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ΠρολογοΣ

Στην Πολιτεία του Πλάτωνα (359 b – 360 d), αναφέρεται η ιστορία ενός βοσκού, του Γύγη,

που η τύχη το έφερε να βρει ένα μαγικό δαχτυλίδι˙ όποιος το φορούσε κι έστριβε την πέτρα του

γινόταν αόρατος. Μόλις ο Γύγης συνειδητοποίησε την ιδιότητα του δαχτυλιδιού, το φόρεσε, έγινε

αόρατος κι έφτασε στο παλάτι του βασιλιά του, έκλεψε τη βασίλισσα, σκότωσε τον ίδιο και κατέ-

λαβε τελικά την εξουσία.

Τι θα έκανε ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, αν είχε τη δυνατότητα, όπως και ο Γύγης, να

αδικήσει χωρίς να γίνεται αντιληπτός, προκειμένου να αποκτήσει πλούτη, ισχύ και ό,τι άλλο θα

επιθυμούσε; Μπορεί με άλλα λόγια να είναι κάποιος δίκαιος από ελεύθερη επιλογή, χωρίς την

απειλή της επιβολής μιας τιμωρίας; Ο Σωκράτης στο τέλος της Πολιτείας (612 b) καταλήγει στο

συμπέρασμα «…ότι καθ’ εαυτήν η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερο αγαθό της ψυχής αυτής

καθ’εαυτήν, και ότι η ψυχή πρέπει να πράττη τα δίκαια, είτε κατέχει το δαχτυλίδι του Γύγη είτε

όχι…» (μτφρ. Ιωάννη Γρυπάρη). Με την κατάλληλη παιδεία, ακόμη και αν έχει κάποιος τη δυνα-

τότητα να αδικήσει, δεν θα το πράξει, διότι θα γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη είναι συνυφασμένη με

την αρμονία της κοινωνικής συμβίωσης, με την ευδαιμονία επομένως των πολιτών…

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε με δεδομένη τη θεματική διάρθρωση από το Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο. Η δημιουργία ενός βιβλίου για την Πολιτική και το ∆ίκαιο που να διαβάζεται ευχάριστα

και να δίνει ερεθίσματα για προβληματισμό και συζήτηση μέσα στην τάξη, είναι οπωσδήποτε ένα

δύσκολο εγχείρημα. Το αναλάβαμε παρακινούμενοι από αγάπη για την εκπαίδευση. Πεποίθησή

μας είναι ότι η παιδεία αποτελεί το κλειδί για την καλλιέργεια αισθήματος δικαιοσύνης και πολι-

τικής υπευθυνότητας. 

Τονίζεται ότι το μάθημα «Πολιτική και ∆ίκαιο» είναι μάθημα που προσφέρεται για συζήτηση,

σύνδεση με την επικαιρότητα και διαθεματικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Ευελπιστούμε

ότι το βιβλίο αυτό, με τη συνεργασία όλων εκείνων που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία,

θα αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκπλήρωση των σκοπών του μαθήματος.

Με αυτό το πνεύμα είναι γραμμένο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει

αντικείμενο αποστήθισης και παραδοσιακής από καθέδρας διδασκαλίας.

Ελπίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα το μελετήσουν, θα το υποδεχθούν με την

ίδια θετική ενέργεια που είχαν και οι πρώτοι αποδέκτες του, ο Αλέξανδρος, η Αντωνία, η ∆έσποινα,

η Κωνσταντίνα, η Σοφία, ο Σταύρος, ο Χρήστος, μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης στο Γενικό

Λύκειο Σ/Σ Μουριών Κιλκίς, το σχολικό έτος 2007-2008. Τους ευχαριστούμε θερμά για τις όμορ-

φες ιδέες τους και την ανταπόκρισή τους. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης σε όσους και όσες συ-

νεισέφεραν υλικά και ηθικά στη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Πριν απ’όλους πάντως, οφείλουμε

να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παύλο Μάραντο, Σύμβουλο Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε γραφεί χωρίς τη δική του αμέριστη συ-

νεισφορά και συμπαράσταση. 

Αφιερώνουμε το βιβλίο αυτό στην Αλκμήνη και τον Αλέξανδρο, την Ελένη, τη ∆έσποινα και

την Έφη και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ Λυκείου, με την ευχή, ως πολίτες

του αύριο, να δημιουργήσουν μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία.

Οι συγγραφείς
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η πολιτικηη πολιτικη

1.1.  Τι σημαίνει πολιτική – Η ελληνική καταγωγή της
1.2. Πόλις – Πολίτης – Πολιτική
1.3. Οι ιδιότητες του πολιτικού
1.4. Πολιτική κοινωνικοποίηση

λΕΞΕισ  -  κλΕιΔιλΕΞΕισ  -  κλΕιΔιAA

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 11

1

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Ποια θέματα θεωρούνται πολιτικά; ΄Οσα αφορούν την κοινότητα ή

μήπως και το άτομο στην ιδιωτική του ζωή;

• Υπάρχει πολιτική απάθεια σήμερα, αν ναι, γιατί και ποια πρόταση υπάρχει        

για την αντιμετώπισή της;

• Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών στη  διαμόρφωση τ ης στάσης μας απέ-

ναντι στην πολιτική;. 

• Τι είναι η πολιτική κοινωνικοποίηση και πώς προωθείται μέσα στο σχο-

λείο;

• Πολιτική

• Διαπραγμάτευση

• Δημόσια δραστηριότητα

• Ιδιωτική σφαίρα

• Πολιτική απάθεια

• Συλλογική δράση

• Συναίνεση

• Δημόσια δημοκρατική διαβούλευση

• Πολιτική παιδεία

• Πολιτική κοινωνικοποίηση
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Nίκος
Γ α β ρ ι ή λ
Πεντζίκης,
Άνθρωπος με
τα χέρια στις
τσέπες, 1958,
Εκδ. Δημοτικής
Πινακοθήκης

Θεσ/νίκης

Ε Λ Ν Τ Ε Ρ Σ
(συντονιστής
της  ολλανδι-
κής τηλεόρα-
σης): 
Ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύ-
τερο μέρος της συζήτησής μας,
στην πολιτική. Πρώτα θα ήθελα
να ρωτήσω τον κ. Φουκό για ποιο
λόγο ενδιαφέρεται τόσο για την
πολιτική […]
ΦΟΥΚΟ (σύγχρονος Γάλλος φι-
λόσοφος): Η ερώτησή σας είναι:
γιατί ενδιαφέρομαι τόσο για την
πολιτική. Αν ήθελα να σας απαν-
τήσω πολύ απλά, θα σας έλεγα:
γιατί να μην ενδιαφέρομαι; Μ’
άλλα λόγια, ποια τυφλότητα, ποια
κωφότητα, ποια πυκνότητα ιδεο-
λογίας θα έπρεπε να βαραίνει
πάνω μου ώστε να με εμποδίζει να
ενδιαφέρομαι για το πιο κρίσιμο
ίσως θέμα της ύπαρξής μας, δη-
λαδή για την κοινωνία μέσα στην
οποία ζούμε, τις οικονομικές σχέ-
σεις μέσα στις οποίες λειτουργεί
και το σύστημα της εξουσίας που
ορίζει τις κανονικές μορφές, τα
κανονικά επιτρεπτά και τις κανο-
νικές απαγορεύσεις της διαγωγής
μας. Η ουσία της ζωής μας συνί-
σταται, σε τελική ανάλυση, στην
πολιτική λειτουργία της κοινωνίας
στην οποία βρισκόμαστε. 
Γι’ αυτό δεν μπορώ ν’ απαντήσω στο
ερώτημα ‘γιατί θα ‘πρεπε να ενδιαφέ-

ρομαι’ .μπορώ μόνο ν’απαντήσω ρω-
τώντας γιατί δεν θα ’πρεπε να
ενδιαφέρομαι;»

Μισέλ Φουκό, Ανθρώπινη
φύση: δικαιοσύνη εναντίον εξου-
σίας. Η μικροφυσική της εξουσίας,
Μτφρ.–σχόλια Λίλα Τρουλινού, Εκδ.
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα ,1991.

1.1. τι σημαίνει πολιτική – Η ελληνική καταγωγή της

Πολιτική σημαίνει δράση. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Προώθηση αιτημάτων. ∆ιαμόρφωση αποφάσεων. Για παρά-

δειγμα: ποιος θα ασκήσει την εξουσία; Με ποιον τρόπο; Πώς θα

διανεμηθεί ο πλούτος σε μια κοινωνία; Να διοργανώσουμε ολυμ-

πιακούς αγώνες; Να κατασκευάσουμε μετρό, πάρκα, σχολεία;

Πού θα βρούμε τα κονδύλια; Είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε,

όταν οι απόψεις για όλα αυτά τα ζητήματα (και άπειρα άλλα τέ-

τοια) είναι τόσες, όσοι και οι άνθρωποι που τις υποστηρίζουν;

Είναι δυνατόν να συντονίσουμε τη δράση μας, παρόλο που τα

συμφέροντά μας μπορεί και να συγκρούονται; ∆ύσκολο εγχεί-

ρημα, σίγουρα. Αυτό όμως καθιστά και την ενασχόληση με την

πολιτική συναρπαστική.

Σημειώστε λοιπόν τον ορισμό: Πολιτική είναι η συντονισμένη
δράση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων με σκοπό να πετύχουν
στόχους που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Με την πολιτική οι

άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική τους συμβίωση. Συμμετέ-

χουν σε μια δημόσια διαδικασία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν

προβλήματα που αφορούν  κοινωνικές ομάδες ή το κοινωνικό σύ-

νολο.

Από τον ορισμό που δώσαμε για την πολιτική προκύπτουν τα

εξής ζητήματα: 

• με ποια θέματα ασχολείται η πολιτική; Τι εννοούμε, όταν

λέμε ότι η πολιτική αποτελεί δημόσια διαδικασία; Σημαίνει ότι

αναφέρεται στην ενασχόληση με «τα κοινά», τα «δημόσια πράγ-

ματα». Πρόκειται για τα θέματα που κατ’αρχήν σχετίζονται με το

κράτος, τη συγκέντρωση πόρων (π.χ. μέσω της φορολογίας), τη

διαχείριση και την επένδυσή τους, ανάλογα με τις αποφάσεις των

οργάνων της δημόσιας εξουσίας. Η πολιτική αφορά, λοιπόν,

κατ’εξοχήν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τις σχέσεις κρά-

τους – πολιτών. 

Τα «κοινά», τα «δημόσια πράγματα» αντιδιαστέλλονται με τα

θέματα που αφορούν την  ιδιωτική σφαίρα, όπου το άτομο διαχει-

ρίζεται, χωρίς την παρέμβαση του κράτους, διάφορες υποθέσεις

της ζωής του και αναπτύσσει την προσωπικότητά του σε διάφο-

ρους τομείς, π.χ. στην οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις, την πο-

λιτιστική δημιουργία. 

Ποια είναι όμως η σχέση της πολιτικής με την ιδιωτική
σφαίρα; Ποιο είναι το όριο μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής
σφαίρας και πώς οριοθετείται το «πεδίο δράσης» της πολιτι-
κής; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι δεδομένη. Εξαρτάται

από τις συλλογικές αξίες μιας κοινωνίας και κυρίως από το νόημα

που δίνουμε στην έννοια της ελευθερίας. Πότε θεωρούμε, ότι εί-

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Αuguste Rodin, Ο σκεπτόμενος,
Παρίσι.

«Η επιθυμία μου να αυτοκυβερ-
νώμαι ή, τουλάχιστον, να συμμε-
τέχω, στη διαδικασία ελέγχου της
ζωής μου, μπορεί να είναι τόσο
βαθιά και τόσο έντονη, όσο και η
επιθυμία μου να διαθέτω ένα
πεδίο ελεύθερης δράσης». 

Isaiah Berlin, Τέσσερα δοκίμια
περί ελευθερίας, Μτφρ. Γιάννης
Παπαδημητρίου, Εκδ. Scripta,
2001.

Πολιτεία και κράτος: δύο σημαν-
τικοί ορισμοί:

«Ο όρος ‘πολιτεία’, με ρίζα του τον
όρο και την έννοια της (αρχαίας)
πόλης, παραπέμπει στο συνολικό
φαινόμενο της οργανωμένης κοι-
νωνικής συμβίωσης. […] Ο όρος
‘κράτος’, όπως ολοκληρώθηκε εν-
νοιολογικά μέσα στο ιστορικό γί-
γνεσθαι, δεν χαρακτηρίζει το
συνολικό φαινόμενο της έννομης
συμβίωσης των ανθρώπων σε ένα
οργανωμένο σύνολο, αλλά μόνο
το εξουσιαστικό φαινόμενο στη
θεσμική του διάσταση. Είναι λοι-
πόν σωστό, τον όρο κράτος να τον
χρησιμοποιούμε όταν αναφερό-
μαστε μόνο στην έννομα οργανω-
μένη κρατική εξουσία.
Το ‘κράτος’ […] είναι ένα από τα
στοιχεία της ‘πολιτείας’.

Δημήτρης Θ. Τσάτσος, «Ευρω-
παϊκή Συμπολιτεία: Για μια Ευρω-
παϊκή Ένωση των Κρατών, των
Λαών, των Πολιτών και του Ευ-
ρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτι-
σμού.»Εκδ. Λιβάνη, 2007, Αθήνα.
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μαστε αληθινά ελεύθεροι; Θα απαντήσετε ίσως, «ελεύθεροι είμα-

στε, όταν κανένας δεν επεμβαίνει στη δράση μας, όταν κανένας

δεν μας εμποδίζει να εκπληρώνουμε τους στόχους μας». Αρκεί

όμως αυτό; Με άλλα λόγια, αρκεί, για να λέγομαι ελεύθερος άν-

θρωπος, να μου αναγνωρίζει το κράτος ένα ελεύθερο πεδίο δρά-

σης, στο οποίο να μπορώ π.χ. να επιλέγω το επάγγελμα της

αρεσκείας μου ή την επιστήμη που μ’ ενδιαφέρει ή να ασχολούμαι

με τον αθλητισμό; Μήπως η ελευθερία μου αυτή στερείται νοή-

ματος, αν υπάρχει ανεργία  και δεν μπορώ να βρω δουλειά, ή αν

οι σπουδές είναι υποβαθμισμένες και οι δημόσιες υποδομές ανε-

παρκείς; Με αυτή την έννοια, ακόμα και οι προσωπικές επιλογές

που γίνονται στην ιδιωτική μας ζωή και που σχετίζονται με την

ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας, μπορεί να έχουν πολιτική ση-

μασία και να τίθενται ως αιτήματα προς την εκάστοτε πολιτική

εξουσία.

• Ποια είναι τα εργαλεία της πολιτικής; Η συναίνεση, η
εξομάλυνση, η διαπραγμάτευση – όχι όμως η βία. Γι’αυτό τον

λόγο άλλωστε, η πολιτική ονομάζεται και «τέχνη του εφικτού».

Όταν λέμε ότι επιτεύχθηκε «πολιτική λύση» σε ένα ζήτημα, δεν

εννοούμε απαραίτητα ότι επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος που εί-

χαμε στο μυαλό μας, μπορεί να χρειάστηκε να υποχωρήσουμε και

να συμβιβαστήκαμε με κάτι λιγότερο, αποφύγαμε όμως τη σύγ-

κρουση και διευθετήσαμε ειρηνικά μια διαφορά. Μπορούμε εν

τέλει να συνεργαστούμε, να προχωρήσουμε μπροστά.

• Πώς γίνονται πράξη οι πολιτικές αποφάσεις; με την ει-
σαγωγή κανόνων. αυτό είναι το σημείο, στο οποίο η Πολιτική
συναντά το Δίκαιο. Το ∆ίκαιο είναι ένα σύνολο δεσμευτικών κα-

νόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική συμπεριφορά. Η επιβολή των

κανόνων αυτών είναι απόρροια συγκεκριμένων πολιτικών επιλο-

γών (π.χ.  η Κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει τα αυτοκινητιστικά

ατυχήματα, γι’αυτό προωθεί στη Βουλή για ψήφιση αυστηρές

ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Κατά συνέπεια, το Δίκαιο είναι αδύνατο να νοηθεί ανεξάρ-
τητα από την πολιτική. Από την άλλη πλευρά, το Δίκαιο είναι
αυτό που ορίζει πώς ασκείται η πολιτική εξουσία, ποια είναι
τα όριά της, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα αρμόδια
πολιτειακά όργανα, πώς διεξάγεται η πολιτική διαδικασία.

Η   λέξη πολιτική ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη πόλις,

την αρχαία πόλη – κράτος. Η πολιτική σχετίζεται με τις υποθέσεις

της πόλεως. Στο ερώτημα «ποιος βίος είναι προτιμότερος, εκείνου

που συμμετέχει στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης ή

εκείνου που ζει απαλλαγμένος από πολιτικές και κοινωνικές υπο-

χρεώσεις», ο Αριστοτέλης απαντά ότι η αρετή από μόνη της δεν

αρκεί. όποιος την έχει, χρειάζεται να έχει και τη δύναμη να κάνει
όσα πρέπει. Η συμμετοχή των πολιτών στα «κοινά» αποτελεί δι-
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«Μαθαίνοντας και 
βιώνοντας τη Δημοκρατία».
Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε

συνεργασία με το Υπουργείο Παι-
δείας, απευθύνει στα σχολεία,
τους γονείς, τις κοινότητες και τις
γειτονιές, τις τοπικές αρχές και τα
Μ.Μ.Ε. το πρόγραμμα «Παιδεία
της Δημοκρατίας». 
Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβά-
νονται δραστηριότητες που έχουν
σκοπό να βοηθήσουν τους νέους,
αλλά και τους ενηλίκους, να συμ-
μετάσχουν ενεργά στη δημοκρα-
τική ζωή, μαθαίνοντας και ασκώντας
τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους
στην κοινωνία. Περιλαμβάνει την εκ-
παίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, την αγωγή του πολίτη, την
παιδεία για την ειρήνη, τη γενική
και διαπολιτισμική παδεία. 
Αναζητήστε περισσότερες πληρο-
φορίες στις εξής ηλεκτρονικές δι-
ευθύνσεις:
www.ypepth.gr (διεθνείς σχέσεις –
διεθνείς οργανισμοί – Συμβούλιο της
Ευρώπης – Πρόγραμμα «Παιδεία της
Δημοκρατίας»).
www.coe.int (Συμβούλιο της Ευρώ-

πης)

Τέτα Μακρή, 
Εσωτερικό, 1982,  Εκδ. Δημοτικής
Πινακοθήκης Θεσ/νίκης
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καίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα. Όποιος δεν συμμετέχει θεω-

ρείται άχρηστος, “ιδιώτης” με την αρχαιοελληνική έννοια του

όρου (πρβλ. idiot). 

1.2. Πόλις – πολίτης – πολιτική 

Οι αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρονταν  να προαγάγουν τον πολι-

τικό βίο. Αντίθετα σήμερα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι το «ευ

ζην», η ευτυχία τους πραγματώνεται στην οικογενειακή τους ζωή,

στην εργασία, στον ελεύθερο τους χρόνο και όχι στην ενασχόληση

με τα «κοινά» και την πολιτική. Για κάποιους πάλι η πολιτική σή-

μερα είναι μια περιστασιακή, αδιάφορη, συχνά απωθητική δρα-

στηριότητα. Αν θέσετε σ’ ένα τυχαίο δείγμα ανθρώπων το

ερώτημα «τι σημαίνει για εσάς η ιδιότητα του πολίτη;», οι περισ-

σότεροι θα απαντήσουν αμέσως «να έχω δικαιώματα». Λίγοι θα

σκεφτούν την ευθύνη και τη συμμετοχή στα «κοινά» που επίσης

συνεπάγεται η ιδιότητα του πολίτη. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται

και υποχρεώσεις, τόσο απέναντι στην πολιτεία, όσο και απέναντι

στους άλλους πολίτες. Οι υποχρεώσεις απέναντι στο σύνολο δεν

φαντάζουν σαν αγγαρεία, αν γίνει συνείδηση ότι μέσα από το γε-

νικό καλό εξυπηρετείται πληρέστερα και το ατομικό. 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να
ερμηνεύσουν την πολιτική απάθεια που χαρακτηρίζει αρκε-
τούς πολίτες σήμερα. Είναι σημαντικό να  κατανοήσουμε αυτούς

τους λόγους,  διότι έτσι θα συνειδητοποιήσουμε τη σημασία που

έχει η ενεργός πολιτική συμμετοχή. Ορισμένοι από τους λόγους

αυτούς είναι: 

• Η μορφή του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος που

διαφέρει από την άμεση δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας. Την

ιδιότητα του πολίτη, το δικαίωμά μας δηλαδή, ως μέλη του δήμου

να συμμετέχουμε στα «κοινά», την αποκτούμε σήμερα στο πλαί-

σιο ενός κράτους. Η σχέση μας με το κράτος είναι διαφορετική

από αυτή που συνέδεε τον πολίτη της αρχαιότητας με την πόλη -

κράτος, όπου ζούσε. Η αρχαία πόλις οριζόταν κυρίως από τους

ανθρώπους της και το δικαίωμα συμμετοχής τους στις υποθέσεις

που αφορούσαν την πόλη, και όχι από την εδαφική επικράτεια που

αποτελεί σήμερα τον  χώρο όπου ασκείται η κυριαρχία του σύγ-

χρονου κράτους. Η Αθήνα, για παράδειγμα, ονομαζόταν «Αθη-

ναίων Πολιτεία». Η αρχαία πόλις δεν μπορούσε να κυβερνηθεί,

αν οι ίδιοι οι πολίτες δεν αναλάμβαναν την ευθύνη να την κυβερ-

νήσουν. Την αποστολή αυτή σήμερα στην αντιπροσωπευτική δη-

μοκρατία την αναθέτουμε σε εκλεγμένους αντιπροσώπους. Όμως,

ορισμένοι αντιπρόσωποι θεωρούν την πολιτική επάγγελμα και οχι

αξίωμα, το οποίο ασκεί κάθε πολίτης. Η εξέλιξη αυτή επηρέαζει

γενικότερα τη στάση των πολιτών απέναντι στην πολιτική και

τους πολιτικούς.

• Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Ποιος αποφασίζει για

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ



F. Leger, Η πόλη, 1919, Φιλαδέλ-
φεια, Museum of Art
«.....Προσόψεις σπιτιών, παράθυρα,
πόρτες, σκάλες, διαφημίσεις κ.λπ.
συνθέτουν μια καλειδοσκοπική θέαση
της  πόλης,   που  με  τον  κανονικό της
ρυθμό δίνει στους κατοίκους  της  τη  δυνα-
τότητα να εργάζονται  και  να διασκεδά-
ζουν.....».
Άλκης Χαραλαμπίδης, Η τέχνη
του 20ου αιώνα,  Εκδ. University   Studio

Press, Θεσσαλονίκη 2002.

Βoris Ender, Διευρυμένος
χώρος, 1922 – 23, Πρωτοπορία,
Αριστουργήματα της Συλλογής
Κωστάκη, Κρατικό Μουσείο σύγ-
χρονης Τέχνης, Θεσ/νίκη

«Σήμερα ο κόσμος έχει συρρικνω-
θεί με την επιταχυμένη διακίνηση
των πληροφοριών σε όλες τις κα-
τευθύνσεις. Έχουμε καταλήξει να
ζούμε σ’ ένα παγκόσμιο χωριό».
Μάρσαλ Μακ Λούαν (Μarshall
Mc Luhan), Kαναδός φιλόσοφος
και κοινωνιολόγος.
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την αναπτυξιακή πολιτική ενός κράτους; Πώς κινούνται τα οικο-

νομικά κεφάλαια και πώς γίνονται οι οικονομικές συναλλαγές;

Σήμερα κυριαρχούν τα ηλεκτρονικά δίκτυα, η καλωδιακή και η

δορυφορική τεχνολογία. Η γεωγραφική απόσταση έχει χάσει τη

σημασία της. Η εξουσία δεν ασκείται πλέον μόνο στα στενά πλαί-

σια ενός κράτους, αλλά ένα μέρος της μεταβιβάζεται σε υπερε-

θνικούς οργανισμούς που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς

περιοχής, όπως για παράδειγμα η  Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική

αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Πού βρίσκεται ο πολίτης

μέσα σε όλα αυτά που τόσο πολύ τον αφορούν, τόσο μακρινά

ωστόσο είναι; Ποιο είναι το βήμα της σύγχρονης Πνύκας, όπου

μπορεί ο υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος πολίτης να καταθέ-

σει τις απόψεις του για τα «κοινά», να αναπτύξει διάλογο, να προ-

σπαθήσει να πείσει τους συμπολίτες του ή να πεισθεί και ο ίδιος;

Σήμερα, τα οικονομικά συμφέροντα προσπαθούν να επηρεάσουν

τις πολιτικές αποφάσεις. Η οικονομία προωθεί συμφέροντα, η πο-

λιτική όμως, εφόσον στοχεύει στην επίτευξη του «ευ ζην» για

όλους, πρέπει να προωθεί αξίες.

• το αίσθημα ματαιοπονίας του πολίτη ή και αδυναμίας,
ενίοτε, να επηρεάσει ουσιαστικά τη λήψη αποφάσεων καθορι-
στικών για τη ζωή του. Οι αποφάσεις σήμερα δεν λαμβάνονται

άμεσα στην «Εκκλησία του ∆ήμου» κατά το πρότυπο της αθηναϊ-

κής δημοκρατίας, αλλά με θεσμούς έμμεσης αντιπροσώπευσης.

Επιπλέον, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας είναι σε θέση να

παρουσιάζουν την πραγματικότητα όπως αυτά επιθυμούν, συχνά

ανάλογα και με τις κατευθύνσεις που παίρνουν από αυτούς που

τα ελέγχουν οικονομικά. Εξάλλου αρκετοί θεωρούν ότι η μόνη

δυνατότητα που έχει ο πολίτης στα χέρια του, είναι το δικαίωμα

της ψήφου. Αυτό όμως το ασκεί μια φορά στα τέσσερα χρόνια,

σε μία τελείως γενική και «εφ’όλης της ύλης» εκδοχή! Μια τέτοια

αντίληψη όμως δεν αποδίδει  το ουσιαστικό περιεχόμενο της δη-

μοκρατίας, που είναι η συνεχής συμμετοχή στην πολιτική ζωή. 

• οι αλλαγές που  συντελούνται στη φυσιογνωμία των κρα-
τών σήμερα επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά. Για παρά-

δειγμα, ο λαός, το έμψυχο στοιχείο του παραδοσιακού έθνους –

κράτους που δηλώνει το σύνολο των μονίμως εγκατεστημένων

πολιτών σε ορισμένη χώρα, δύσκολα πλέον μπορεί να ταυτίζεται

με ένα ομοιογενές έθνος. Ομάδες, κοινότητες, μειονότητες, συχνά

με τελείως διαφορετικές συλλογικές ταυτότητες, γλωσσικές, θρη-

σκευτικές, εθνικές και πολιτισμικές συμβιώνουν στο πλαίσιο των

σύγχρονων κρατών δημιουργώντας πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Μπορούν να συμβιβασθούν οι αντικρουόμενες συχνά αντιλήψεις

τους; Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι ένα επιτακτικό επί-

καιρο αίτημα, αποδεικνύεται όμως κάποιες φορές δύσκολο να επι-

τευχθεί στην πράξη. 

Υπάρχει εναλλακτική πρόταση, για να ξεφύγουμε από το
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Συστάδες ρύπανσης πάνω από τις
βιομηχανικές περιοχές της Ευρώ-
πης, όπως φαίνονται από το διά-
στημα. 
(© Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
2006).
Οι βιομηχανικοί ρύποι και κυρίως
το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
ευθύνονται κατά κύριο λόγο για
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Στους παρακάτω χάρτες, που βα-
σίζονται σε παρατηρήσεις διαστη-
μικών δορυφόρων, φαίνεται με
σκούρο μοβ χρώμα πόσο ραγδαία
αυξάνεται η «τρύπα» στη ζώνη
του όζοντος πάνω από την Ανταρ-
κτική (αριστερά δεκαετία ’80,
δεξιά δεκαετία ’90): 
(Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Grand
Larousse, Εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα)

Το κλίμα αλλάζει, η ζωή στον πλανήτη
Γη κινδυνεύει. Πώς μπορεί ο πολίτης
να επηρεάσει τις εξελίξεις; Μπορούμε
κατ’αρχάς να αλλάξουμε τις καθημε-
ρινές, καταναλωτικές μας συνήθειες.
Αυτές άλλωστε, επηρεάζουν και τη
βιομηχανική παραγωγή.  Μπορούμε
επίσης να δραστηριοποιηθούμε συλ-
λογικά, να ασκήσουμε πίεση, να διεκ-
δικήσουμε ενεργά τη συμμετοχή μας
στη διαμόρφωση αποφάσεων που
καθορίζουν τη ζωή μας. Στα επόμενα
μαθήματα, θα αναζητήσουμε τους
τρόπους...
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αδιέξοδο της πολιτικής απάθειας; Η κοινωνία, οι πολίτες έχουν
τη δική τους δυναμική. Υπάρχουν πολιτικοί θεσμοί (π.χ. πολι-

τικά κόμματα, συνδικάτα, κοινωνία πολιτών), με τους οποίους οι

πολίτες, μέσα από τη συλλογική δράση, στοχεύουν να αποκτή-

σουν επιρροή, να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές επιλογές και

αποφάσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κοινωνία των πολιτών βασί-

ζεται στις δραστηριότητες υπερεθνικών οργανισμών, Μη Κυβερ-

νητικών Οργανώσεων και διεθνών ομάδων πίεσης. 

Τι γνωρίζετε για όλα αυτά; Συγκεντρώστε πληροφορίες από

τον τύπο, το διαδίκτυο, φίλους και γνωστούς σας που συμμετέ-

χουν ή υποστηρίζουν οργανώσεις πολιτών. Σκεφτείτε παραδείγ-

ματα από την καθημερινή ζωή σας  στην οικογένεια, στο σχολείο,

στις παρέες σας, όπου πιστεύετε ότι θα βοηθούσε η συλλογική

δράση (π.χ. διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία, αντιρατσιστική

δράση, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, προστασία αδέσποτων

ζώων κτλ.).

1.3. Oι ιδιότητες του πολιτικού

Η πολιτική εξ ορισμού έχει ως αντικείμενο την έλλογη αντι-

παράθεση βάσει αρχών. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζουν όσοι

ασκούν την πολιτική. Οι πολιτικοί είναι οι αποδέκτες των αιτη-

μάτων των πολιτών, οι τελικοί εκφραστές τους στο πεδίο της πο-

λιτικής διαπραγμάτευσης. Έχουν τη γνώση και την εμπειρία. Το

ζητούμενο βέβαια στην πράξη  είναι να καταλήγουν σε συμφωνία,

προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ζητήματα που

απασχολούν τον δημόσιο βίο.

Γιατί όμως κάποιοι στέκονται με καχυποψία απέναντι στους

πολιτικούς; Μήπως επειδή τους ενοχλεί ότι στις πολιτικές συζη-

τήσεις γίνεται κάποτε χρήση «ξύλινης γλώσσας», αντί να θίγεται

η ουσία των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων; Μήπως,

επειδή θεωρούν ότι κάποιοι πολιτικοί δεν τηρούν τις δεσμεύσεις

τους απέναντι στον λαό; Ή μήπως σκέφτονται ότι ενδέχεται να

εξυπηρετούν συμφέροντα και όχι να υπηρετούν αξίες;

Εφόσον αντικείμενο της πολιτικής είναι οι υποθέσεις του κρά-

τους και η άσκηση της δημόσιας εξουσίας, υπάρχουν πιθανότητες

διαφθοράς όσων εμπλέκονται στην πολιτική. Στη σύγχρονη δη-

μοκρατία, όμως, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της δημόσιας

εξουσίας. Οι πολιτικοί και γενικότερα οι δημόσιοι λειτουργοί δε-

σμεύονται από τον νόμο και η δράση τους υπόκειται σε ελέγχους

(π.χ. δικαστικούς, κοινοβουλευτικούς, δημοσιογραφικούς). 

Οι πολιτικοί άλλωστε  είναι αντιπρόσωποι των πολιτών. Συ-

νεπώς, αν οι ίδιοι οι πολίτες αποδέχονται την πελατειακή αντί-

ληψη της πολιτικής, τότε φέρουν αντιστοίχως και μέρος της

ευθύνης.  

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Paul Camenisch, Γυναίκες στη
σκιά, 1926, Buendner Kunstmu-
seum, Chur.

Πολιτική και γυναίκες – γιατί
τόσο λίγες; 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, το ποσοστό γυναικών που
εκλέγονται σε δημόσια αξιώματα
είναι πολύ χαμηλότερο από το αν-
τίστοιχο των ανδρών. Στην Ελ-
λάδα, σε σύνολο 300 βουλευτών,
48 είναι γυναίκες, ποσοστό 16 %
(Βουλή 2007).
Οι λόγοι για την κατάσταση αυτή
είναι ιστορικοί, κοινωνικοί και πο-
λιτικοί: Ιστορικά, στην Ελλάδα οι
γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα
ψήφου στις βουλευτικές εκλογές
μόλις το 1952 (το οποίο άσκησαν
για πρώτη φορά τέσσερα χρόνια
αργότερα, στις εκλογές του 1956).
Η πρώτη γυναίκα βουλευτής,
Ελένη Σκούρα, εκλέγεται το 1953
(«Ελληνικός Συναγερμός» Αλ.
Παπάγου), η οποία μαζί με τη
Βιργινία Ζάννα («Κόμμα Φιλελευ-
θέρων») είναι οι δύο πρώτες γυ-
ναίκες υποψήφιες για το
βουλευτικό αξίωμα. Το 1956 για
πρώτη φορά συμμετέχει γυναίκα,
η Λίνα Τσαλδάρη, ως Υπουργός
Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυ-
βέρνηση Κων/νου Καραμανλή.
Κοινωνικά, ο παραδοσιακός ρόλος
της γυναίκας στο σπίτι και την ανα-
τροφή των παιδιών, αν και με τις κα-
τακτήσεις του γυναικείου κινήματος
έχει σημαντικά αλλάξει, εξακολουθεί
ωστόσο σε μεγάλο βαθμό να ισχύει ως
νοοτροπία (αλλά και ως ανάγκη για τη
γυναίκα – μητέρα), που αναγκάζει τη
σύγχρονη Ελληνίδα να πρέπει να
συμβιβάζει τα καθήκοντα αυτά, με
την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

*
δημόσια διαβούλευση: δυνατότητα ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων για

θέματα  πολιτικής με ίσες δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής όλων των
πολιτών στη διαδικασία αυτή.
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Πώς κρίνεται όμως η δράση των πολιτικών; Εκ του αποτελέ-

σματος; Ή μήπως από τη δημοκρατικότητα της διαδικασίας που

ακολουθήθηκε για την επίτευξη του αποτελέσματος; Αντικείμενο

της πολιτικής  και έργο των πολιτικών  είναι να υπηρετούν το συμ-

φέρον του κοινωνικού συνόλου. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να είναι

απλοί διαμεσολαβητές για έτοιμες λύσεις που προσφέρονται σε

«πολίτες – καταναλωτές». Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ιδανικά,

όραμα  και η δράση τους να έχει αποτελεσματικότητα. Να είναι

πρωτοπόροι στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που

απαιτούνται για τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου. Η δράση των

πολιτικών δεν πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση συμφε-

ρόντων, αλλά πρωτίστως να υπηρετεί αξίες.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποι-

ούν ότι η πολιτική δεν είναι μια απασχόληση που αφορά μόνο

τους πολιτικούς. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται

στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, αλλά και συναίνεση των πο-

λιτών. Η συναίνεση, με τη σειρά της, δομείται με τη δημοκρατική

δημόσια διαβούλευση*
.

Στο σημείο αυτό, εντοπίζεται η αναγκαιότητα για καλλιέργεια

της πολιτικής παιδείας. Για τον  λόγο αυτό  στη Β΄ Λυκείου διδά-

σκεται το μάθημα «Πολιτική και Δίκαιο». Ένας από τους κυριό-

τερους στόχους του μαθήματος είναι η άσκηση στην τέχνη του

πολιτικού διαλόγου, στη δυνατότητα «εμπλοκής» σε μια δημόσια

συνομιλία: ακούω τον/την συνομιλητή, -τριά μου, προσπαθώ να

κατανοήσω αυτά που λέει, ζητώ διευκρινίσεις, απαντώ με επιχει-

ρήματα ουσίας, σέβομαι τις απόψεις του/της, είμαι έτοιμος, -η να

παραδεχθώ την ορθότητα των απόψεών του/της και να τεκμη-

ριώνω τις δικές μου. 

Ασκηθείτε στην τέχνη του διαλόγου, της ρητορικής, της επι-

χειρηματολογίας. Το παρόν βιβλίο σάς δίνει την ευκαιρία σε όλες

τις θεματικές ενότητες να συζητήσετε στην τάξη ή με τους φίλους

και τις φίλες σας  διάφορα επίκαιρα θέματα. Αξιοποιήστε τες! Θυ-

μηθείτε όμως να τηρείτε τους κανόνες του παιχνιδιού! Και μην

ξεχνάτε, ότι για κάθε ζήτημα υπάρχουν περισσότερες επιλογές/λύ-

σεις.

1.4. Πολιτική κοινωνικοποίηση

Στο πλαίσιο μιας οργανωμένης πολιτείας, ο άνθρωπος βιώνει

μια αδιάκοπη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης. Αυτό ση-

μαίνει ότι μαθαίνει να προσαρμόζεται και να εντάσσεται στην πο-

λιτική πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Ο άνθρωπος σταδιακά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

διαμορφώνει πολιτικές πεποιθήσεις και αξίες.

Πώς συντελείται η πολιτική κοινωνικοποίηση; Αρχίζει μέσα

στον στενό κύκλο της οικογένειας ή/και τον ευρύτερο κύκλο των

συγγενών και φίλων. Το πολιτισμικό περιβάλλον αυτού του κύ-

κλου παρέχει στον νέο άνθρωπο την πρώτη εικόνα της κοινωνίας.

Τα παιδιά αναπαράγουν το περιβάλλον τους. Αν για παράδειγμα

μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αρμονικό, όπου οι αναπόφευκτες

διαφωνίες επιλύονται με τον διάλογο και η γνώμη τους ακούγεται,

θα αναπτύξουν και τα ίδια σεβασμό, πρωτίστως για τον εαυτό

τους, καθώς και για τους γύρω τους. 

Η σχολική αγωγή είναι το δεύτερο στάδιο της πολιτικής κοι-

νωνικοποίησης.  Κατ’αρχάς, οι γνώσεις που αποκτά ο μαθητής

από τα διδασκόμενα μαθήματα, αλλά και οι εμπειρίες που βιώνει

στη σχολική κοινότητα μέσα από τη συναναστροφή με συνομη-

λίκους, η συμμετοχή του στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, η εκ-

μάθηση κανόνων αυτοπειθαρχίας, σεβασμού των άλλων κτλ.

διευρύνουν την εικόνα του για τον κόσμο.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία και το εργασιακό περιβάλ-
λον που επιλέγει ο νέος άνθρωπος, η ενδεχόμενη πολιτική δρα-

στηριοποίησή του, π.χ., σε μια πολιτική νεολαία ή σε ένα πολιτικό

κόμμα, η καθημερινή επαφή με τα Μ.Μ.Ε., είναι μερικοί ακόμη

σημαντικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης. 

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μέσω της

ενημέρωσης μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της πο-

λιτικής πραγματικότητας, να τις κατανοούμε και  να μη μένουμε

απαθείς θεατές. 

Το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συ-
νεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, Πανελλήνιους αγώνες επιχειρη-

ματολογίας (αντιλογίας), με στόχο την προώθηση και την καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης των νέων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε
ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Οι κανόνες τους επιτρέπουν να ανα-
πτύξουν τις ικανότητές τους στη λογική διάρθρωση των επιχειρημάτων, την πει-
θαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους και την, με σεβασμό και
κατανόηση,  κριτική των θέσεων της αντίπαλης ομάδας. Πρόκειται, φυσικά, για
ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης, και όχι για όχημα προ-
ώθησης οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απόψεων ή προσωπικών φιλοδοξιών. Οι
αγώνες απευθύνονται στους μαθητές  Λυκείου όλων των σχολείων της χώρας.
Αναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Π.Θ. www.ypepth.gr 

Richard Whitlock, Κατανόηση,  Εκδ.  Δημ. Πινακοθήκης  Θεσ/νίκης 

Πολιτικά, γίνονται προσπάθειες
από τα κόμματα για ενθάρρυνση
της συμμετοχής των γυναικών
στην πολιτική, π.χ. με την καθιέ-
ρωση ποσόστωσης στη στελέ-
χωση των ψηφοδελτίων στις
νομαρχιακές και δημοτικές εκλο-
γές (ν. 2910/2001), τα οποία πρέ-
πει κατά το 1/3 τουλάχιστον να
περιλαμβάνουν γυναίκες υποψή-
φιες. Οι προσπάθειες αυτές πάν-
τως δεν έχουν πάντοτε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Γεώργιος Ιακωβίδης,
Τα πρώτα Βήματα, 1893,

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη,
Εθνική Πινακοθήκη.



εργαΣιεΣ – αΣΚΗΣειΣ – ΔραΣτΗριοτΗτεΣ

Α/ Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε  Σ, αν τη θεωρείτε σωστή,  Λ, αν τη

θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε την ξανά σωστά:

1. ___Η πολιτική χρησιμοποιεί εναλλακτικά τον συμβιβασμό και τη βία.

2. ___Καλός πολιτικός είναι αυτός που καταφέρνει να εξυπηρετήσει τους πολίτες, χρη-

σιμοποιώντας ακόμη και αθέμιτα μέσα.

3. ___Ένας πολίτης μπορεί με τη συλλογική πολιτική δράση (π.χ. με τη συμμετοχή του

σε κάποιο πολιτικό κόμμα), να ισχυροποιήσει τη φωνή του και να επηρεάσει τις πολιτικές απο-

φάσεις.

Β/ Για ποιον λόγο είναι σημαντική η καλλιέργεια πολιτικής παιδείας;

Γ/ Καταγράψτε τις σχολικές δραστηριότητες που θεωρείτε ότι συντελούν στην πολιτική

σας κοινωνικοποίηση (π.χ. συμμετοχή στα μαθητικά συμβούλια). Πώς θα χαρακτηρίζατε τη

συμμετοχή σας σε αυτές; (π.χ. ενεργό, επιφυλακτική, αδιάφορη). Να αιτιολογήσετε τη στάση

σας.

Δ/ Κατά τον Αριστοτέλη, ο πολιτικός πρέπει, μεταξύ άλλων, να αγαπάει την πατρίδα του,

να είναι δίκαιος, συνετός, ικανός να επιλέγει εφικτούς στόχους και θεμιτά μέσα. Συμφωνείτε;

Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας πολιτικός κατά τη γνώμη σας και γιατί;

Ε/ Οργανώστε μια έρευνα στο σχολείο σας: Πραγματοποιήστε δημοσκόπηση σχετικά με

το ενδιαφέρον των μαθητριών όσον αφορά την πολιτική και την πρόθεσή τους να ασχοληθούν

ενεργά με αυτή. Πάρτε μια συνέντευξη από κάποια γυναίκα πολιτικό. Αναζητήστε στοιχεία

στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, π.χ. στην ιστοσελίδα του Κέντρου Έρευνας για Θέματα Ισότητας,

www.kethi.gr. Χρησιμοποιήστε και τα στοιχεία του διπλανού πίνακα σχετικά με τη συμμετοχή

γυναικών στις Κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συζητήστε τα αποτελέσματα

της έρευνάς σας στην τάξη και δημοσιεύστε ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα ή την ιστοσε-

λίδα του σχολείου σας.

ΣΤ΄/ Ενημερωθείτε για τις ανανεώσιμες μορφές ενέρ-

γειας, π.χ. αιολική, γεωθερμική, ενέργεια από βιομάζα

κτλ. Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι καταναλωτές

να επηρεάσουν, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, προς

την κατεύθυνση ευρύτερης χρήσης τέτοιων μορφών ενέρ-

γειας, προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή ρυπογόνων καυ-

σαερίων στο περιβάλλον; Τι θα μπορούσατε να κάνετε

εσείς, για να προωθήσετε ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας

στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία;
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γυναίκες Υπουργοί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΩΡΕΣ                 ΧΡΟΝΙΑ         ΣΥΝΟΛΟ         ΓΥΝΑΙΚΕΣ           %                                                                                                                        
ΕΚΛΟΓΩΝ    ΥΠΟΥΡΓΩΝ    ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Φινλανδία 2007 20 12 60

Γαλλία 2007 16 7 43,75

Ισπανία 2004 17 7 41,18

Σουηδία 2006 22 9 40,91

Γερμανία 2005 16 6 37,50

Αυστρία 2005 14 5 35,71

Λετονία 2006 19 6 31,58

Ολλανδία 2006 17 5 29,41

Ην. Βασίλειο 2007 22 6 27,27

Βέλγιο 2004 15 4 26,67

Δανία 2005 19 5 26,32

Ιταλία 2006 26 6 23,08

Τσεχία 2006 18 4 22,22

Λιθουανία 2006 14 3 21,43

Εσθονία 2007 14 3 21,43

Ιρλανδία 2007 15 3 20

Ρουμανία 2004 16 3 18,75

Βουλγαρία 2005 18 3 16,67

Ουγγαρία 2006 12 2 16,67

Λουξεμβούργο 2004 13 2 15,38

Μάλτα 2004 13 2 15,38

Πορτογαλία 2005 17 2 11,76

Πολωνία 2006 19 2 10,53

Ελλάδα 2007 16 1 6,25

Σλοβακία 2002 16 1 6,25

Σλοβενία 2004 11 1 6,25

Κύπρος 2006 11 - -

Σύνολο 453 112
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2

2.1.     Έννοια προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου
2.2. Κανόνες ηθικής και κανόνες Δικαίου: η διαφορά
2.3.     Υποκείμενα Δικαίου
2.3.1.  Τα Φυσικά Πρόσωπα
2.3.2. Τα Νομικά Πρόσωπα
2.4.    Διακρίσεις Δικαίου

• Δίκαιο

• Κανόνες δικαίου

• Νόμοι

• Έννομη συνέπεια

• Δικαιοσύνη

• Ηθική

• Κοινωνική ηθική

• Υποκείμενα Δικαίου

• Φυσικό πρόσωπο

• Ικανότητα δικαίου

• Προστασία προσωπικότητας

• Νομικό πρόσωπο

• Καταστατικό

• Έννομη τάξη

• Ιδιωτικό δίκαιο

• Δημόσιο δίκαιο

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Γιατί πρέπει να υπάρχει Δίκαιο, κανόνες  δηλαδή που να ρυθμίζουν υποχρεωτι-

κά  την κοινωνική μας συμπεριφορά; Μήπως αυτό περιορίζει την ελευθερία μας;

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Δικαίου και Ηθικής;

• Είναι το Δίκαιο αμετάβλητο ή μήπως επηρεάζεται από τις κοινωνικές μεταβολές; 

• Τι σημαίνει νομικό πρόσωπο και γιατί αναγνωρίζεται ως υποκείμενο δικαίου;

• Σε ποιους κλάδους διακρίνονται οι κανόνες δικαίου;

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 22
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H Μεγάλη Επιγραφή της Γόρ-
τυνας στην Κρήτη είναι από τα
αρχαιότερα γραπτά νομοθετικά
κείμενα της Ευρώπης (χρονολο-
γείται στα μέσα του 5ου αιώνα
π.Χ.). Πρόκειται για επιγραφή
χαραγμένη σε πέτρα σε γραφή
βουστροφηδόν, που ονομάστηκε
και «βασίλισσα των επιγραφών»,
αφού είναι η μεγαλύτερη που έχει
βρεθεί σε ελληνικό έδαφος.

«Δεύτερη πήρε (ενν. ο Δίας) τη
λαμπρή Θέμιδα, που γέννησε τις
Ώρες, την Ευνομία και τη Δίκη
και την ανθηρή Ειρήνη, που
φροντίζουν τα έργα στους θνη-
τούς ανθρώπους…»
Ησίοδος, Θεογονία

To άγαλμα
της Θέμιδος
(Εθνικό Αρ-
χαιολογικό
Μουσείο)

Στη γεωμετρία,
κανόναςείναι

ο χάρακας που χρησιμοποιούμε για να χα-
ράζουμε ευθείες γραμμές ορισμένου
μήκους. Ο κανόνας  δικαίου «κανο-
νίζει», «ευθυγραμμίζει»  την κοινω-
νική συμβίωση.  Ετυμολογικά   άλλωστε,
η  λέξη Δίκαιο προέρχεται από το ρήμα
«δείκνυμι» (ή «δεικνύω»), δείχνω το
ορθό και  το  ίσο, δείχνω ένα μέτρο ρύθμι-
σης  της  κοινωνικής  συμβίωσης.
Σημειώστε ότι οι κανόνες δικαίου
μπορεί να είναι γραπτοί, (οπότε
μιλάμε για νόμους), ή άγραφοι,
(οπότε μιλάμε για έθιμα («εθιμικό
δίκαιο»). Στις αρχαίες κοινωνίες,
όπως και στις πρωτόγονες, ο
νόμος (γραπτός ή άγραφος) ήταν
μια καθολική επιταγή εξαρτημένη
από τη θεία βούληση που προσ-
διόριζε την τάξη του κόσμου, όπως

2.1. Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου

Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Και θέλουν να

ζουν ως ελεύθεροι και ίσοι. Χωρίς δεσμεύσεις ή περιορισμούς.

Θέλουν βέβαια να ζουν και με άλλους ανθρώπους: να δημιουρ-

γούν φιλίες, να ερωτεύονται, ν’ αγαπούν. Kι ακόμη, να συνεργά-

ζονται, να συναποφασίζουν, να συνδημιουργούν. Η συμβίωση

προϋποθέτει συμβιβασμούς, περιορισμούς της ελευθερίας. Η

ελευθερία όμως είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να μπορεί κά-

ποιος να αποδεχθεί  χωρίς αντίδραση τον οποιοδήποτε περιορισμό

της. Mοιραία προκαλείται ανταγωνισμός μεταξύ των κοινωνών

για διεκδίκηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ελευθερίας.

Όταν όμως κάποιος δρα κατά βούληση επιδιώκοντας μεγιστοποί-

ηση των συμφερόντων του, μπορεί να αυθαιρετεί, να παραβιάζει

την ελευθερία των υπολοίπων. Το ∆ίκαιο εξουδετερώνει την αυ-

θαιρεσία των κοινωνών και διαμορφώνει τις συνθήκες εκείνες στις

οποίες μπορούν όλοι να συμβιώνουν ως ελεύθεροι και ίσοι άν-

θρωποι. το Δίκαιο είναι ένα σύστημα (οργανωμένο σύνολο) κα-
νόνων που ρυθμίζουν με τρόπο δεσμευτικό την κοινωνική
συμπεριφορά. Εξασφαλίζει αρμονία και ευημερία στην κοινω-

νική συμβίωση. Οι κανόνες δικαίου δεσμεύουν τους πάντες σε

συμμόρφωση προς το μέτρο κοινωνικής συμπεριφοράς που ορί-

ζουν ως ορθό.

Παράδειγμα: Ο κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου είναι

ελεύθερος να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει

όπου θέλει. ∆εν μπορεί ωστόσο να το κάνει αδιαφορώντας για

τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που του επιβάλ-

λουν, π.χ. να σταματάει όταν το φανάρι είναι κόκκινο. Οι κανόνες

οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία

στους δρόμους. Μόνον έτσι γίνεται δυνατή στην πράξη η ισότιμη

απόλαυση της ελευθερίας μετακίνησης απ’ όλους τους οδηγούς

τροχοφόρων. 

Βασικά χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου είναι: 

α) ο δεσμευτικός τους χαρακτήρας: Όποιος δεν συμμορφώ-

νεται προς τους κανόνες δικαίου, υφίσταται κυρώσεις. Έτσι, οι

άνθρωποι δεν βλάπτουν τα έννομα, όπως λέγονται, αγαθά ή συμ-

φέροντα των άλλων (π.χ. ζωή, ιδιοκτησία, ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια), γιατί γνωρίζουν ότι, αν το κάνουν αυτό, θα υποστούν τις

προβλεπόμενες από τους κανόνες δικαίου κυρώσεις. Η δεσμευ-
τικότητα με την οποία επιβάλλεται το Δίκαιο σε μια δημοκρα-
τική πολιτεία δεν αντιβαίνει στην ελευθερία, αντιθέτως την
εξασφαλίζει. Καθιστά εφικτό η ελευθερία του ενός να συνυ-
πάρχει με την ελευθερία των άλλων κάτω από νόμους κοινώς
αποδεκτούς που ισχύουν για όλους.

β) Η γενική και αφηρημένη διατύπωση. Οι κανόνες δικαίου

δεν ρυθμίζουν μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ορίζουν κά-

ποιες προϋποθέσεις. Κάθε περίπτωση που πληροί τις προϋποθέ-
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την ήθελαν οι θεοί. Η ανακάλυψη της
γραφής υπήρξε καθοριστικής σημα-
σίας για τη μετάβαση από τους άγρα-
φους στους γραπτούς νόμους. Στην
αρχαία Ελλάδα, ο γραπτός νόμος που
ψηφίζεται από τους πολίτες με δημο-
κρατικές διαδικασίες, μέσα από δημό-
σια διαβούλευση, λειτουργεί ως
μέσο πολιτικής χειραφέτησης, και
είναι εκ των προτέρων γνωστός
σε όλους, χωρίς να μπορεί να αμ-
φισβητηθεί η διατύπωσή του. Ο
γραπτός νόμος συνδέθηκε με την
εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη
της δημοκρατίας. Στη σύγχρονη
εποχή, οι περισσότεροι κανόνες
δικαίου είναι γραπτοί νόμοι. Το
εθιμικό δίκαιο, με την έννοια της
«άσκησης συγκεκριμένης συμπε-
ριφοράς αποδεκτής από το
κοινωνικό σύνολο, που ο πράττων
εκδηλώνει έχοντας την πεποίθηση ότι
εφαρμόζει κανόνα δικαίου» αποτελεί
άγραφη πηγή του δικαίου τόσο για το
ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο δί-
καιο. 

Jacques - Louis David, Ο θά-
νατος του Σωκράτη, (The Metro-
politan Museum of Art, Νέα
Υόρκη).

«Σωκράτης: Τι θ’απαντήσουμε,
αν πουν οι νόμοι: ‘Αλήθεια, Σω-
κράτη, […] για ποια πράγματα 
κατηγορείς εμάς (ενν. τους νό-
μους) και την πόλη και επιχειρείς
να μας καταλύσεις; Κατ’ αρχάς
εμείς δεν σε γεννήσαμε, και με την
έγκρισή μας δεν παντρεύτηκε ο
πατέρας σου τη μητέρα σου και σε
έφερε στη ζωή;[…] Και, εφόσον

σεις αυτές  υπάγεται στη ρύθμιση του κανόνα δικαίου. Για παρά-

δειγμα, το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα ορίζει: «Όποιος με

πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας

του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών».

γ) Η ρύθμιση εκείνων των κοινωνικών σχέσεων που κάθε
φορά θεωρούνται καίριες για την ενότητα και τη διατήρηση
της συγκεκριμένης κοινωνίας τη δεδομένη ιστορική στιγμή,

όπως για παράδειγμα η δυνατότητα των προσώπων να συμμετέ-

χουν στις συναλλαγές, να συνάπτουν συμβάσεις (π.χ. αγοραπω-

λησίας), να αποκτούν περιουσία κτλ.

Ποιος όμως επιλέγει και με βάση ποια κριτήρια τις κοινωνικές

σχέσεις που πρέπει να ρυθμίζονται από το ∆ίκαιο; Και περαιτέρω,

πώς δικαιολογείται ο νόμος να επιτάσσει:«απαγορεύεται να κάνεις

αυτό», «οφείλεις να κάνεις εκείνο»;  Πρέπει να υπακούμε σε έναν

νόμο, ακόμα κι αν τον θεωρούμε άδικο; Οι Ρωμαίοι έλεγαν «αυ-

στηρός νόμος, αλλά νόμος» (‘dura lex, sed lex’). Μπορεί όμως η

δεσμευτικότητα του νόμου να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο

στο γεγονός της επιβολής του; 

Στα ερωτήματα αυτά έχουν δοθεί κατά καιρούς διαφορετικές

απαντήσεις. Για παράδειγμα: οι νόμοι της πόλεως μάς δεσμεύουν,

επειδή χάρη σε αυτούς δημιουργήθηκε η πόλις, μέσα σε αυτήν ήρ-

θαμε στον κόσμο, μεγαλώσαμε, συντηρούμαστε, υπάρχουμε χάρη

σε αυτήν και στους νόμους της και δεν μπορούμε να φανταστούμε

την ύπαρξή μας διαφορετικά …(Σωκράτης).

Άλλοτε πάλι, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο νόμος αποτελεί ανα-

πόσπαστο τμήμα ενός μεγαλοφυούς σχεδίου μιας ανώτερης δύ-

ναμης, του Θεού ή της Φύσης, γεγονός που αιτιολογεί την

αυθεντία και τη δεσμευτικότητά του. Από την ίδια τη φύση και

την υπόσταση του ανθρώπου εκπορεύονται και τα δικαιώματα π.χ.

στην ελευθερία, την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα, που

ισχύουν για όλους. Έτσι, όταν οι εκάστοτε ηγεμόνες θεσπίζουν το

γραπτό δίκαιο, δεσμεύονται από το προαιώνιο, φυσικό, άγραφο

δίκαιο. 

Ο «αιώνας των φώτων» (18ος αιώνας), που σημάδεψε την

εποχή της νεωτερικότητας με απόηχο που φτάνει μέχρι σήμερα,

θεώρησε ότι θεμέλιο της αυθεντίας του νόμου είναι ο ίδιος ο αν-

θρώπινος Λόγος (η Λογική), αυτός που μετατρέπει μια απλή συ-

νάθροιση ανθρώπων σε οργανωμένη κοινωνία, πολιτεία. 

Ποια απάντηση δίνουμε σήμερα ως πολίτες ενός σύγχρονου

δημοκρατικού κράτους στα παραπάνω ερωτήματα που σχετίζον-

ται με τη δεσμευτικότητα του ∆ικαίου; Στη δημοκρατία οι πολίτες

διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο. Κατέχουν το μοναδικό προνό-

μιο να αυτοοργανώνονται, να “παράγουν” δηλαδή οι ίδιοι συνει-

δητά και ηθελημένα, μέσω της νομοθεσίας, την ίδια την τάξη που

τους κυβερνά * . 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

* 
τη θεσμική και πολιτική συγκρότηση της πολιτείας. 
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έτσι έχουν τα πράγματα, άραγε
νομίζεις ότι έχουμε τα ίδια δικαιώ-
ματα εμείς και εσύ, και ό,τι επιχει-
ρούμε εμείς να σου κάνουμε
νομίζεις πως είναι δίκιο να μας το
ανταποδίδεις;[…]
Τι θα απαντήσουμε σε αυτά, Κρί-
τωνα; Πως οι νόμοι λένε την αλή-
θεια ή όχι;
Κρίτων: Ότι λένε την αλήθεια».

Πλάτων, Κρίτων ή περί του
πρακτέου.

Παράδειγμα: Στην Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια διαπιστώνεται υπο-
γεννητικότητα. Η πολιτική ηγεσία
της χώρας επέλεξε ως έναν από
τους τρόπους αντιμετώπισης του
προβλήματος τη νομοθετική πα-
ροχή πλεονεκτημάτων και διευκο-
λύνσεων στις τρίτεκνες οικογένειες
,προκειμένου να ενθαρρύνει τα νέα
ζευγάρια να γεννούν περισσότερα
παιδιά. Αντίθετα, σε μια χώρα με
υπερπληθυσμό όπως η Κίνα, θεσπί-
ζονται μέτρα ελέγχου των γεννήσεων
(π.χ. φορολογικές επιβαρύνσεις κτλ.).

Ο Πανδεκτης (λατ. Digesta)

αποτελεί μέρος της κωδικοποί-
ησης των νόμων που έγινε από
τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον
6ο αιώνα μ.Χ. Σ’ αυτόν «ανθολο-
γήθηκαν» αποσπάσματα από τα
μεγαλόπνοα έργα των κλασικών Ρω-
μαίων νομομαθών που αποτέλεσαν το
θεμέλιο της νομικής επιστήμης.
Η αίγλη του, το«απαύγασμα νομικής
σοφίας» που αντανακλά, διατηρούν-
ται αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. 

Στη δημοκρατία, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι γνωρίζουν

εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις και τα όρια της δράσης τους,

καθώς και τις συνέπειες από τυχόν παραβιάσεις των νομοθετικών

επιταγών. το Δίκαιο, οι νόμοι είναι η έκφραση της συναίνεσης
των πολιτών για τον τρόπο οργάνωσης της πολιτείας τους και
της συμβίωσής τους μέσα σε αυτήν.

Η σχέση Δικαίου και κοινωνικής πραγματικότητας είναι
σχέση αλληλεπίδρασης. Από τη μια, το Δίκαιο παρακολουθεί
τις κοινωνικές μεταβολές στην ιστορική εξέλιξή τους. Για πα-

ράδειγμα, στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία η ελευθερία και

η ισοτιμία είναι δικαιικά κατοχυρωμένες για όλους τους πολίτες.

Αντίθετα, στην αρχαιότητα η δουλεία αποτελούσε νομικό θεσμό

και οι δούλοι θεωρούνταν «πράγμα» (λατ. res), το οποίο μπο-

ρούσε κάποιος να αγοράσει ή να πουλήσει.

Από την άλλη πλευρά, το Δίκαιο προσανατολίζει την κοινω-
νική συμπεριφορά και επιδρά στη διαμόρφωση της κοινωνι-
κής πραγματικότητας και των συλλογικών αξιών μιας
κοινωνίας. Όπως διαβάζουμε στο παράδειγμα για τη νομοθεσία

υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών στη διπλανή στήλη παραθεμά-

των, οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι το δίκαιο θέτει σε προ-

τεραιότητα την επιλογή για τη γέννηση πολλών παιδιών είναι

πιθανόν  να αναδιαμορφώσουν τις επιλογές τους για τη δημιουρ-

γία πολύτεκνης οικογένειας.

Το ∆ίκαιο επαγγέλλεται ότι είναι το μέσον για την επίτευξη της

Δικαιοσύνης. Η ∆ικαιοσύνη είναι ένα αίτημα διαχρονικό, ένα πα-

νανθρώπινο φιλοσοφικό ερώτημα. Έχει να κάνει με τις αξίες που

εμπνέουν μια κοινωνία. Και η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι

δίκαιο και τι άδικο» δεν είναι δεδομένη, ούτε αμετάβλητη. Ο Σω-

κράτης στο έργο του Πλάτωνα «Πολιτεία» θυμάται τον ορισμό

του λυρικού ποιητή Σιμωνίδη: «δίκαιο θα μπορούσε να είναι να

αποδίδεις στον καθένα ό,τι πρέπει…». Κάτι ανάλογο πιστεύει

και ο Ρωμαίος νομικός του 3ου αιώνα μ.Χ., Ουλπιανός, σε μια

διατύπωση διαχρονικής αξίας που σώζεται στον Πανδέκτη: «Δι-

καιοσύνη είναι η σταθερή και διαρκής βούληση, να αποδίδεις στον

καθένα το ίδιον, αυτό δηλαδή που του ανήκει. Τα παραγγέλματα του

Δικαίου είναι να ζεις εντίμως, να μην βλάπτεις τον άλλον, να

αποδίδεις στον καθένα το ίδιον». 

Αναρωτηθείτε ωστόσο: Τι πρέπει να αποδίδεται στον καθένα

για να θεωρούμε ότι επικρατεί δικαιοσύνη σε μια κοινωνία; Ποιος

είναι ο δίκαιος τρόπος, με τον οποίο πρέπει να μοιράζονται τα

αγαθά στους ανθρώπους; Σε όλους ίσα; Κι αν κάποιος έχει μεγα-

λύτερες ανάγκες; Είναι δίκαιο ο φτωχός να παίρνει όσα και ο

πλούσιος; Μήπως θα έπρεπε να μοιράζονται τα αγαθά στον κα-

θένα ανάλογα με τις ικανότητές του, ή σε αντιστοιχία με την ερ-

γασία που παράγει; Ή μήπως υπάρχουν και άλλα κριτήρια; Μη
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«…Μια λοιπόν και το ψωμί της δι-
καιοσύνης είναι τόσο σπουδαίο
Ποιος, φίλοι, πρέπει να το ψήνει;
Ποιος ψήνει τ’ άλλο ψωμί;
Όπως και τ’ άλλο ψωμί
Έτσι και το ψωμί της δικαιοσύνης
Πρέπει να ψήνεται απ’το λαό.
Άφθονο, ωφέλιμο, καθημερινό».

Bertolt Brecht, Το ψωμί του
λαού, 76 ποιήματα, Μτφρ. Πέ-
τρου Μάρκαρη, Εκδ. Θεμέλιο,
Αθήνα, 2001.

Νικηφόρος Λύτρας, Αντιγόνη
και Πολυνείκης (Εθνική Πινακο-
θήκη – Μουσείο Αλ. Σούτσου &
συλλογή Ε. Κουτλίδη)

«Κρέων: Εσύ, πες μου, με λίγα
λόγια και σύντομα, 
ήξερες την προσταγή που απαγό-
ρευε την πράξη;
Αντιγόνη: Το ‘ξερα, πώς δεν το
‘ξερα• ξεκάθαρα.
Κρέων: Και τόλμησες λοιπόν να
παραβείς το νόμο;
Αντιγόνη: Δεν ήταν ο Δίας που το
πρόσταξε, 
ούτε η Δίκη που συγκατοικεί με τους
θεούς στον Άδη
όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώ-
πους.
ούτε στοχάστηκα ποτέ πως έχουν
κύρος 
οι δικές σου προσταγές, για να μπο-
ρείς, θνητός,
να πατάς των θεών τους αλάθευ-
τους άγραφους νόμους…»

Σοφοκλής, Αντιγόνη, 
Εισαγωγή – σχόλια, φιλ. ομάδα
Κάκτου, μτφρ., Ε. Γεωργουσό-
πουλος (Κ.Χ.Μύρης), Εκδ. Κά-
κτος,  Αθήνα 1994.

βιάζεστε να βρείτε την απάντηση. Ο προβληματισμός πάνω στο

θέμα αυτό είναι φιλοσοφικός, αγωνιώδης και διαρκεί ενίοτε μια

ολόκληρη ζωή.

2.2. Kανόνες δικαίου και ηθικής: Η διαφορά

Μεταξύ ∆ικαίου και Ηθικής υπάρχουν οι ακόλουθες διαφο-

ρές:

α) το Δίκαιο αφορά, όπως είδαμε την κοινωνική συμπερι-
φορά και ισχύει εξίσου για όλους. Η Ηθική αφορά τη συνεί-
δηση του ανθρώπου, το λεγόμενο ‘forum internum’, τον

εσωτερικό του κόσμο. Η Ηθική διαμορφώνει την προαίρεση, υπα-

γορεύει στον καθένα χωριστά πώς να συμπεριφέρεται, με τρόπο

εντελώς ιδιαίτερο και διαφορετικό.

β) το Δίκαιο έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο δε
συμβαίνει με την Ηθική. Το άτομο βέβαια δέχεται κριτική για

την «ηθική ποιότητα» των πράξεών του, κάνει και το ίδιο αυτο-

κριτική, εισπράττει επιδοκιμασία ή απόρριψη από το κοινωνικό

σύνολο, έχει τύψεις, δεν υφίσταται όμως κυρώσεις, όπως σε πε-

ρίπτωση παράβασης ενός κανόνα δικαίου. 

Δίκαιο και Ηθική είναι δυνατό να συμπίπτουν, δεν είναι
όμως πάντα απαραίτητο αυτό. Για παράδειγμα, το γκρέμισμα

αυθαίρετου κτηρίου που στέγαζε μια άπορη οικογένεια μπορεί να

είναι μια νόμιμη πράξη, ηθικά πάντως αποδοκιμάζεται. Άλλωστε,

μπορεί μια πράξη να είναι παράνομη, να επιδοκιμάζεται ωστόσο

ηθικά. Όπως για παράδειγμα στην τραγωδία «Αντιγόνη» του Σο-

φοκλή η παράβαση από την  Αντιγόνη της απαγόρευσης του Κρέ-

οντα να θάψει τον αδερφό της επιδοκιμάζεται απόλυτα και

μάλιστα διαχρονικά.

γ) το Δίκαιο αποβλέπει στη διατήρηση της κοινωνικής ενό-
τητας. Σε κάθε περίπτωση, και ειδικά στη ∆ημοκρατία, είναι αί-

τημα προς την εκάστοτε πολιτική εξουσία να αφουγκράζεται,

κατά πόσο οι νομοθετικές επιλογές της γίνονται κοινώς αποδεκτές

ή όχι από το κοινωνικό σύνολο και να τις προσαρμόζει ανάλογα. 

το Δίκαιο δεν μπορεί να είναι αδιάφορο απέναντι στις συλ-
λογικές αξίες μιας κοινωνίας, τη λεγόμενη «κοινωνική ηθική».

Ο σκοπός του ∆ικαίου επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο, όταν οι νομοθετικές επιλογές διαμορφώνονται με βάση την

ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Αναλογιστείτε απλώς πόσοι πολιτι-

κοί αγώνες (συζητήσεις, διαδηλώσεις, απεργίες) γίνονται για τη

διαμόρφωση του δικαίου, της νομοθετικής πολιτικής που πρέπει

να ακολουθηθεί όπως  για παράδειγμα στην παιδεία, την απασχό-

ληση, την υγεία. Σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, η κοινω-
νική συναίνεση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημόσια
διαβούλευση, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει ενημερωμέ-

νους και ενεργούς πολίτες.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Michelangelo, Η Δημιουργία
του Αδάμ (1508-1512), Capela
Sistina, Ρώμη

«…Φάουστ: Μπα, έχει κι η κό-
λαση δικονομία;
Αυτό είναι καλό και σου προτείνω
μάλιστα
Να κάνουμ’ εμείς οι δυο μια συμ-
φωνία.
Μεφιστοφελής: Ό,τι υποσχεθώ,
θα τ’ απολαύσεις κάλλιστα,
Δε θα υπάρξει καμιά παραφω-
νία….»
Goethe, Φάουστ, Εισαγωγή-
μετάφραση – σχόλια Πέτρος
Μάρκαρης, Εκδ. Γαβριηλίδης,
Αθήνα, 2005.
Ο Φάουστ έφτασε στο σημείο να
διαπραγματευθεί τη ζωή του με
τον εκπρόσωπο του Σατανά, για ν’
αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις
και γνώσεις. Είναι όμως η φύση, η
Δημιουργία, είδος διαπραγματεύ-
σιμο; 

«Η βιοτεχνολογική επανάσταση
θα επηρεάσει κάθε πλευρά της
ζωής μας. Τον τρόπο που τρώμε,
τον τρόπο που φλερτάρουμε και
παντρευόμαστε, τον τρόπο που
κάνουμε τα παιδιά μας,[…]. Η βιο-
τεχνολογική επανάσταση θα
αναγκάσει τον καθένα μας να
βάλει έναν καθρέφτη απέναντι
από τις πιο βαθιά εδραιωμένες
αξίες του, θα μας κάνει να εξετά-
σουμε το θεμελιακό ερώτημα για
το σκοπό και το νόημα της ύπαρ-
ξης…».
Jeremy Rifkin, Ο αιώνας της
βιοτεχνολογίας. Γενετικό εμ-
πόριο και η αυγή του θαυμα-
στού καινούριου κόσμου, Εκδ.
Νέα Σύνορα – Λιβάνη, Αθήνα,
1998.

Τι γίνεται όμως, στην περίπτωση σύγκρουσης Δικαίου και
Ηθικής; Σε ποια κριτήρια πρέπει να στηρίξει ο νομοθέτης την

απόφασή του για ζητήματα επιστημονικής ή τεχνολογικής εξέλι-

ξης που ενδεχομένως προσκρούουν στις συλλογικές ηθικές αξίες

μιας κοινωνίας ή και της ανθρωπότητας γενικότερα; Ποια είναι η

ευθύνη του επιστήμονα για τις συνέπειες από την εφαρμογή των

επιτευγμάτων της επιστήμης του; Πώς μπορεί να παρέμβει το ∆ί-

καιο σε θέματα όπως αυτό; Θυμηθείτε για παράδειγμα την κορυ-

φαία επιστημονική ανακάλυψη της διάσπασης του ατόμου και το

πώς χρησιμοποιήθηκε στον ∆εύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη

ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. 

Ένα άλλο παράδειγμα σχετίζεται με το ερώτημα: «Βιοτεχνο-

λογία - ευγονική: Επιστήμη ή αλχημεία»; Ο άνθρωπος μένει εκ-

στατικός μπροστά στο θαύμα της ζωής. Η βιοτεχνολογική

επανάσταση σήμερα του παρέχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί

με τον πιο ριζοσπαστικό τρόπο από τα πρώτα βήματα της ανθρω-

πότητας πάνω στον φυσικό κόσμο, να διαπραγματευθεί την ίδια

του την ύπαρξη, να ανατρέψει τους όρους της ανθρώπινης ζωής!

Κλωνοποίηση, εξωσωματική γονιμοποίηση, επέμβαση στο αν-

θρώπινο γονίδιο, δημιουργία χιμαιρών (διαγονιδιακών ειδών).

Μπορούν όμως οι νέες βιοτεχνολογίες να εισαχθούν άνευ όρων

στη ζωή μας; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το δικαίωμα στην επι-

στημονική έρευνα και πρόοδο; Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν; Έχουμε

τελικά δικαίωμα να «ξαναγράψουμε το βιβλίο της φύσης»;…Ποιον

ρόλο μπορεί να παίξει το ∆ίκαιο σ’ αυτήν την ‘terra incognita’,

την «αχαρτογράφητη γη» που ανοίγεται μπροστά στα έκθαμβα

μάτια μας; Ποιοι όροι πρέπει να τεθούν στη διαχείριση της ισχύος

που μπορεί να προκύψει από τις γενετικές τεχνολογίες;  Συγκεν-

τρώσετε στοιχεία από τον τύπο, το διαδίκτυο, τα μαθήματα της

Βιολογίας και της Πληροφορικής, προκειμένου να διαμορφώσετε

τη δική σας άποψη.

2.3. υποκείμενα δικαίου

2.3.1. τα φυσικά πρόσωπα

Κάθε άνθρωπος, κάθε φυσικό δηλαδή πρόσωπο μπορεί να
έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε άνθρωπος έχει, δη-
λαδή,  ικανότητα δικαίου ανεξαρτήτως  του φύλου, της ηλικίας,

της καταγωγής, της ιθαγένειας, της θρησκείας, της κοινωνικής του

τάξης. Η βασική αυτή αρχή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολι-

τισμικές αντιλήψεις που αφορούν την υπόσταση του ανθρώπου,

θεμελιώνεται στην ανθρώπινη αξία και συνδέεται άμεσα με τις

έννοιες της ελευθερίας και της ισότητας. 

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα προστασίας της προσωπικό-
τητάς του. Αυτό σημαίνει, ότι καθένας μπορεί να απαιτήσει άρση

της οποιασδήποτε προσβολής και μη επανάληψή της στο μέλλον,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν αρχικά με τον
όρο persona (πρόσωπο) το θεα-
τρικό προσωπείο, τη θεατρική εμ-
φάνιση του ηθοποιού που συμμετείχε
σε μια θεατρική παράσταση. Ο όρος
persona εντάχθηκε τελικά στη νομική
ορολογία, προκειμένου να περιγράψει
τη νόμιμη ικανότητα παραστάσεως
ενός προσώπου ενώπιον του δικαστη-
ρίου.

Pablo Picasso, 
Τα περιστέρια, Κάννες 1957.

Οικουμενική Διακήρυξη για
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
άρθρο 1: «Όλοι οι άνθρωποι γεν-
νιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως
προς την αξιοπρέπεια και τα δι-
καιώματά τους. Είναι προικισμέ-
νοι με λογική και συνείδηση και
πρέπει να φέρονται ο ένας στον
άλλο με πνεύμα αδελφικό»

όταν θίγεται η ζωή του, η σωματική ακεραιότητα του, η υγεία του,

ο ψυχικός και συναισθηματικός του κόσμος, η ελεύθερη διαμόρ-

φωση της βούλησής του,  η ιδιωτική του ζωή και θέματα που αφο-

ρούν προσωπικά του δεδομένα, π.χ. η περίπτωση δημοσίευσης

φωτογραφιών χωρίς τη συναίνεση του φωτογραφιζόμενου προ-

σώπου. 

2.3.2. τα νομικά πρόσωπα

Οι άνθρωποι πολλές φορές συνεργάζονται, για να πετύχουν

κάποιους κοινούς στόχους τους, για παράδειγμα ιδρύουν μια εται-

ρεία για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Μπορούν, επίσης, να ορίσουν ότι η περιουσία τους θα χρησιμο-

ποιηθεί για ορισμένο σκοπό, για παραδείγμα  φιλανθρωπικό, και

ιδρύουν ένα ίδρυμα για τον σκοπό αυτό. Τέτοιες ενώσεις προσώ-

πων καθώς επίσης και  σύνολα περιουσίας που επιδιώκουν ή εξυ-

πηρετούν ορισμένο σκοπό, αναγνωρίζονται από το ∆ίκαιο ως

φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αποτελούν τα νομικά

πρόσωπα. 

Η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στις ενώσεις προ-

σώπων και τα σύνολα περιουσίας αποτελεί μια τεχνητή επινόηση

που αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας ή της συλλογικής δράσης (π.χ. σωματεία, εμπορικές

εταιρείες, ιδρύματα κτλ.). Έτσι, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να

έχει επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια, να κάνει συναλλαγές, να συνάπτει

συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει περιουσία. Τα νομικά πρό-

σωπα έχουν δική τους βούληση, ξεχωριστή από τη βούληση των

επιμέρους μελών τους. Είναι η βούληση που σχηματίζουν τα κα-

ταστατικά όργανα του νομικού προσώπου, όπως το διοικητικό

συμβούλιο και η γενική συνέλευση. 

Η επωνυμία, η έδρα, τα όργανα του νομικού προσώπου, οι

εξουσίες που ασκεί το καθένα και γενικότερα οι όροι λειτουργίας

του καθορίζονται στο καταστατικό. Το καταστατικό είναι ένα έγ-

γραφο που καταρτίζεται κατά τους ορισμούς του νόμου, υπογρά-

φεται από τα μέλη του νομικού προσώπου με συγκεκριμένη

χρονική ένδειξη˙ κατατίθεται δε στο δικαστήριο το οποίο ελέγχει

αν όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνα με τον

νόμο. 

Σημειώστε, ότι και το κράτος είναι ένα νομικό πρόσωπο. Έτσι,

οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Α.Ε.Ι., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, η Εκκλησία είναι νομικά πρόσωπα, και μάλιστα, νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

2.4. Διακρίσεις Δικαίου

Όλοι οι κανόνες δικαίου που ισχύουν σε ένα κράτος αποτελούν

την έννομη τάξη. Το ∆ίκαιο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγο-

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ



ερωτΗΣειΣ – αΣΚΗΣειΣ - ΔραΣτΗριοτΗτεΣ:

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε τη ξανά σωστά:

1. __Η τήρηση των κανόνων δικαίου είναι προαιρετική. 

2. __Οι κανόνες δικαίου έχουν γενική και αφηρημένη διατύπωση.

3. __Ο δικηγόρος και ο δικαστής είναι νομικά πρόσωπα.

4. __Όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητα δικαίου.

5. __Το ∆ίκαιο συμπίπτει πάντοτε με την Ηθική.

Β/ Σε ποιον κλάδο δικαίου ανήκουν οι κανόνες που ρυθμίζουν τις περιπτώσεις που σας δί-

νονται στη δεύτερη στήλη; Σημειώστε, αν πρόκειται για κλάδο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

Γ/ Ανατρέξτε στο βιβλίο Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου της Α΄ Λυκείου και συγκεντρώστε

στοιχεία για τις νομοθεσίες διαφόρων αρχαίων λαών, (π.χ.ο κώδικας του  Χαμουραμπί στην

αρχαία Μεσοποταμία). Αναζητήστε πληροφορίες και σε άλλες πηγές (ιστορικούς άτλαντες

κτλ.). Παρουσιάστε την έρευνά σας στην τάξη. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣYΛΛΟ-

ΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος Μη Κερδοσκοπι-

κού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». [....]

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος

Αθηναίων. Ο Σύλλογος μπορεί να δη-

μιουργεί παραρτήματα σε οποιοδή-

ποτε σημείο της Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η κατοχύρωση, προστασία και
προώθηση των δικαιωμάτων και συμ-
φερόντων των ανήλικων παιδιών, που
διαμένουν εντός του Ελλαδικού
χώρου, ανεξαρτήτως υπηκοότητας
αυτών (παιδιών).
β) Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας
και υποστήριξης, ηθικής, οικονομικής,
ψυχολογικής στα άπορα παιδιά με ει-
δικές ανάγκες, παιδιά εθνικών ή θρη-
σκευτικών μειονοτήτων.
γ) Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας
σε παιδιά που έχουν σοβαρά προβλή-
ματα υγείας και χρήζουν ιατρικής πε-
ρίθαλψης σε Νοσοκομεία του
Εσωτερικού και Εξωτερικού.
στ) Η βελτίωση των συνθηκών δια-
βίωσης των παιδιών που χρήζουν κοι-
νωνικής βοήθειας, που υφίστανται
οιασδήποτε φύσεως κακοποίηση και
εκμετάλλευση από τους γονείς τους
και οιουσδήποτε συγγενείς ή μη.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΣΑ
Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς
του με κάθε νόμιμο μέσον. Ενδεικτικά
αναφέρονται: [..]
στ) Η δημιουργία χώρων φιλοξενίας
παιδιών και χώρων πολλαπλών χρή-
σεων, στους οποίους θα μπορούν να
φιλοξενηθούν ανήλικα παιδιά που
χρήζουν βοήθειας για οποιονδήποτε
λόγο.
ζ) Η δημιουργία οικογενειών με ανά-
δοχες μητέρες για αυτόνομη διαβίωση
των παιδιών. [...]
η) Η λειτουργία γραφείου για την
ανεύρεση χαμένων και εγκαταλελειμ-
μένων παιδιών.
[...]

ΔΙΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

[...]
Ο Πρόεδρος                 Η Γραμματέας

Υπογραφές

ρίες, το Δημόσιο και το ιδιωτικό. Στις δύο αυτές κατηγορίες εν-

τάσσονται και οι επιμέρους κλάδοι του ∆ικαίου:

α) Στο Δημόσιο Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες δικαίου που

ρυθμίζουν σχέσεις, στις οποίες εμπλέκεται φορέας  κρατικής εξου-

σίας, π.χ. οι σχέσεις μεταξύ Εφορίας - φορολογουμένου. 

Οι κυριότεροι κλάδοι του ∆ημόσιου ∆ικαίου είναι:

• Το Συνταγματικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που

ρυθμίζουν τη μορφή του πολιτεύματος, την άσκηση της κρατικής

εξουσίας, τις σχέσεις κράτους – πολιτών.

• Το Διοικητικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που ρυθ-

μίζουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας ∆ιοίκησης και

τις σχέσεις της με τους πολίτες.

• Το Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που

ορίζουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες (εγκλήματα), καθώς και

τις ποινές που επισύρει η τέλεσή τους. 

• Η Δικονομία περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη

διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον των δικαστηρίων.

• Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο περιλαμβάνει τους γραπτούς

και άγραφους (εθιμικούς) κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις με-

ταξύ κρατών ή /και διεθνών οργανισμών.

β) Στο ιδιωτικό Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες δικαίου που

ρυθμίζουν σχέσεις μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων

ιδιωτικού δικαίου, π.χ. σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ αγορα-

στή – πωλητή. 

Οι κυριότεροι κλάδοι του ιδιωτικού Δικαίου είναι:

•Το αστικό Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις

σχέσεις μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, όπως θέματα

οικογενειακών σχέσεων ή θέματα κληρονομιάς

• Το εμπορικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθ-

μίζουν την άσκηση εμπορίας. 

• Το εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθ-

μίζουν τη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας μεταξύ εργο-

δότη και εργαζομένου, όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις

εργασίας, επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδο-

τών κ.ά.

Τέλος,  το Δίκαιο της ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικό Δί-
καιο), στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει από το 1981, αποτελεί

μια νέα έννομη τάξη με κύρια χαρακτηριστικά: α) την υπεροχή

του Κοινοτικού επί του εθνικού ∆ικαίου και β) την άμεση εφαρ-

μογή των διατάξεων του Κοινοτικού ∆ικαίου στις εθνικές έννομες

τάξεις των κρατών – μελών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2



ερωτΗΣειΣ – αΣΚΗΣειΣ - ΔραΣτΗριοτΗτεΣ:

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε τη ξανά σωστά:

1. __Η τήρηση των κανόνων δικαίου είναι προαιρετική. 

2. __Οι κανόνες δικαίου έχουν γενική και αφηρημένη διατύπωση.

3. __Ο δικηγόρος και ο δικαστής είναι νομικά πρόσωπα.

4. __Όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητα δικαίου.

5. __Το ∆ίκαιο συμπίπτει πάντοτε με την Ηθική.

Β/ Σε ποιον κλάδο δικαίου ανήκουν οι κανόνες που ρυθμίζουν τις περιπτώσεις που σας δί-

νονται στη δεύτερη στήλη; Σημειώστε, αν πρόκειται για κλάδο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

Γ/ Ανατρέξτε στο βιβλίο Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου της Α΄ Λυκείου και συγκεντρώστε

στοιχεία για τις νομοθεσίες διαφόρων αρχαίων λαών, (π.χ.ο κώδικας του  Χαμουραμπί στην

αρχαία Μεσοποταμία). Αναζητήστε πληροφορίες και σε άλλες πηγές (ιστορικούς άτλαντες

κτλ.). Παρουσιάστε την έρευνά σας στην τάξη. 
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α.  ∆ικονομία

β.  Εμπορικό δίκαιο 

γ.  Αστικό ∆ίκαιο

δ.  Ποινικό δίκαιο

ε.  Εργατικό δίκαιο 

1. Ληστεία μιας τράπεζας. 

2. Σύμβαση μίσθωσης σπιτιού.

3. Εξέταση μαρτύρων από δικηγόρο στο δικαστήριο.

4. Καταγγελία σύμβασης εργασίας από εργαζόμενο.

5. Έκδοση επιταγής από έμπορο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ



Ποια θέματα θεωρούνται πολιτικά; ΄Οσα αφορούν

λΕΞΕισ  -  κλΕιΔιλΕΞΕισ  -  κλΕιΔιAA

3

3.1.    Αρχαία Ελλάδα: η πόλη – κράτος
3.1.1. Ο έπαινος της αθηναϊκής δημοκρατίας – 

Θουκυδίδου,  Περικλέους  Επιτάφιος
3.1.2.Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος –   Αριστοτέλους, Πολιτικά
3.2.   Η ελληνιστική εποχή: η οικουμενική πόλη
3.3.   Η βυζαντινή αυτοκρατορία – οι κοινότητες
3.4.   Το ελληνικό κράτος – ελληνική συνταγματική ιστορία

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας και 

ποια σημασία μπορεί να έχει για εμάς σήμερα;

• Ποια στοιχεία προσέδωσαν οικουμενικότητα στον ελληνικό πολιτισμό κατά

την ελληνιστική περίοδο;

• Ποια στοιχεία αποτέλεσαν τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού;

• Ποιο πνεύμα διαπνέει τα επαναστατικά Συντάγματα    του ’21;

• Επικρατεί το πνεύμα αυτό και μετά τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού κρά-

τους το 1830; 

Ναι ή όχι και γιατί;

• Πόλις - κράτος

• Εκκλησία του Δήμου

• Ισηγορία

• Ηλιαία

• Αυτονομία (αυτοθέσμιση)

• Ελληνική παιδεία

• Ελληνιστικά βασίλεια

• Κοσμοπολιτισμός

• Βυζαντινή αυτοκρατορία

• Ιουστινιάνεια κωδικοποίηση

• Κοινότητες

• Κοινοτική αυτοδιοίκηση

• Σύνταγμα και Χάρτα του Ρήγα

• Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος

• Νόμος Επιδαύρου

• Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος

• Πρωτόκολλο Λονδίνου

• Αρχή της δεδηλωμένης

• Μεταπολίτευση

• Αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 33
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Ορειχάλκινο αγαλμάτιο Σπαρ-
τιάτη πολεμιστή από τον ναό του
Απόλλωνος Κορύθου στη Μεσση-
νία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Αθήνα)

Το ολιγαρχικό πολίτευμα της
Σπάρτης έμεινε στην ιστορία
γνωστό για τον αυστηρό και λιτό
στρατιωτικό τρόπο ζωής, ιδιαί-
τερα τον τρόπο ανατροφής των
παιδιών και τη διαπαιδαγώγησή
τους ως στρατιωτών. Η στοχοθέ-
τηση αυτή δεν επιβλήθηκε εξου-
σιαστικά. Διαμορφώθηκε με τη
συναίνεση των πολιτών. Το σπαρ-
τιατικό θεσμικό σύστημα καθιερώ-
θηκε σε μια μικρή και κλειστή
κοινότητα. Τα μέλη της συμφώνη-
σαν, ότι η παραγωγή εκπαιδευμέ-
νων στρατιωτών για το καλό της
κοινότητας προέχει έναντι των
συμφερόντων και των απολαύσεων
του ατόμου. Είναι χαρακτηριστικό
το απόσπασμα από τον Ηρόδοτο,
στο οποίο ο Σπαρτιάτης βασιλιάς
Δημάρατος εξηγεί τη σπαρτιατική
νοοτροπία στον Πέρση βασιλιά
Ξέρξη:

«Έτσι συμβαίνει και με τους
Σπαρτιάτες», λέει. «Όταν πολε-
μούν μόνοι τους, δεν έχουν τίποτα
το ξεχωριστό, όταν όμως πολε-
μούν όλοι μαζί, είναι οι καλύτεροι
πολεμιστές απ’ όλους. Είναι ελεύ-
θεροι, αλλά όχι απόλυτα. Αφέντης
τους είναι ο νόμος, τον οποίο φο-
βούνται πολύ περισσότερο απ’
όσο φοβούνται εσένα οι υπήκοοί
σου».

(Πηγή: Ηρόδοτος, Ιστορία, Ζ,
104).

3.1. αρχαία ελλάδα: η πόλη – κράτος 

3.1.1. ο έπαινος της αθηναϊκής δημοκρατίας –Θουκυδί-
δου, Περικλέους επιτάφιος

Οι σπουδαιότερες πόλεις – κράτη στην αρχαία Ελλάδα ήταν

η δημοκρατική Αθήνα και η ολιγαρχική Σπάρτη. Ενεπλάκησαν

όμως σε εμφύλια διαμάχη και αυτό σήμανε και την αρχή του τέ-

λους τους.

Την αντιδιαστολή προς τη Σπάρτη υπαινίσσεται ο Περικλής

στον επιτάφιο λόγο που εκφωνεί το 430 π.Χ. προς τιμήν των πε-

σόντων πολεμιστών κατά τον πρώτο χρόνο του πελοποννησιακού

πολέμου: «Το πολίτευμά μας», βεβαιώνει ο Περικλής, «δεν έχει τί-

ποτα να ζηλέψει από τους νόμους των γειτόνων• γεγονός είναι ότι

αποτελούμε παράδειγμα για μερικούς, παρά ότι έχουμε μιμηθεί άλ-

λους. Το όνομά του είναι δημοκρατία, γιατί δε διοικούν οι λίγοι,

αλλά οι περισσότεροι».

Βασική αρχή της δημοκρατίας είναι η ισότητα. Στην ιδιωτική

ζωή, ο νόμος δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στους πολίτες.

Στη δημόσια ζωή, μπορεί ο καθένας να αναδεικνύεται στα δημό-

σια αξιώματα, χωρίς η φτώχια ή η ταπεινή καταγωγή να του είναι

φραγμός. Καθένας είναι ελεύθερος. Η ελευθερία του καθενός
όμως έχει ως όριο την υποχρέωση προς την πολιτεία. Η υπο-
χρέωση αυτή που συνίσταται στην πειθαρχία προς τους νόμους
και τους άρχοντες προκύπτει από την αγάπη για τη δημοκρατία.

Ένας πολίτης μπορεί ταυτόχρονα να φροντίζει τόσο τις προ-

σωπικές του υποθέσεις, όσο και εκείνες της πόλης. Μπορεί να

είναι απασχολημένος με τις δουλειές του, αλλά δεν δικαιούται για

τον λόγο αυτό να είναι λιγότερο ενημερωμένος στα πολιτικά.

Κατά τον Περικλή, όποιος δεν συμμετέχει στην πολιτική ζωή
δε θεωρείται φιλήσυχος, αλλά άχρηστος («αχρείος»).

Ο Επιτάφιος του Περικλή, το πιο αξιόλογο δημοκρατικό κεί-

μενο που έχει γραφεί ποτέ, καταλήγει στη διαπίστωση: «Ξυνελών

τε λέγω τήν τε πασαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν ειναι». Η αθήνα
παρουσιάζεται ως η παιδευτική εστία της ελλάδας με την έν-

νοια της ανατροφής, της διάπλασης ολοκληρωμένων πολιτών που

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη της αρετής και την καλλιέργεια

αισθήματος πολιτικής ευθύνης. Ο πολίτης ταυτίζεται με την κοι-

νότητα, τις παραδόσεις, τις αξίες της. 

Τη χρονιά της ενηλικίωσής του, και προκειμένου να γραφεί

στον κατάλογο που του εξασφαλίζει πολιτικά δικαιώματα, ο αθη-

ναίος έφηβος δίνει επίσημα τον «όρκο του πολίτη». Ορκίζεται να

υπερασπισθεί την πατρίδα του, να πολεμήσει για τους θεούς, την

εστία του, να υπακούσει στις διαταγές των αρχόντων του, και

πάνω απ’ όλα να πειθαρχήσει στους νόμους. Αν κάποιος θελήσει

να τους ανατρέψει, θα πολεμήσει γι’αυτούς. Από τη μέρα αυτή, ο

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

3.1. Αρχαία Ελλάδα: η πόλη – κράτος 

~ ,~,
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Όρκος των 
Αθηναίων εφήβων 

(Στ΄ ή Ε΄ αιώνας π.Χ.)
«Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα
ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολε-
μιστή μου, μ’ όποιον συμπαρα-
ταχθώ πλάι, πλάι, και θ’ αγωνισθώ
για τα ιερά και τα όσια και μόνος
μου και με πολλούς. Την πατρίδα
δεν θα την παραδώσω μικρότερη,
αλλά μεγαλύτερη και κραταιότερη
απ’ ό,τι την παραλάβω. Και θα πει-
θαρχώ στην ορθροφροσύνη των
εκάστοτε αρχόντων και θα υπα-
κούω στους νόμους που ισχύουν και
σ’ όσους άλλους ο λαός ομόφωνα
ψηφίσει. Κι αν κανείς επιχειρήσει ν’
ανατρέψει τους θεσμούς ή δεν πει-
θαρχεί σ’αυτούς, εγώ δεν θα του το
επιτρέψω, αλλά θα τον αποκρούσω
και μόνος μου και με όλους τους άλ-
λους[...]».
(Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους,
77 κ.α. Και επιγραφή στις Αχαρ-
νές).
Έρως Ελευθερίας και Δημοκρα-
τίας, Επιλογή Μάριος Πλωρίτης,
Μτφρ. Χρ. Θεοδωράτος, Γεωρ-
γιάδης, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα
1992.

Άγγελος Γιαλληνάς, Το Θησείο
και η Ακρόπολη, (Εθνική Πινακο-
θήκη – Μουσείο Αλ. Σούτσου &
Συλλογή Ε. Κουτλίδη)

«Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι πρό-
τυπο, ούτε μοντέλο προς μίμηση,
όπως άλλωστε δεν μπορεί να είναι
κανένα ιστορικό έργο σε οποιον-
δήποτε τομέα. Θεωρώ, όμως, ότι
μπορεί να λειτουργήσει για μας
σαν γονιμοποιό σπέρμα, δεδομέ-
νου ότι μας επιτρέπει να δούμε εν
τη γενέσει τους πληθώρα στοι-
χείων πάντοτε επίκαιρων- μπορεί
και πρέπει να είναι για μας κέν-
τρισμα, έμπνευση και πηγή ιδεών
[…]. 
Κορνήλιος Καστοριάδης, Η
αρχαία ελληνική δημοκρατία και
η σημασία της για μας σήμερα,
Εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1986.

ενήλικος πια Αθηναίος πολίτης αφιερώνει το σώμα του και το

φρόνημά του όχι σε κάτι αφηρημένο, αλλά σε αυτό που βλέπει

κάθε μέρα με τα μάτια του, την πατρίδα του, μια πόλη που θέλει

να την παραδώσει στις επόμενες γενιές πιο ζηλευτή απ’ ό,τι την

παρέλαβε. Η πόλις είναι μια κοινότητα πολιτών, όχι απλώς κα-
τοίκων.

3.1.2. Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος – αριστοτέ-
λους, Πολιτικά

Η αρχαία Αθήνα υπολογίζεται ότι την εποχή της ακμής της

δεν είχε πάνω από τριάντα με σαράντα χιλιάδες ενήλικους άρρενες

πολίτες. «Με έναν τόσο περιορισμένο πληθυσμό, συγκεντρωμένο

σε μικρούς οικισμούς και ζώντας την τυπική μεσογειακή ζωή εκτός

σπιτιού, η αρχαία Αθήνα ήταν το πρότυπο μιας ‘αντικριστής’ (‘face

to face’) κοινωνίας» (Μ. Ι. Finley, 1984).  

Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά», όπου αναλύει και

συγκρίνει τους διάφορους τύπους  πολιτευμάτων, λέει σχετικά:

«Μια πόλη που απαρτίζεται από πάρα πολλούς πολίτες, είναι μεν

αυτάρκης, ως έθνος όμως, όχι ως πόλις. Διότι δεν είναι δυνατή η

ύπαρξη σ’αυτή πολιτεύματος. Ποιος στρατηγός θα μπορέσει να δι-

οικήσει τον υπερβολικά πολυάριθμο στρατό; Ή ποιος κήρυκας θα

υπάρξει, αν δεν έχει τη φωνή του Στέντορος;» (Στέντωρ ήταν ο πιο

μεγαλόφωνος κήρυκας των Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο, απ’

όπου και η έκφραση «στεντόρεια φωνή»).

Η αναφορά στον κήρυκα είναι χαρακτηριστική για τη σημασία

του προφορικού λόγου και την πληροφόρηση στον αρχαίο ελλη-

νικό κόσμο. Χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί ηγέτες

έρχονται αναγκαστικά σε άμεση επαφή με τους πολίτες και ελέγ-

χονται άμεσα από αυτούς. Η αθηναϊκή δημοκρατία είναι άμεση,

και όχι αντιπροσωπευτική, όπως η σύγχρονη. Η πόλις αυτοκυ-
βερνάται. Κέντρο των πάντων είναι ο δήμος, δηλαδή το σύνολο

των πολιτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα «κοινά»*
.

Πολίτης, κατά τον Αριστοτέλη είναι «ο μετέχων κρίσεως και

αρχής». Αυτό στην πράξη σημαίνει, ότι μπορεί διαδοχικά να κλη-

ρωθεί βουλευτής, δικαστής, άρχοντας με θητεία ενός χρόνου. Η

συμμετοχή του στη συνάθροιση των πολιτών, την Εκκλησία του

∆ήμου, είναι ελεύθερη. Εκεί, στoν λόφο της Πνύκας, απέναντι

από την Ακρόπολη, λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις της πολι-

τικής ζωής της κοινότητας για θέματα εσωτερικής ή εξωτερικής

φύσεως: πόλεμος, ειρήνη, συμμαχίες, δημόσια έργα, ανέγερση του

Παρθενώνα ...  Η Βουλή των πεντακοσίων, με μέλη κληρωτά, πε-

νήντα κατά φυλή, εισηγείται τα σχέδια νόμου. Η Εκκλησία του

∆ήμου αποφασίζει και κυβερνά στην πράξη την πολιτεία. 

Tα κύρια χαρακτηριστικά των συνεδριάσεων στην Εκκλησία

του ∆ήμου είναι: α) Όλοι έχουν ίσο δικαίωμα να λάβουν τον λόγο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

*
∆ήμος με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου στον οποίον δεν συμπεριλαβάνονται

ούτε οι γυναίκες, ούτε οι δούλοι. 
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Θεόφιλος, «Ο Περικλής από της
Πνυκός Δικαιολογών χάριν της
Ακροπόλεως δαπάνας», Μουσείο
Θεόφιλου, Μυτιλήνη.

«Tις αγορεύειν βούλεται;»
«...Η συνεδρίαση άρχιζε πολύ
πρωί με το χάραμα. Το σήμα δινό-
ταν με μια σημαία που κυμάτιζε
στην Πνύκα. Αμέσως η αστυνομία
έκλεινε τους δρόμους που οδηγού-
σαν στην αγορά, σημείο συνά-
θροισης των περιπατητών και
διοχέτευε τους πολίτες προς την
κατεύθυνση που έπρεπε να πά-
ρουν.[...] Ανέβαιναν από έναν
πολύ ανηφορικό δρόμο. Λίγο πριν
από την κορυφή του έφταναν σε
μια ταράτσα, όπου ανακάλυπταν
μια θαυμάσια θέα προς τη θά-
λασσα, την αγορά, τον Άρειο
Πάγο και τα προπύλαια της Ακρό-
πολης. [...] «Ποιος ζητά το λόγο;»
Μ’αυτές τις λέξεις ανοίγει ο κήρυ-
κας τη συζήτηση....».
Gustave Glotz, H ελληνική
πόλις, Μτφρ. Αγνή Σακελλαρίου,
Δ’ έκδ., Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1994.

Τμήμα κληρωτίδας του 3ου αι.
π.Χ. (Μουσείο Αρχαίας Αγοράς,
Αθήνα)

(«ισηγορία»). β) Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία
των παρόντων. γ) Η επιλογή για τα δημόσια αξιώματα γίνεται με
κλήρο. Οι περισσότεροι πολίτες έχουν άμεση εμπειρία διακυβέρ-

νησης και γενική εξοικείωση  με τις δημόσιες υποθέσεις.  Ακόμα

και οι απαθείς δεν μπορούν να τις αποφύγουν. Και όλοι γνωρίζουν

ότι, αν κάτι δεν τους αρέσει, έχουν τη δύναμη να το αλλάξουν.

Μπορούν, όχι απλώς να επηρεάσουν, αλλά να διαμορφώσουν

άμεσα τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων και τη διακυβέρνηση

της πόλης.

Οι πολίτες έχουν ίσο δικαίωμα να δικάζουν. Τα δικαστήρια

δεν συγκροτούνται από επαγγελματίες δικαστές, αλλά από κλη-

ρωτούς. Κάθε χρόνο κληρώνονται 6.000 εν δυνάμει δικαστές της

Ηλιαίας που δίνουν όρκο, ότι θα δικάσουν σύμφωνα με τους νό-

μους και τα ψηφίσματα του αθηναϊκού λαού και της Βουλής των

πεντακοσίων. Μετά την ορκωμοσία οι δικαστές μοιράζονται με

κλήρο στα διάφορα δικαστήρια. 

Συμπεραίνουμε λοπόν ότι στη δημοκρατική πόλη - κράτος
η κοινωνία «αυτοθεσμίζεται», «αυτοκυβερνάται».  Αυτό ση-

μαίνει, ότι η ίδια ορίζει τους νόμους της, η ίδια μπορεί και να τους

μεταβάλλει, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις περιστάσεις. Αυτό

την οδηγεί στην αυτονομία και την αυτοτέλεια. Μέσα σε τέτοιες

συνθήκες, οι πολίτες που ζουν σε αυτήν και συμμετέχουν στην

κοινοτική ζωή που αυτή τους εξασφαλίζει μπορούν να υποστηρί-

ζουν ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι.

3.2. H ελληνιστική εποχή: η οικουμενική πόλη

Το 334 π.Χ. βασιλιάς της Μακεδονίας αναγορεύεται ο Αλέ-

ξανδρος. Εμπνέεται από τα πολεμικά παραδείγματα του πατέρα

του, Φιλίππου, και από τη διδασκαλία του παιδαγωγού του, Αρι-

στοτέλη. Με τις κατακτήσεις του διευρύνει την αντίληψη της πό-

λεως προς την κατεύθυνση της οικουμένης. Η γλώσσα και ο

πολιτισμός των Ελλήνων που μεταλαμπάδευσε στα εδάφη που

κατέκτησε, επιζούν επί αιώνες. Λαοί που μέχρι τότε αγνοούσαν ο

ένας τον άλλον, έρχονται σε επαφή, είτε λόγω των επεκτατικών

πολέμων και της διπλωματίας, είτε μέσω των νέων οδών του ε-

μπορίου. Για πρώτη φορά, πληθυσμοί στη ∆ύση και την Ανατολή

θα αντιληφθούν πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος όπου ζουν και θα

σφυρηλατήσουν δεσμούς που οδηγούν στην ανταλλαγή εμπορευ-

μάτων και ιδεών.  

Ο πρόωρος θάνατος του αλέξανδρου το 323 π.Χ. αφήνει

αναπάντητο το ερώτημα, αν θα μπορούσε με τις εξαιρετικές ικα-

νότητές του, να επιτύχει την πολιτική ενότητα της αυτοκρατορίας

του. Η αυτοκρατορία του κατακερματίζεται και διαμοιράζεται

στους διαδόχους του. 

Στα ελληνιστικά βασίλεια κατοικεί ένα μωσαϊκό υπηκόων
χωρίς καμιά ομοιογένεια από άποψη φυλετική, κοινωνική, πολι-

τική. «επίσημη γλώσσα» είναι η ελληνική. Πρόκειται για την
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Χάλκινη ψήφος δικαστή της Ηλι-
αίας (Μουσείο Αρχαίας Αγοράς,
Αθήνα)

Ο Μέγας Αλέξανδρος
Στα 200 π.Χ.

«[…] Κι απ’ την θαυμάσια πανελλή-
νιαν εκστρατεία, την νικηφόρα, την
περίλαμπρη, την περιλάλητη, την
δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάσθηκε
καμιά, την απαράμιλλη: βγήκαμ’
εμείς• ελληνικός καινούριος κό-
σμος, μέγας.
Εμείς• Οι Αλεξανδρείς, οι Αντιο-
χείς, οι Σελευκείς, κι οι πολυάριθ-
μοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου
και Συρίας,κι οι εν Μηδί, κι οι εν
Περσίδι, κι όσοι άλλοι.
Με τες εκτεταμένες επικράτειες, 
με την ποικίλη δράση των στοχα-
στικών προσαρμογών. 
Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά
ως μέσα στην Βακτριανή την πή-
γαμεν, ως τους Ινδούς. 
[…]
Κ.Π. Καβάφης, Ποιήματα
(1897 - 1933), 
Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 1989.

Ελληνιστική προτομή αλόγου
από χαλκό, 2ος αι. π.Χ. 

(Συλλογή Λαυρεντίου Μεγαλοπρε-
πούς, Αρχαιολογικό Μουσείο Φλω-
ρεντίας)

εξελιγμένη  μορφή της αττικής διάλεκτου που έγινε η παγκόσμια

γλώσσα της ελληνιστικής εποχής («ελληνιστική κοινή»). Σε αυτήν

γράφονται οι νόμοι, τα επίσημα κείμενα, τα βιβλία (συμπεριλαμ-

βανομένης και της Καινής ∆ιαθήκης αργότερα). Οι παλαιές γλώσ-

σες πάντως διασώζονται ως μητρικές γλώσσες μεγάλων ομάδων

πληθυσμού, όπως για παράδειγμα η αραμαϊκή (η γλώσσα του

Ιησού) και η αιγυπτιακή.

Ο καινούργιος κόσμος μοιάζει να μην έχει όρια. Η μετάβαση

από τον προστατευτικό χώρο της πόλεως – κράτους στον κοσμο-

πολιτισμό, η συμβίωση με τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, προ-

καλεί ανασφάλεια. Ο κόσμος όμως, όχι πια η πόλις, αποτελεί,

κατά τον φιλόσοφο Ζήνωνα,  θεμελιωτή της στωικής φιλοσο-

φίας*, το νέο πρότυπο της ανθρώπινης κοινότητας: «...να μη ζούμε

χωρισμένοι σε κράτη και σε δήμους και σε σύνορα ξεχωριστών δι-

καίων, παρά όλους τους ανθρώπους να τους λογαριάζουμε για συν-

δημότες και συμπολίτες μας, και μια ζωή και οργάνωση να

υπάρχει...» (Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, 329,

6α, μτφρ. Θρ. Σταύρου). Το φιλοσοφικό αυτό όραμα του Ζήνωνα,

ο Αλέξανδρος το έκανε πράξη. Ο άνθρωπος της ελληνιστικής επο-

χής παύει να είναι πολίτης της πόλης του, γίνεται «πολίτης της οι-

κουμένης».

τα ελληνιστικά βασίλεια επιζούν περισσότερο από έναν
αιώνα και συνδέονται μεταξύ τους με κοινούς δεσμούς γλώσ-
σας, πολιτισμού και εμπορίου. Βαθμιαία όμως αρχίζουν να εξα-

σθενούν. Το ένα μετά το άλλο υποτάσσονται στη ρωμαϊκή

αυτοκρατορία. Το πρότυπο αυτοκρατορίας που ίδρυσε ο Αλέξαν-

δρος, όπως συνεχίστηκε από τους διαδόχους του, βρίσκει έκφραση

στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Χάρη σε αυτόν τον νεαρό, ιδιοφυή

και φιλόδοξο βασιλιά, ο ελληνικός πολιτισμός έγινε οικουμενι-
κός, και επηρέασε βαθύτατα όλο τον αρχαίο κόσμο.

3. 3. H βυζαντινή αυτοκρατορία –  οι κοινότητες

Το 330 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επιλέγει την ελλη-

νική πόλη του Βυζαντίου, στην υδάτινη οδό μεταξύ Ευρώπης

και Ασίας, για να θεμελιώσει τη «νέα Ρώμη», τη «βασιλεύουσα»

Κωνσταντινούπολη. Οι τρεις κύριες κατευθυντήριες αρχές που

διέπουν τη διακυβέρνηση της ανατολικής ρωμαϊκής (βυζαντι-

νής) αυτοκρατορίας είναι α) η ρωμαϊκή παράδοση στους νόμους

και τη διοίκηση, β) ο ελληνικός πολιτισμός, γ) η χριστιανική

θρησκεία. Αυτά είναι και τα τρία σπουδαιότερα στοιχεία που
διαμόρφωσαν τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ο 6ος αιώνας σφραγίζεται από τη βασιλεία του Ιουστινιανού.

Επιδιώξεις του είναι η αναβίωση της οικουμενικής ρωμαϊκής ηγε-

μονίας (‘imperium romanum’) και η ενότητα του χριστιανικού κό-

σμου. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η ανασύσταση του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

*
Στωική φιλοσοφία :ονομάστηκε  έτσι επειδή τόπος συνάντησης των φιλοσόφων ήταν

η  “Ποικίλη Στοά”της Αθήνας. Ιδρυτής της ήταν ο Ζήνωνας απο το Κίτιο της Κύπρου. 
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Η Ορθόδοξη Εκκλησία ταυτίζει
τη μοίρα της με τη βυζαντινή αυ-
τοκρατορία και συμβάλλει καθο-
ριστικά στην ενότητά της.
Παρίσταται φιλάνθρωπη αρωγός
στο λαό, η λειτουργία της συνυ-
φαίνεται με την καθημερινή ζωή
του κοινού μέσου ανθρώπου. Ο
Ακάθιστος Ύμνος, αριστούργημα
της βυζαντινής υμνογραφίας που
αποδίδεται στο Ρωμανό το Με-
λωδό, εκφράζει τη φωνή ενός
λαού που ευχαριστεί την προστά-
τιδά του, την Παναγία, την
«υπέρμαχο στρατηγό». Η Κων-
σταντινούπολη, έδρα της Ορθοδο-
ξίας, γίνεται το λίκνο του
βυζαντινού πολιτισμού με επι-
τεύγματα απαράμιλλα στη θρη-
σκευτική τέχνη. Η Αγιά Σοφιά
είναι το αριστούργημα της χρι-
στιανοσύνης, το στολίδι της βασι-
λεύουσας.

Η Θεοτόκος έν-
θρονη βρεφο-
κρατούσα, 
Μανουήλ Παν-
σέληνος εκ του
ιερού ναού του
Πρωτάτου, Εκδ.
Αγιορειτική
Εστία

Τα Βασιλικά υπήρξαν η τελευταία
επίσημη κωδικοποίηση του δικαίου
της βυζαντινής αυτοκρατορίας,  που
έγινε  επί τηςδυναστείας των Μακεδόνων
αυτοκρατόρων  (9ο-10ος αιώνας).
Τα Βασιλικά είχαν μεγάλη απή-
χηση στην εξέλιξη της νομικής επι-
στήμης, ιδιαίτερα στον ελλαδικό
χώρο, όπου αποτέλεσαν ισχύον
αστικό δίκαιο στο σύγχρονο ελλη-
νικό κράτος, μέχρι την εισαγωγή
του Αστικού Κώδικα το 1946. Αυτό
έγινε μέσω της Εξαβίβλου, μιας
συστηματικής συλλογής νόμων βυ-
ζαντινού δικαίου, που έγινε από το
δικαστή της Θεσσαλονίκης Αρμε-
νόπουλο γύρω στο 1345 για χρη-
στικούς σκοπούς και έμελε να έχει
εντυπωσιακή σταδιοδρομία στη
συνέχεια. Η Εξάβιβλος εισήχθη
ως νόμος του σύγχρονου ελληνι-
κού κράτους με το βασιλικό διά-
ταγμα «περί πολιτικού νόμου»
της 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου
1835: 

ρωμαϊκού δικαίου. Έτσι, ένα τιτάνιο, χωρίς προηγούμενο, νομο-
θετικό έργο ολοκληρώνεται σε απίστευτα μικρό χρονικό διά-

στημα. Πρόκειται για τη συστηματική κωδικοποίηση του
ρωμαϊκού δικαίου σε ένα «σώμα», το περίφημο Corpus Iuris

Civilis, όπως μετονομάστηκε. Το Βυζάντιο θα χρησιμοποιήσει το

απαράμιλλο αυτό εργαλείο για την απονομή δικαιοσύνης σε όλη

τη διάρκεια της ζωής του και θα το μεταβιβάσει ως ανεκτίμητη

κληρονομιά για τη νομική επιστήμη στην Ευρώπη των νεότερων

χρόνων.  

Στην παρακμή του Βυζαντίου συντελεί η άλωση της Κωνσταν-

τινούπολης από τους σταυροφόρους από το 1204 μέχρι το 1261.
Στο διάστημα αυτό εντείνονται οι τάσεις ανεξαρτητοποίησης
των ισχυρών γαιοκτημόνων και της στρατιωτικής αριστοκρατίας,

που είχαν αρχίσει ήδη από παλαιότερα. 

Το ανασυσταθέν, μετά τη φραγκοκρατία, βυζαντινό κράτος

δεν είχε τη δύναμη και την έκταση της παλιάς αυτοκρατορίας. Οι

διοικητές των βυζαντινών επαρχιών ξεφεύγουν από τον έλεγχο

της κεντρικής εξουσίας και καταλήγουν να γίνουν σχεδόν ανεξάρ-

τητοι. Η κεντρική κυβέρνηση της δυναστείας των Παλαιολό-
γων αναγκάζεται να παραχωρήσει διάφορα προνόμια στις
μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως για παράδειγμα στην

Αδριανούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, τα Ιωάννινα, τη Μο-

νεμβασιά. μερικές από αυτές γνωρίζουν μια πραγματική κοι-
νοτική διοίκηση. Η Κωνσταντινούπολη παύει να είναι το
μοναδικό κατευθυντήριο κέντρο του ελληνισμού. 

Η αντίσταση και ο ηρωικός θάνατος του τελευταίου αυτοκρά-

τορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πάνω στα τείχη της Πόλης, τρο-

φοδοτεί τον βυζαντινό θρύλο για την αναγέννηση του Βυζαντίου.

Από την καταστροφή του 1453, ο ελληνισμός θα κάνει τέσσερις

αιώνες να συνέλθει.

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, παρά το γε-

γονός ότι οι Έλληνες βιώνουν την οθωμανική επιβολή, η ελληνική

πολιτισμική κληρονομιά, η ελληνική γλώσσα και η χριστιανική

πίστη κατορθώνουν να διασωθούν. Οι Τούρκοι, τουλάχιστον τον

πρώτο καιρό της κατάκτησης, αφιερώνονται κυρίως στη διεξα-

γωγή του «ιερού πολέμου». Αφήνουν στους κατακτημένους λαούς

το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τις άλλες παραγωγικές δραστηριό-

τητες. οι υπόδουλοι Έλληνες επωφελούνται από αυτές τις δυ-
νατότητες που τους παραχωρεί το διοικητικό και φορολογικό
σύστημα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Στα χωριά και τις πόλεις οι κοινοτικοί άρχοντες (πρόκριτοι,
προεστοί) αντιπροσωπεύουν τους υπηκόους και παίρνουν μέρος

μαζί με τους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης στην κατανομή

των φόρων και στο διακανονισμό των τοπικών υποθέσεων. ∆ια-

δραματίζουν δηλαδή έναν ρόλο μεσάζοντα μεταξύ της κεντρικής

εξουσίας και των χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου. Σταδιακά,
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«Οι πολιτικοί νόμοι των βυζαντι-
νών αυτοκρατόρων οι περιλαμβα-
νόμενοι ες την Εξάβιβλον του
Αρμενοπούλου θέλουν ισχύσειμε-
χρισού δημοσιευθή ο πολιτικός
κώδηξ του οποίου την σύνταξιν
διετάξαμεν ήδη…».

«Αρμενίζοντας στο
Βυζάντιο»

…Έτσι λοιπόν αρμένισα τις θά-

λασσες για να ρθω
στην άγια πολιτεία του Βυζαντίου.
…Σοφοί ορθωμένοι μέσα στην
άγια φωτιά του Θεού
λες στο χρυσό ψηφιδωτό ενός τοί-
χου,
βγείτε απ’ την άγια τη φωτιά,
στριφογυρίστε μες στο στρόβιλο, 
γενείτε δάσκαλοι του τραγουδιού
για την ψυχή μου...
W.B. Yeats, Sailing to Byzan-
tium (1927), 
Μτφρ. Γ. Σεφέρη, Αντιγραφές,
Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 1978

Ο Ιωάννης Καποδίστριας
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

διαμορφώνεται μια πραγματική κοινοτική και περιφερειακή δι-
οίκηση των ελληνικών κοινοτήτων, οι οποίες εξακολουθούν  να

βρίσκουν τον συνεκτικό δεσμό τους στην ορθόδοξη Εκκλησία.

3.4. το ελληνικό κράτος – ελληνική συνταγματική ιστο-
ρία

Πριν από την επανάσταση του 1821, ένας σπουδαίος οραμα-

τιστής, ο Ρήγας Φερραίος (1757 – 1798), επηρεασμένος από το

πνεύμα της γαλλικής επανάστασης, είναι ο πρώτος που οραματί-

ζεται ένα εθνικό κίνημα των Βαλκανίων. Ονειρεύεται τη συνύ-

παρξη όχι μόνον των Ελλήνων, αλλά όλων των βαλκανικών λαών

της Οθωμανικής Αυτοκροτορίας, ακόμη και των Τούρκων, στο

πλαίσιο μιας βαλκανικής δημοκρατίας. Σχεδιάζει τον χάρτη και

το Σύνταγμά της. Έχοντας επιλέξει ως τόπο δράσης του την πλού-

σια ελληνική παροικία της Βιέννης, εκδίδει βιβλία, ποιήματα, επα-

ναστατικά φυλλάδια. Το 1798 όμως συλλαμβάνεται και εκτελείται

στο Βελιγράδι. 

•Το 1821, με την απελευθέρωση της Πελοποννήσου, των κον-
τινών της νησιών και της νότιας Στερεάς Ελλάδας, συνέρχεται  η

α΄ εθνική Συνέλευση στην Πιάδα κοντά στην αρχαία Επίδαυρο.

Συμμετέχουν 59 «παραστάτες», δηλαδή αντιπρόσωποι των απε-

λευθερωμένων περιοχών. Την 1η ιανουαρίου 1822 η Συνέλευση

ψηφίζει το πρώτο Σύνταγμα του νέου ελληνικού κράτους υπό τον

τίτλο «Προσωρινόν Πολίτευμα της ελλάδος», με το οποίο η Ελ-

λάδα συντάσσεται σε ∆ημοκρατία. 

•Το 1823 συνέρχεται  η Β΄ εθνική Συνέλευση στο Άστρος
Κυνουρίας που ψηφίζει τον «νόμο της επιδαύρου».

•Το 1827 συνέρχεται η γ΄ εθνική Συνέλευση στην τροιζήνα.
Η εκτελεστική εξουσία παραδίδεται σε ένα πρόσωπο, τον ιωάννη
Καποδίστρια, που εκλέγεται Κυβερνήτης της ελλάδας για επτά

έτη. Τον ίδιο χρόνο ψηφίζεται το «Πολιτικό Σύνταγμα της ελ-
λάδος». Πρόκειται για πρότυπο δημοκρατικού και φιλελεύθερου

Συντάγματος που υπερβαίνει όλα τα ευρωπαϊκά Συντάγματα της

εποχής ως προς την εφαρμογή δημοκρατικών και φιλελεύθερων

ιδεωδών. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, μια σπουδαία πολιτική προσωπικό-

τητα, αναλαμβάνει να οργανώσει και να θέσει σε λειτουργία τον

κρατικό μηχανισμό της νεοσύστατης Ελλάδας, σχεδόν εκ του μη-

δενός και μέσα σε τεράστιες δυσχέρειες, εσωτερικές κι εξωτερι-

κές. Χάρη και στις δικές του άοκνες προσπάθειες, η ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως ανεξάρτητο κράτος με το πρωτό-
κολλο του λονδίνου το 1830. Το δημιουργικό έργο του Καποδί-

στρια ανακόπτεται απότομα με τη δολοφονία του το 1831. Η

αναρχία που επακολουθεί επιτρέπει στις τρεις «προστάτιδες δυ-

νάμεις» (Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία), να επιβάλουν την απόλυτη μο-

ναρχία, με μονάρχη της επιλογής τους, τον Όθωνα α΄πρίγκιπα

της Βαυαρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Σφραγίδα του 1822 με την 
παράσταση της Αθηνάς

Η Α΄ Εθνική Συνέλευση 
προβαίνει σε πανηγυρική

διακήρυξη της εθνικής 
ανεξαρτησίας:

«Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό την
φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν
μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύ-
τατον και απαραδειγμάτιστον
ζυγόν της τυραννίας και αποσεί-
σαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κη-
ρύττει σήμερον δια των νομίμων
παραστατών του, εις Εθνικήν συ-
νηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον
Θεού και ανθρώπων, την πολιτι-
κήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτη-
σίαν».

Εugene Delacroix,
Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσο-
λογγίου (Μουσείο Καλών Τεχνών,
Μπορντώ, Γαλλία).

Εμφύλιος πόλεμος
Ο ανταγωνισμός και οι έριδες με-
ταξύ προκρίτων και στρατιωτικών
αρχηγών της επανάστασης οδη-
γούν σε εμφύλια διαμάχη τα έτη
1824–1826, που δεν κόπασε παρά
μόνο μετά την ηρωική έξοδο του
Μεσολογγίου. Τότε ακριβώς, τον
Απρίλιο του 1826, συνέρχεται
στην Επίδαυρο η Γ΄ Εθνική Συνέ-
λευση, η οποία όμως, λόγω του
εμφυλίου πολέμου και της εισβο-
λής του Ιμπραήμ, αναστέλλει τις
εργασίες της.                       

Ο ανήλικος βασιλιάς Όθων αποβιβάζεται το 1833 στο Ναύ-

πλιο, προσωρινή πρωτεύουσα του νέου βασιλείου, συνοδευόμενος

από ένα Συμβούλιο Αντιβασιλείας. Η γενική δυσαρέσκεια από την

εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Μοναρχίας, που οι Έλλη-

νες τη θεωρούν ξένη κατοχή, «ξενοκρατία», σε συνδυασμό και με

την άθλια οικονομική κατάσταση του κράτους, ευνοεί κάθε είδος

στασιαστικού κινήματος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843, ο στρατός της φρουράς των Αθη-

νών και ένοπλος λαός υπό τον στρατηγό Ι. Μακρυγιάννη  πολιορ-

κούν τα ανάκτορα και απαιτούν από τον βασιλέα Όθωνα την

παραχώρηση Συντάγματος.

•το 1844 παραχωρείται Σύνταγμα, με το οποίο η απόλυτη
μέχρι τότε μοναρχία περιορίζεται και καθίσταται συνταγματική

μοναρχία. Κυρίαρχος παραμένει ο μονάρχης ως πηγή και φορέας

της κρατικής εξουσίας. Η μη τήρηση του Συντάγματος από τον

Όθωνα προκαλεί μεγάλη λαϊκή δυσφορία, που οδηγεί τελικώς

στην επανάσταση του 1862. Ο Όθων εκθρονίζεται και εγκατα-

λείπει την Ελλάδα.  Η Αγγλία βρίσκει νέο βασιλιά για το ελληνικό

κράτος, τον πρίγκιπα γουλιέλμο – γεώργιο γλύξμπουργκ της

∆ανίας. 

•το 1864 ψηφίζεται νέο Σύνταγμα που καθιερώνει και πάλι
τη δημοκρατική αρχή στην Ελλάδα ύστερα από 37 ολόκληρα

χρόνια από την ανάλογη διάταξη του Συντάγματος της Τροιζήνας:

«άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους».

το 1875 σχηματίζει κυβέρνηση ο Χαρίλαος τρικούπης. Με

δική του πρωτοβουλία σημειώνεται σταθμός στη συνταγματική

ιστορία της Ελλάδας: ∆ιακηρύσσεται η «αρχή της δεδηλωμέ-
νης», με την οποία αρχίζει η εφαρμογή του κοινοβουλευτικού συ-

στήματος: «Οι Υπουργοί, τόσον ατομικώς, όσο και συλλογικώς ως

Κυβέρνησις – που διορίζονται και παύονται υπό του Βασιλέως,

εξαρτώνται από την εμπιστοσύνην της Βουλής».

Ο πόθος της αλλαγής και της διόρθωσης των κακώς κειμένων

και οι αποτυχίες της εθνικής πολιτικής οδηγούν το 1909 στην επα-
νάσταση στο γουδή. Ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος», μια μυστική

ένωση στρατιωτικών, απαιτεί μεταρρύθμιση και εξυγίανση της

πολιτικής ζωής. Καλείται από την Κρήτη ο ελευθέριος Βενιζέ-
λος, γνωστός από τους θαρραλέους εθνικούς και πολιτικούς αγώ-

νες του, που αναλαμβάνει την πολιτική και κοινωνική

μεταρρύθμιση του κράτους. Επιβάλλει αναθεωρητική συνέλευση

το 1911, η οποία επεξεργάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος. 

•με το Σύνταγμα του 1911, την εφαρμογή του και τη νομοθε-

σία που επακολούθησε, ο Βενιζέλος κατορθώνει να δημιουργήσει

πρώτος στην Ελλάδα κράτος δικαίου, ένα κράτος δηλαδή όπου η

εξουσία ασκείται με βάση το ∆ίκαιο. Τονίζεται ο φιλελεύθερος

και δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος, εκσυγχρονίζεται

και εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της κρατικής μηχανής.

Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
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Το 1827 η Ρωσία, η Αγγλία και η
Γαλλία συνάπτουν την Τριπλή
Συμμαχία που αναλαμβάνουν ως
«προστάτιδες δυνάμεις» τη δια-
μεσολάβηση ανάμεσα στην επα-
ναστατημένη Ελλάδα και την
οθωμανική αυτοκρατορία. Την
ίδια χρονιά, στις 20 Οκτωβρίου,
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου κα-
ταστρέφεται ο τουρκοαιγυπτια-
κός στόλος από τον ενωμένο
ευρωπαϊκό και σώζεται η επανά-
σταση. 

Δημ. Ζωγράφου, «Πολιορκία
και μάχαι των Ναβαρινών», Απο-
μνημονεύματα Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη

Η σφραγίδα του
Ιωάννη Καποδί-

στρια (Εθνικό
Ιστορικό Μου-

σείο)

Η μεγάλη
σφραγίδα του κρά-

τους επί Όθωνος
(Εθνικό Ιστορικό

Μουσείο)

Σκηνή από τα γεγονότα της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843. 

Ελαιογραφία άγνωστου ζωγρά-
φου. (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Οι νικηφόροι βαλκανικοί πόλεμοι του 1912 – 1913 οδηγούν

στην απελεύθερωση της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κρήτης

και των νήσων του Αιγαίου. Η Ελλάδα διπλασιάζεται εδαφικά και

πληθυσμικά. Το 1914 ξεσπά ο Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και

θέτει επί τάπητος το θέμα του διεθνούς προσανατολισμού της Ελ-

λάδας, που για άλλη μια φορά αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού των

Μεγάλων ∆υνάμεων. 

Μετά τον πόλεμο, την επαύριο μιας εθνικής συμφοράς, της

μικρασιατικής καταστροφής και ύστερα από δώδεκα χρόνια τα-

ραχώδους εθνικού και πολιτικού βίου κηρύσσεται στις 25 Μαρ-

τίου 1924, μέσα σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, η ελληνική
αβασίλευτη Δημοκρατία από την κυβέρνηση αλέξανδρου Πα-
παναστασίου. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον λαό με το  δη-

μοψήφισμα του 1924.

•το πολίτευμα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δη-
μοκρατίας κατοχυρώνεται συνταγματικά μόλις το 1927, μετά

από μια περίοδο πολιτειακών ταραχών και διαδοχικών στρατιω-

τικών πραξικοπημάτων. Το Σύνταγμα του 1927 καταργείται με

την κατάλυση του πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας,

οκτώ μόλις χρόνια μετά την εγκαθίδρυσή της, με το πραξικόπημα

του 1935. 

Στις 4 Αυγούστου 1936, ο πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς επιβάλ-

λει με την ανοχή του βασιλιά Γεωργίου Β΄ το «καθεστώς της 4ης
αυγούστου», μια «βασιλευόμενη δικτατορία». Η περίοδος που

ακολουθεί χαρακτηρίζεται από την αυταρχική άσκηση της εξου-

σίας από την κυβέρνηση Μεταξά. Το καθεστώς της 4ης Αυγού-

στου διαρκεί μέχρι τη γερμανική κατοχή (27 Απριλίου 1941).

Κατά τη διάρκεια της τριπλής γερμανικής, ιταλικής, βουλγα-

ρικής κατοχής της χώρας (Απρίλιος 1941 - Οκτώβριος 1944), οι

Έλληνες ανθίστανται σθεναρά και υποβάλλονται σε μεγάλες θυ-

σίες. Με την απελευθέρωση, εγκαθίσταται στην Ελλάδα η Κυβέρ-

νηση Εθνικής Ενώσεως με συμμετοχή όλων των κομμάτων, υπό

την προεδρία του γεωργίου Παπανδρέου. Μεσολαβεί ο εμφύλιος

πόλεμος (1946 – 1949) με διχασμό των Ελλήνων και τραγικές συ-

νέπειες. 

•Με το νέο Σύνταγμα του 1952 κατοχυρώνεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα ρητά το κοινοβουλευτικό σύστημα υπό κα-
θεστώς βασιλευόμενης δημοκρατίας. Οι θετικές συνέπειες της

συνταγματικής και κυβερνητικής σταθερότητας δεν αργούν να έρ-

θουν. 

Η επόμενη περίοδος όμως, 1963 – 1967, χαρακτηρίζεται από

κυβερνητική αστάθεια, λόγω προβληματικής λειτουργίας των πο-

λιτικών θεσμών. 

Την περίοδο αυτή ακολούθησε η κατάλυση του δημοκρατικού

πολιτεύματος με την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας το 1967,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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To μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων (σήμερα Εθνικό Ιστο-
ρικό Μουσείο). Θεμελιώθηκε το 1858 από τη βασίλισσα Αμαλία. Η
οικοδόμηση του νεοκλασικού αυτού κτηρίου στηρίχθηκε σε σχέδια
του Γάλλου αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ που εφαρμόστηκαν
με ορισμένες μετατροπές από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Παναγιώτη
Κάλκο. Εδώ λειτούργησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 1875 έως
το 1935. Στον προαύλιο χώρο βρίσκεται ο χάλκινος ανδριάντας του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου.

«Ένα πράμα μόνο με παρακίνησε κι εμένα να γράψω: ότι τούτη την πατρίδα
την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πο-
λιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι».
Στρατηγού Μακρυγιάννη,  Απομνημονεύματα Β΄, 463.

Η Ελληνική Βουλή στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ελαιογραφία του Ν. Ορλώφ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Από το 1875 και μετά, η λει-
τουργία του πολιτεύματος γίνεται
ομαλότερη και αρχίζει μια περίο-
δος ανάπτυξης και εκσυγχρονι-
σμού της χώρας. 
Κατασκευάζεται σιδηροδρομικό
δίκτυο, δρόμοι, αναπτύσσονται τα
ταχυδρομεία και τα τηλεγραφεία,
εγκαινιάζονται τα έργα για τη
διάνοιξη της διώρυγας τη Κορίν-
θου. Δεν λείπουν βέβαια τα προ-
βλήματα, π.χ. πτώχευση και
αναστολή πληρωμής των χρεών
του δημοσίου που οδηγούν το
1898 στην επιβολή Διεθνούς Οι-
κονομικού Ελέγχου στη χώρα. Η
λαϊκή δυσφορία εντείνεται από
την επιβολή άνισης και επαχθούς
φορολογίας, τη μη επίλυση του
αγροτικού προβλήματος, την έλ-
λειψη συνταγματικής διασφάλι-
σης της μονιμότητας των
δημοσίων υπαλλήλων κ.ά. Την
ίδια περίοδο μεγάλα εθνικά ζητή-
ματα, της Κρήτης και της Μακε-
δονίας, βρίσκονται σε έξαρση.

Η διάνοιξη της διώρυγας της Κο-
ρίνθου. Ελαιογραφία Κων/νου
Βολανάκη (Εθνική Πινακοθήκη,
Συλλογή Κουτλίδη). 

η οποία κατέρρευσε το 1974 με την εισβολή των Τούρκων στην

Κύπρο και τη διογκούμενη αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στο

δικτατορικό καθεστώς. 

Η αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού μετά το τέλος της

δικτατορίας πραγματοποιείται με την έλευση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή στις 24 ιουλίου 1974 και τον σχηματισμό Κυβέρνη-

σης Εθνικής Ενότητας. Με το δημοψήφισμα του ∆εκεμβρίου

1974, ο ελληνικός λαός αποφαίνεται υπέρ της αβασίλευτης δημο-

κρατίας και ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Ελλάδας

στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Το 1975 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα που εγκαθιδρύει την
προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καθιερώνει, επί-

σης, για πρώτη φορά τον κοινωνικό ρόλο του κράτους. Το 1986 η

Βουλή ψηφίζει την αναθεώρηση 11 άρθρων του Συντάγματος.

Καταργούνται ορισμένες εξουσίες του Προέδρου της ∆ημοκρα-

τίας. Ψηφίζεται η μεταφορά του κειμένου του Συντάγματος στη

δημοτική γλώσσα. το 2001 αναθεωρούνται 79 άρθρα του Συ-
ντάγματος με τη συναίνεση των 4/5 των βουλευτών. Ακολουθεί

νέα αναθεώρηση το 2008. 

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της ελληνικής συνταγ-

ματικής ιστορίας, από την επανάσταση του 1821 μέχρι τις μέρες

μας, έχουν ψηφισθεί και αναθεωρηθεί πολλά Συντάγματα. Αυτό

δείχνει τον ταραχώδη πολιτικό και συνταγματικό βίο της νεότερης

ιστορίας μας. ∆είχνει τον αγώνα των Ελλήνων για εθνική ενότητα

και πολιτική ολοκλήρωση. Την αγωνία τους για τη διατήρηση της

πλούσιας πολιτικής κληρονομιάς τους σε συνδυασμό με την

ανάγκη προσαρμογής στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πολιτική

πραγματικότητα. Από το 1974 και μετά, εμπεδώνεται ο ομαλός

πολιτικός βίος. Σε αυτό συμβάλλει η εναλλαγή πολιτικών κομμά-

των στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ



36

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε

Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ, αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεω-

ρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε την ξανά σωστά:

1. ___Στην αρχαία Αθήνα, τα δικαστήρια συγκροτούνταν

από επαγγελματίες δικαστές που είχαν σπουδάσει τη νομική επι-

στήμη.

2. ___Στα ελληνιστικά βασίλεια, συντελείται η μετάβαση

από την πόλη – κράτος στη δημοκρατία. 

3. ___Για την ανασύσταση της ρωμαϊκής ηγεμονίας επί Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.),

θεωρήθηκε απαραίτητη η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού δικαίου. 

4. ___ Το Σύνταγμα του 1927 εγκαθιδρύει το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας. 

Β/ Κυκλώστε την απάντηση που συμπληρώνει σωστά τις παρακάτω προτάσεις:

1. Η «αυτοθέσμιση» της κοινωνίας στην αρχαία πόλη – κράτος της εξασφαλίζει......

α) αποικίες, β) αυτονομία γ) στρατιωτική υπεροχή, δ) οικονομική αυτάρκεια.

2. Η συστηματική κωδικοποίηση του ρωμαϊκού δικαίου σε ένα «σώμα», το επονομαζό-

μενο Corpus Iuris Civilis, έγινε τον…..αιώνα από τον αυτοκράτορα…..

α) 4ο αιώνα – Κωνσταντίνο , β) 6ο αιώνα – Ιουστινιανό, γ) 11ο αιώνα – Κωνσταντίνο

Μονομάχο, δ) 15ο αιώνα – Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

3. Η εκλογή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας έγινε από ……

α) το Σύνταγμα του 1844, β) την Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας το 1827, γ) το Προ-

σωρινό Πολίτευμα της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου (1822), γ) το πρωτόκολλο του

Λονδίνου το 1830.

4. Αίτημα της λαϊκής εξέργεσης στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 ήταν……

α) εκλογές, β) αλλαγή του βασιλιά, γ) παραχώρηση Συντάγματος, δ) αναθεώρηση του

Συντάγματος.

Γ/ Συζητήστε στην τάξη το άρθρο 6 από το Σύνταγμα του Ρήγα Φερραίου και συσχετίστε

το με άρθρα από το ισχύον Σύνταγμα (π.χ. το άρθρο 5): «Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμις

οπού έχει ο άνθρωπος εις το να κάμη όλον εκείνο, οπού δεν βλάπτει εις τα δίκαια των γειτόνων

του. Αυτή έχει ως θεμέλιον την φύσιν. Διατί φυσικά αγαπώμεν να είμεθα ελεύθεροι• έχει ως

κανόνα την δικαιοσύνην, διατί η δικαία ελευθερία είναι καλή• έχει ως φύλακα τον Νόμον, διατί

αυτός προσδιορίζει, έως που πρέπει να είμεθα ελεύθεροι. Το ηθικόν σύνορον της Ελευθερίας

είναι τούτο το ρητόν. Μην κάμης εις τον άλλον εκείνο οπού δεν θέλεις να σε κάμουν».

Δ/ Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να παρουσιάσει στην τάξη το πορ-

τρέτο μιας μεγάλης πολιτικής προσωπικότητας της νεότερης ελληνικής ιστορίας (π.χ. Ι. Κα-

ποδίστρια, Χαρ. Τρικούπη, Ελ. Βενιζέλου, Αλ. Παπαναστασίου). Αναζητήστε στοιχεία στη

σχολική βιβλιοθήκη, από βιβλία της Ιστορίας, από  εγκυκλοπαίδειες, απο την ιστοσελίδα της

Βουλής (www.parliament.gr). Να τοποθετήσετε τη δράση τους στο ιστορικό πλαίσιο των πο-

λιτικών συνθηκών που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη εποχή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συζητήστε για τη συμβολή των προσωπικοτήτων αυτών στον ελληνικό πολιτικό βίο.  

ερωτΗΣειΣ – αΣΚΗΣειΣ – ΔραΣτΗριοτΗτεΣ
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4.2.     Το πολίτευμα της Ελλάδας
4.3.     Εκλογικό σώμα και εκλογικά συστήματα
4.4.     Έννοια και ρόλος του Συντάγματος
4.5.     Βασικές αρχές του Συντάγματος
4.5.1.  Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
4.5.2. Η αρχή του κράτους δικαίου
4.5.3. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου
4.5.4. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών 

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Τι σημαίνει πολίτευμα;

• Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας;

• Ποια είναι η έννοια και η σημασία του Συντάγματος   και  ποια η σχέση του     

με τους άλλους νόμους;

• Ποιος ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων;

• Από ποιους αποτελείται το εκλογικό σώμα; 

• Για ποιο λόγο είναι σημαντικό το εκλογικό σύστημα στη  διαμόρφωση του

πολιτικού συστήματος;

• Ποια σημασία έχει το κράτος δικαίου για τους   πολίτες;

• Για ποιον  λόγο πρέπει να ασκούνται από διαφορετικά   κρατικά όργανα οι

τρεις λειτουργίες της πολιτείας; 

• Πώς υλοποιείται η αρχή του κοινωνικού κράτους    δικαίου;

• Πολίτευμα

• Σύνταγμα

• Μοναρχία

• Ολιγαρχία

• Δημοκρατία

• Ελευθερία

• Ισότητα

• Κοινοβουλευτική δημοκρατία

• Δημοψήφισμα

• Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

• Λαϊκή αρνησικυρία

• Εκλογικό σώμα

• Εκλογική περιφέρεια

• Βουλευτική έδρα

• Λαϊκή κυριαρχία

• Κράτος δικαίου

• Διάκριση λειτουργιών

• Αρχή νομιμότητας

• Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων

• Κοινωνικό κράτος δικαίου
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«To κράτος είμαι εγώ!»
Louis XIV

(σκιτσογραφική απεικόνιση 
της Δημοκρατίας

του Κώστα Μητρόπουλου)

«...ο θεμελιώδης νόμος .... της δη-
μοκρατίας είναι η ισότητα, το να
μην υπερέχουν καθόλου ούτε οι
φτωχοί ούτε οι πλούσιοι, ούτε να
κυριαρχούν οι μεν επί των δε,
αλλά να είναι και οι δύο όμοιοι.
Γιατί αν, όπως πιστεύουν μερικοί,
στη δημοκρατία υπάρχουν κυρίως
ελευθερία κα ισότητα, τότε θα
πρέπει όλοι να μετέχουν στο πολί-
τευμα με τον ίδιο τρόπο».
Αριστοτέλης, Πολιτικά, Δ, 4,
(1291 b, 33 - 37), Εισαγωγή-
μτφρ.–σχόλια, φιλολογική ομάδα
Κάκτου, Eκδ. Κάκτος, Αθήνα
1993.

«Θεμελιώδης δημοκρατική αρχή
είναι η ελευθερία (έτσι συνηθί-
ζουν να λένε, ότι σύμφωνα με την
κοινή άποψη σε τούτο το πολί-
τευμα οι άνθρωποι απολαμβά-
νουν την ελευθερία ̇ προσθέτουν
ακόμα ότι στόχος κάθε δημοκρα-
τίας είναι η ελευθερία). Βασικό
χαρακτηριστικό της ελευθερίας
είναι ότι κάθε πολίτης γίνεται
πότε άρχοντας και πότε αρχόμε-
νος. [...] Αφού λοιπόν έτσι λέει το
δίκαιο, κυρίαρχη δύναμη στη δη-

Πολίτευμα είναι ο τρόπος, με τον οποίο  οργανώνεται και
ασκείται η πολιτική εξουσία. Η μορφή του πολιτεύματος ορίζε-

ται στον θεμελιώδη νόμο που συντάσσει την πολιτεία, το Σύν-
ταγμα.

Τα πολιτεύματα, ανάλογα με το ποιος ασκεί την εξουσία, δια-

κρίνονται σε: 

α) μοναρχικά: στα πολιτεύματα αυτά, πηγή και φορέας της

εξουσίας είναι ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, ο μονάρχης (ή βασι-

λιάς). Η βούληση του μονάρχη είναι η υπέρτατη βούληση μέσα

στην πολιτεία. Η εξουσία του είναι απεριόριστη (απόλυτη μοναρ-

χία). 

Όταν ο μονάρχης «παραχωρεί» Σύνταγμα, ο τρόπος άσκησης

της εξουσίας γίνεται με βάση τις διατάξεις του θεμελιώδους αυτού

νόμου (συνταγματική μοναρχία). Ο μονάρχης εξακολουθεί να είναι

το ανώτατο όργανο της πολιτείας, ορίζεται όμως η λειτουργία και

άλλων κρατικών οργάνων που περιορίζουν την εξουσία του μο-

νάρχη  (ο μονάρχης ψηφίζει τους νόμους μαζί με τη Βουλή, οι

πράξεις του μονάρχη προσυπογράφονται από τους υπουργούς

κ.ά.).

β) ολιγαρχικά: είναι τα πολιτεύματα, στα οποία η πολιτική

εξουσία ασκείται από ορισμένο αριθμό προσώπων. Τα πρόσωπα

αυτά θεωρούνται προνομιούχα έναντι των υπολοίπων, λόγω αρι-

στοκρατικής καταγωγής ή ένταξής τους σε συγκεκριμένο κόμμα

κτλ. 

γ) δημοκρατικά: είναι τα πολιτεύματα, στα οποία κυρίαρχος

είναι ο λαός (ο «δήμος κρατεί», δηλ. κυριαρχεί). Πηγή και φορέας

της πολιτικής εξουσίας στο δημοκρατικό πολίτευμα είναι ο λαός.

Η βούληση του λαού είναι η υπέρτατη βούληση μέσα στην πολι-

τεία. τα συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος
είναι η ελευθερία και η ισότητα.

Στη ∆ημοκρατία, οι πολίτες συμμετέχουν οι ίδιοι στην άσκηση

της εξουσίας, ψηφίζουν νόμους, εκλέγονται στα αξιώματα, αυτο-

καθορίζονται, είναι επομένως ελεύθεροι άνθρωποι. Με την έννοια

της ελευθερίας συνυφαίνεται η έννοια της ισότητας: όλοι οι ελεύ-

θεροι πολίτες που απαρτίζουν τον δήμο μιας δημοκρατικής πολι-

τείας, πρέπει να συμμετέχουν εξίσου στην άσκηση της πολιτικής

εξουσίας . Αν δεν μετέχουν όλοι,  ετεροπροσδιορίζονται, δηλαδή

κάποιος άλλος αποφασίζει γι’αυτούς. Κατά συνέπεια, παύουν να

είναι ελεύθεροι. 

Η ∆ημοκρατία διασφαλίζει την ελευθερία και την ισότητα,

ακριβώς γιατί αναγνωρίζει την ανθρώπινη αξία ως θεμελιώδη

αξία του κοινωνικού βίου. Οι άνθρωποι βέβαια διαφέρουν ως προς

τις σωματικές, πνευματικές, ψυχικές ιδιότητες και ικανότητες

τους. Η ∆ημοκρατία όμως είναι το μόνο πολίτευμα που παραμε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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μοκρατία είναι η πλειοψηφία, και
απόλυτα δίκαιο είναι ό,τι αποφα-
σίζουν οι περισσότεροι...».
Αριστοτέλης, Πολιτικά, Ζ, 1
(1317a, 40-41, 1317 b, 1 - 8), Εισα-
γωγή- μτφρ. – σχόλια, φιλολογική
ομάδα Κάκτου, Eκδ. Κάκτος,
Αθήνα 1993.

«Η αβασίλευτη πολιτεία». Το πο-
λιτειακό ιδεώδες του ευρωπαϊκού
ριζοσπαστισμού, πλαισιωμένο
από τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που και τους Νόμους. Πήλινο
αγαλμάτιο του Joseph Chinard
(1794), Moυσείο Λούβρου, Πα-
ρίσι.
(Πηγή: Πασχάλη Μ. Κιτρομη-
λίδη, Η Γαλλική Επανάσταση & η
Νοτιοανατολική Ευρώπη, Εκδ.
Πορεία, Αθήνα 2000).

«-...Η μοναρχία, με την πρωταρ-
χική της σημασία, είναι το καθε-
στώς εκείνο στο οποίο ο ένας
αποφασίζει για τους υπόλοιπους˙
η ολιγαρχία, όταν αποφασίζουν οι
λίγοι, οι πιο πλούσιοι. Κι όταν δεν
αποφασίζει κανείς, γιατί οι άν-
θρωποι έχουν απορρίψει κάθε
συλλογική πειθαρχία, τότε μιλάμε
για αναρχία.
- Τέλος οι αρχηγοί, τέλος οι ιεραρ-
χίες, τέλος οι καταναγκασμοί. Η
ευτυχία δηλαδή!
- Ναι, στα χαρτιά. Στη ζωή, η
αναρχία οδηγεί στο δεσποτισμό, ο
οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από
μοναρχία χωρίς νόμο...»
Ρεζίς Ντεμπρέ, Εξηγώντας τη
Δημοκρατία στην κόρη μου, Εκδ.
Καστανιώτη, Αθήνα 2000

ρίζει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και εξασφαλίζει σε

όλους ανεξαιρέτως κοινή αφετηρία και ίσες ευκαιρίες για την

αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. Η βούληση καθενός πολίτη έχει

την ίδια βαρύτητα με τη βούληση οποιουδήποτε άλλου και αυτή

είναι μια από τις βασικότερες κατακτήσεις της ∆ημοκρατίας.

Στη ∆ημοκρατία, ο λαός αποφασίζει είτε ο ίδιος (άμεσα), είτε

μέσω των αντιπροσώπων του (έμμεσα) για την επίλυση των ποι-

κίλων προβλημάτων της κοινωνικής  συμβίωσης, με βάση την

αρχή της πλειοψηφίας. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι θεμελιώ-

δης για τη λήψη αποφάσεων στη ∆ημοκρατία. Η μειοψηφία πάν-

τως είναι, επίσης, κατοχυρωμένη και η γνώμη της πάντοτε

ακούγεται. 

Η ∆ημοκρατία μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

α) Άμεση ή συμμετοχική Δημοκρατία: είναι το πολίτευμα,

στο οποίο ο λαός ασκεί την εξουσία άμεσα συμμετέχοντας σε λαϊ-

κές συνελεύσεις. Εφαρμόστηκε στην αρχαία Ελλάδα με την Εκ-

κλησία του ∆ήμου στην Αθήνα, την Απέλλα στη Σπάρτη. Σήμερα,

η άμεση ∆ημοκρατία εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα καντόνια της

Ελβετίας, όπου είναι δυνατή η σύγκληση λαϊκών συνελεύσεων

λόγω του μικρού πληθυσμού τους.

Β) αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική Δημοκρατία: στο

πολίτευμα αυτό, ο λαός ασκεί την εξουσία δια των αντιπροσώπων

του, δηλαδή των βουλευτών. Αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική

∆ημοκρατία είναι και το πολίτευμα της Ελλάδας.

Με κριτήριο τον τρόπο ανάδειξης του ανώτατου άρχοντος της

πολιτείας, η αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική Δημοκρατία
μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

α) Βασιλευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία: αρχηγός

του κράτους είναι ο βασιλιάς. Το αξίωμα του είναι κληρονομικό

και ισόβιο. Οι αρμοδιότητές του είναι κατά κανόνα περιορισμένες,

ο ρόλος του είναι πιο πολύ συμβολικός. Τον ουσιαστικό ρόλο της

λήψης των πολιτικών αποφάσεων έχει η εκλεγμένη από τον λαό

Κυβέρνηση (Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, ∆ανία, Σουηδία,

Ισπανία κτλ.).

β) Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία: στο πο-

λίτευμα αυτό, αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της ∆ημο-

κρατίας (Πτ∆), ο οποίος είναι αιρετός και εκλέγεται από τη

Βουλή. Ο Πτ∆ δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες όπως

συμβαίνει π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία. Τις πολιτι-

κές αποφάσεις λαμβάνει η εκλεγμένη από τον λαό Κυβέρνηση.

γ) Προεδρική κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Στο πολίτευμα

αυτό, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας είναι και αρχηγός του κράτους

και πρόεδρος της Κυβερνήσης. Η Κυβέρνηση σχηματίζεται από

τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, ο οποίος έχει ουσιαστικές πολιτι-

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Κατά τον 20ο αιώνα διεξήχθησαν
στην Ελλάδα επτά δημοψηφί-
σματα(συμπεριλαμβανο-
μένων και δύο που έγιναν επί δι-
κτατορίας): 
1920: υπέρ βασιλευομένης δη-
μοκρατίας. 
1924: υπέρ αβασίλευτης δημο-
κρατίας (πρώτος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ο Π. Κουντουριώ-
της). 
1935: υπέρ βασιλευομένης Δη-
μοκρατίας.
1946: υπέρ βασιλευομένης Δη-
μοκρατίας
1974: υπέρ αβασίλευτης Δημο-
κρατίας.

Δημοψήφισμα στην Ελβετία
για τα γενετικά τροποποι-
ημένα.    
Ομάδες παραγωγών και περιβαλ-
λοντολόγων στην Ελβετία, προσα-
νατολίζονται στη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος, αναφορικά με
την καλλιέργεια γενετικά τροπο-
ποιημένων στη χώρα. Η ιδέα προ-
έκυψε μετά από την απόφαση του
Κοινοβουλίου της Ελβετίας, για
άρση της πενταετούς απαγόρευ-
σης χρήσης γενετικά τροποποι-
ημένων  προϊόντων στη χώρα». 

(http://www.agrotypos.gr/).  

Συζητήστε  στην τάξη, σε ποιο
βαθμό οι πρωτοβουλίες ενεργών
και συνειδητοποιημένων πολιτών,
συνιστούν διεύρυνση της Δημο-
κρατίας.

κές αρμοδιότητες. Η εκλογή του Προέδρου της ∆ημοκρατίας

πραγματοποιείται είτε άμεσα από τον λαό (π.χ. Γαλλία), είτε από

ειδικό σώμα εκλεκτόρων (π.χ. Η.Π.Α., Κύπρος, Ρωσία κτλ.). 

Στην αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική ∆ημοκρατία λει-

τουργούν και θεσμοί άμεσης δημοκρατίας. Τέτοιοι θεσμοί είναι

αυτοί που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Στην Ελληνική ∆ημο-

κρατία από αυτούς τους θεσμούς αναγνωρίζεται μόνο το δημο-

ψήφισμα:

α) το δημοψήφισμα: Πρόκειται για μια διαδικασία άμεσης

ψηφοφορίας, στην οποία το εκλογικό σώμα (το σύνολο δηλαδή

των πολιτών που έχει δικαίωμα ψήφου) ψηφίζει και αποφαίνεται

με ένα «ναι» ή «όχι» επί ενός συγκεκριμένου θέματος, π.χ. ως

προς τη μορφή του πολιτεύματος, βασιλευόμενη ή αβασίλευτη

δημοκρατία. Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει δύο τύπους δημο-

ψηφισμάτων: για «κρίσιμα εθνικά θέματα» και για «ψηφισμένα

νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα» (άρθρο 44

παρ. 2 Συντάγματος). Η Ελβετία είναι η χώρα, στην οποία συχνά

εφαρμόζεται το δημοψήφισμα.

β) Η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία: είναι η δυνατότητα

ορισμένου αριθμού πολιτών που ανήκουν στο εκλογικό σώμα, να

υποβάλλει είτε αίτηση προς τα νομοθετικά όργανα της πολιτείας

για την ψήφιση, κατάργηση ή τροποποίηση ενός νόμου, είτε να

διατυπώνει πρόταση νόμου, επί της οποίας οι πολίτες καλούνται

στη συνέχεια να αποφανθούν με δημοψήφισμα. 

γ) H λαϊκή αρνησικυρία (veto): ο λαός μπορεί,  μέσα σε ορι-

σμένη προθεσμία από την ψήφιση ενός νόμου από τη Βουλή, να

ανατρέψει την ισχύ του, δηλαδή να ματαιώσει την εφαρμογή του,

όπως για παράδειγμα με τη συγκέντρωση ορισμένου αριθμού υπο-

γραφών για θέματα σοβαρά κοινωνικά ή εθνικά και τη μεταβί-

βαση της εκφρασμένης αυτής βούλησης στο κοινοβούλιο.

4.2. το πολίτευμα της ελλάδας

Το άρθρο 1 του Συντάγματος ορίζει τα εξής:

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβου-
λευτική Δημοκρατία. 

2. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού
και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Η μορφή λοιπόν του πολιτεύματος της Ελλάδας, όπως ορίζε-
ται στο Σύνταγμα, είναι:

• Δημοκρατία: θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυ-

ριαρχία. ΄Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό.

• Προεδρευόμενη Δημοκρατία: σε αντιδιαστολή προς τη βα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Η Boυλή των Ελλήνων (παλαιά
Βουλή) μετά την πρώτη της εναρ-
κτήρια σύνοδο, την ημέρα ορκω-
μοσίας του πρώτου Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ναυάρχου Π. Κουντουριώτη – 5
Ιουνίου 1929 (Πηγή: The national
geographic magazine, Ένας αι-
ώνας ελεύθερη Ελλάδα).

Ιθαγένεια είναι ο δεσμός ενός
φυσικού προσώπου προς μια πο-
λιτεία, από τον οποίο απορρέουν
δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ο Κώδικας της Ελληνικής
Ιθαγένειας(ν.3284/2004) ορί-
ζει: Άρθρο 1: Κτήση ελληνικής
ιθαγένειας με τη γέννηση
1. Το τέκνο Έλληνα και Ελληνίδας
αποκτά από τη γέννησή του την
ελληνική ιθαγένεια.
2. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά
από τη γέννησή του και όποιος
γεννιέται σε ελληνικό έδαφος,
εφόσον δεν αποκτά με τη γέννησή
του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι
άγνωστης ιθαγένειας.

Θεόφιλος,
Μουσείο Θεόφιλου, Μυτιλήνη

σιλευόμενη ∆ημοκρατία που ίσχυσε στην Ελλάδα για πολλές δε-

καετίες. Αρχηγός του κράτους και ρυθμιστής της λειτουργίας του

πολιτεύματος είναι ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, ένας εκλεγμέ-

νος από τη Βουλή Έλληνας πολίτης.

• Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: ο λαός ασκεί την εξουσία,

μέσω αντιπροσώπων, των βουλευτών. Οι αντιπρόσωποι του λαού

εκλέγουν και τα άλλα δύο βασικά όργανα της Πολιτείας, τον Πρό-

εδρο της ∆ημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

οι βασικότερες αρχές της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευ-
τικής Δημοκρατίας είναι: 

α) Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

β) Ο δημοκρατικός τρόπος ανάδειξης της Βουλής με εκλογές, 

γ) Η εκλογή του Προέδρου της ∆ημοκρατίας από τη Βουλή.

4.3. εκλογικό σώμα και εκλογικά συστήματα

εκλογικό σώμα είναι όλοι οι πολίτες που έχουν εκλογικό δι-

καίωμα. Το εκλογικό δικαίωμα (δικαίωμα ψήφου) στις ελληνικές

βουλευτικές  εκλογές* εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις: 

α) την ελληνική ιθαγένεια. «Οι βουλευτές εκλέγονται…από

τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως ο νόμος ορίζει».

(άρθρο 51 του Συντ.). Εφόσον το πολιτικό αυτό δικαίωμα ανήκει

μόνον σε Έλληνες πολίτες, είναι αυτονόητο ότι ψηφοφόροι μπο-

ρούν να είναι όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ανεξαρτήτως

του τρόπου με τον οποίον την απέκτησαν.

β) τη νόμιμη ηλικία (18ο έτος συμπληρωμένο). 

Οι εκλογείς, οι πολίτες δηλαδή που έχουν το δικαίωμα ψήφου,

είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοι-

νοτήτων της εκλογικής τους περιφέρειας.

Η ψήφος αποτελεί έκφραση της πολιτικής βούλησης κάθε πο-

λίτη που συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Με την ψήφο υλο-

ποιείται στην πράξη η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Στην Ελλάδα

έχει δρομολογηθεί η αναγνώριση της επιστολικής ψήφου για

τους εκτός επικρατείας εκλογείς, τον απόδημο ελληνισμό. Σήμερα

γίνεται λόγος και για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οι νέες Τεχνο-

λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν δημιουρ-

γήσει νέες επαναστατικές δυνατότητες για την ενδυνάμωση του

δημοκρατικού διαλόγου σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

εκλογικό σύστημα είναι η μέθοδος, με την οποία οι βουλευ-

τικές έδρες κατανέμονται μεταξύ των εκλογικών σχηματισμών

(και των υποψηφίων τους), με βάση τις ψήφους που πήραν κατά

την εκλογική αναμέτρηση. Με άλλα λόγια, το εκλογικό σύστημα

«μετατρέπει» τις ψήφους σε βουλευτικές έδρες. Επηρεάζει επο-

μένως καθοριστικά την απόδοση των πολιτικών κομμάτων, την

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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«[...] Πληθώρα επιστημονικών
κειμένων αναφέρονται στις δυνα-
τότητες των συστημάτων ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας και τις
προοπτικές που ανοίγουν για μια
περισσότερο συμμετοχική δημο-
κρατία, αλλά ταυτόχρονα αναδει-
κνύουν τους περιορισμούς τους,
τους κινδύνους και τις αδυ
ναμίες που αντιμετωπίζουν, όπως
επίσης και τους κοινωνικούς προ-
βληματισμούς που εγείρουν. 
Η διασφάλιση της μυστικότητας
της ψήφου κατά τη διάρκεια της
εκλογικής διαδικασίας και κατά
την καταμέτρηση των ψήφων,
καθώς και άλλα ζητήματα όπως η
αύξηση του χρόνου διεξαγωγής
των εκλογών, ο έλεγχος της αξιο-
πιστίας των συστημάτων κτλ. θα
πρέπει να ρυθμιστούν νομοθε-
τικά».
Σωκράτης Κ. Κάτσικας, πρύ-
τανης Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Κάλπη σφαι-
ριδίων του
19ου αιώνα:
Tο Σύνταγμα
του 1864 κα-
θιέρωνε την
άμεση, καθο-
λική και μυ-
στική «δια
σφαιριδίων»
ψηφοφορία. 
(Πηγή: Ιστορία
των Ελλήνων,

Εκδ. Δομή).

«Στην πραγ-
ματικότητα τίποτα δεν είναι πιο
πολιτικό από την επιλογή του
εκλογικού συστήματος».
M.Miaille, Το κράτος του Δι-
καίου. Εισαγωγή στην κριτική του
Συνταγματικού Δικαίου, 1983.

Το Σύνταγμα δεν ορίζει επακρι-
βώς τον αριθμό των βουλευτικών
εδρών, αλλά ορίζει έναν ελάχιστο
και ένα μέγιστο αριθμό. Αυτό ση-
μαίνει ότι μπορεί σε μελλοντική
αναθεώρηση του Συντάγματος να
περιοριστεί ή να αυξηθεί «ο αριθ-
μός των βουλευτών, ο οποίος δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από
διακόσιους, ούτε μεγαλύτερος
από τριακόσιους» (άρθρο 51 παρ.
1 Σ.).

προοπτική τους να κερδίσουν ή έστω να συμμετέχουν στην

άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Κατά συνέπεια, το εκλογικό σύ-

στημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση
του πολιτικού συστήματος. 

Το εκλογικό σύστημα δεν ορίζεται στο Σύνταγμα, αλλά ψη-

φίζεται από τη Βουλή με τον εκλογικό νόμο. Παρέχεται έτσι στη

Βουλή η δυνατότητα, να ψηφίζει κάθε φορά τον εκλογικό νόμο

που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες. Από την

άλλη πλευρά, η δυνατότητα μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας να

διαμορφώνει το περιεχόμενο ενός νόμου, θα της έδινε την ευχέ-

ρεια να μεταβάλλει το εκλογικό σύστημα ενόψει βουλευτικών

εκλογών, ανάλογα με τα προσδοκώμενα εκλογικά της οφέλη.

Το ενδεχόμενο αυτό στην Ελλάδα αποτράπηκε με τη συνταγ-

ματική αναθεώρηση του 2001: το Σύνταγμα ορίζει ότι ένας και-
νούργιος εκλογικός νόμος, εφαρμόζεται από τις μεθεπόμενες,

μετά την ψήφισή του, εκλογές. Μόνο εάν συμφωνήσει η πλει-

οψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί ένας

καινούργιος εκλογικός νόμος να ισχύσει από τις επόμενες, μετά

την ψήφισή του, εκλογές (άρθρο 54 παρ.1 Συντάγματος).

Bασικές έννοιες που σχετίζονται με το εκλογικό σύστημα

είναι:

• Η βουλευτική έδρα: πρόκειται για τη θέση που κατέχει ο αν-

τιπρόσωπος του λαού, ο βουλευτής, στη Βουλή. Η ελληνική

Βουλή αποτελείται από τριακόσιες έδρες που καταλαμβάνουν ισά-

ριθμοι βουλευτές. Από τους 300 βουλευτές οι 288 εκλέγονται σε
εκλογικές περιφέρειες με σταυρό προτίμησης. Οι υπόλοιποι 12

εκλέγονται για όλη την επικράτεια, κατ’αναλογία της εκλογικής

δύναμης των κομμάτων και ονομάζονται βουλευτές επικρατείας.

• Η εκλογική περιφέρεια: είναι η εδαφική έκταση που καθο-

ρίζεται από το Σύνταγμα ή τον εκλογικό νόμο ως βάση για την

εκλογή βουλευτών. Η Ελλάδα διαιρείται σε 56 εκλογικές περι-
φέρειες. Κάθε νομός αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια. Εξαίρεση

αποτελούν οι περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, οι

οποίες υποδιαιρούνται σε περισσότερες περιφέρειες: η Αττική σε

Α' και Β' Αθηνών, Α' και Β' Πειραιώς και σε Περιφέρεια (Υπό-

λοιπο) Αττικής, και η Θεσσαλονίκη σε Α' και Β' Θεσσαλονίκης. 

Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζε-

ται με προεδρικό διάταγμα, βάσει του νόμιμου πληθυσμού της πε-

ριφέρειας. Ο πληθυσμός αυτός προκύπτει από τους εγγεγραμμένους

κατοίκους στα οικεία δημοτολόγια, σύμφωνα με την τελευταία

απογραφή.

Ανάλογα με τον τρόπο κατανομής των βουλευτικών εδρών
στις εκλογικές περιφέρειες, το  εκλογικό σύστημα διακρίνεται

σε:

α) Πλειοψηφικό: είναι το εκλογικό σύστημα, στο οποίο τις

έδρες της εκλογικής περιφέρειας λαμβάνει ο συνδυασμός που

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Κυβέρνηση συνασπισμού (ή
συνεργασίας) σχηματίζεται με
τη συμμετοχή δύο ή περισσότε-
ρων κομμάτων που συναινούν,
παρά τις ιδεολογικές ή άλλες δια-
φορές τους, προκειμένου να κα-
τακτήσουν (ή να διατηρήσουν)
την εξουσία. 

Υπουργικό Συμβούλιο της οικου-
μενικής Κυβέρνησης υπό τον Ξε-
νοφώντα Ζολώτα το 1989 (αρχείο
εφημερίδας Ελευθεροτυπίας)

Παράδειγμα πλειοψηφικού
συστήματος: Μονοεδρική Κε-
φαλλονιάς
Mια μονοεδρική εκλογική περιφέ-
ρεια εκλέγει έναν βουλευτή. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνονται τα
αποτελέσματα από τις βουλευτι-
κές εκλογές του 2007 στη μονοε-
δρική περιφέρεια Κεφαλονιάς.
Το πρώτο κόμμα συγκεντρώνει
την πλειοψηφία, οπότε εκλέγει
τον μοναδικό βουλευτή της συγ-
κεκριμένης περιφέρειας.
Εγγεγραμμένοι  57.656, 
Ψηφίσαντες   30.225,  
Αποχή   47.58%
Έγκυρα: 29.412, 97.31%, 
Άκυρα: 621,  2.05%, 
Λευκά: 192,   0.64%
Έλαβαν:

συγκέντρωσε στις εκλογές τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, σε

σχέση με τους άλλους υποψηφίους ή συνδυασμούς. 

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού ευνοεί τον σχηματισμό

κυβερνήσεων από ένα μόνο κόμμα, αυτό που διαθέτει την πλει-

οψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Το μειονέκτημα του πλει-

οψηφικού συστήματος είναι ότι περιορίζει την κοινοβουλευτική

εκπροσώπηση των μικρότερων κομμάτων. 

β) αναλογικό: είναι το εκλογικό σύστημα, στο οποίο επιδιώ-

κεται η αντιστοίχιση του αριθμού των εδρών με την ποσοστιαία

εκλογική δύναμη κάθε κόμματος. Κατά το σύστημα αυτό, οι έδρες

κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ των εκλογικών

συνδυασμών, με κριτήριο τον αριθμό των ψήφων που συγκεντρώ-

νουν. Για παράδειγμα αν ένα κόμμα συγκεντρώσει το 40% των

ψήφων, καταλαμβάνει και το 40% των βουλευτικών εδρών.

Το αναλογικό εκλογικό σύστημα ευνοεί την εκπροσώπηση και

των μικρών κομμάτων στη Βουλή. Αυτό συνεπάγεται το ενδεχό-

μενο σχηματισμού κυβερνήσεων συνασπισμού με τη συνεργασία

δύο ή περισσοτέρων κομμάτων. 

Στο αναλογικό σύστημα, η κατανομή των εδρών πραγματο-

ποιείται με βάση το λεγόμενο εκλογικό μέτρο. Εκλογικό μέτρο

είναι ο ελάχιστος αριθμός ψήφων που απαιτείται για την από-

κτηση μιας βουλευτικής έδρας. Το αναλογικό σύστημα γνώρισε

διάφορες παραλλαγές. Την απλή αναλογική και την ενισχυμένη,
με διάφορες παραλλαγές. Η ενισχυμένη αναλογική με διάφορες

εκδοχές είναι το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα.

γ) μικτό εκλογικό σύστημα: είναι το εκλογικό σύστημα που

συνδυάζει το πλειοψηφικό με την αναλογική αντιπροσώπευση.

Εφαρμόζεται στη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία, και το

Ηνωμένο Βασίλειο (Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο και Ουαλική Συνέ-

λευση).

4.4. Έννοια και ρόλος του Συντάγματος 

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος που συντάσσει την πο-

λιτεία. Καθορίζει, όπως είδαμε, τη μορφή του πολιτεύματος. Επί-

σης, προβλέπει και κατοχυρώνει θεσμούς που λειτουργούν ως

εγγυήσεις για την προστασία του πολιτεύματος και της λαϊκής
κυριαρχίας, όπως είναι: 

α) Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων.

β) Η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πο-
λιτών.

γ) Η υποχρέωση όλων των Ελλήνων «να αντιστέκονται με

κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύν-

ταγμα με τη βία». Η διάταξη αυτή του άρθρου 120 παρ. 4 Σ.*απευ-

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Το εκλογικό σύστημα που εφαρ-
μόστηκε στις εκλογές Σεπτεμ-
βρίου 2007 ψηφίστηκε με το νόμο
3231/2004. Σύμφωνα με αυτόν,
για να εισέλθει ένα κόμμα στη
Βουλή, πρέπει να συγκεντρώσει
τουλάχιστον το 3% των εγκύ-
ρων ψήφων πανελλαδικά (έγ-
κυρες ψήφοι λογίζονται οι
ψήφοι οι οποίες δεν είναι λευκές
ή άκυρες, δηλ. σημαδεμένες, φά-
κελος χωρίς ψηφοδέλτιο κτλ.). Αν,
για παράδειγμα, καταμετρηθούν
στις εκλογές 8.000.000 έγκυρες
ψήφοι, θα πρέπει ένα κόμμα να
λάβει τουλάχιστον 240.000 ψή-
φους, προκειμένου να συμμετά-
σχει στη κατανομή των εδρών. 

Ψηφοφορία στη Α’ Εθνική Συνέ-
λευση, Πιάδα Επιδαύρου 1821-22
(τοιχογραφία από το κτήριο της
Βουλής των Ελλήνων)

Παράδειγμα αντισυνταγματι-κού
νόμου: ο νόμος που επιβάλλει οι-
κονομικά βάρη, τα οποία δυσχε-
ραίνουν την απόκτηση κατοικίας,
όπως υπερβολικός φόρος μεταβί-
βασης ακινήτου σε άτομα με πε-
ριορισμένες οικονομικές δυνατότητες
για αγορά κατοικίας είναι αντισυν-
ταγματικός, αφού το Σύνταγμα ορίζει
ότι η απόκτηση κατοικίας σε όσους τη
στερούνται,  αποτελεί «ειδικη φρον-
τίδα» του κράτους.

θύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλι-

κία, την ιδιότητα. Ο λαός, ο πραγματικός φορέας κάθε εξουσίας,

ανακηρύσσεται σε πολιτειακό όργανο υπεράσπισης του Συντάγ-

ματος και της μορφής του πολιτεύματος.

δ) ο ορισμός των θεμελιωδών αρχών που ρυθμίζουν την
κοινωνική συμβίωση (π.χ. δημοκρατική αρχή, κοινωνικό κρά-
τος δικαίου).

Το Σύνταγμα αποτελεί τον αναγκαίο όρο ύπαρξης όλων των

υπόλοιπων κανόνων δικαίου. Σε αυτό ορίζονται τα όργανα που

εκδίδουν τους νόμους, καθώς και η διαδικασία θέσπισής τους. Το

Σύνταγμα υπέρκειται των υπολοίπων κανόνων δικαίου και δεν

μπορεί να θιγεί από καμία απόφαση ή πράξη των κρατικών οργά-

νων. Όλα τα όργανα του κράτους είναι υποχρεωμένα να ερμη-

νεύουν τους νόμους βάσει των ρυθμίσεων του Συντάγματος.

Και η νομοθετική λειτουργία, η ψήφιση δηλαδή ενός νόμου

από τη Βουλή, πρέπει να «συντάσσεται» προς το Σύνταγμα. Όλα

τα ελληνικά δικαστήρια, όλων των βαθμίδων, ελέγχουν, αν ο

νόμος που πρόκειται να εφαρμόσουν σε κάθε συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση συμφωνεί με το Σύνταγμα, τόσο ως προς τη διαδικασία

παραγωγής του, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Η διαδικα-

σία αυτή ονομάζεται έλεγχος της συνταγματικότητας των
νόμων. 

Τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να μην εφαρμόζουν έναν

νόμο όταν κρίνουν ότι είναι αντισυνταγματικός. Η απόφαση πάν-

τως ενός δικαστηρίου περί αντισυνταγματικότητας ενός νόμου

αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση που δικάζεται ενώπιόν

του. Τα άλλα δικαστήρια δεν δεσμεύονται. Ούτε ο νόμος  καταρ-

γείται. Η απόφαση ενός δικαστηρίου περί αντισυνταγματικότητας

ενός νόμου δηλώνει την ανάγκη αλλαγής του νόμου αυτού από

τη Βουλή. Έτσι, ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει, ώσπου να ψηφι-

στεί από τη Βουλή καινούργιος νόμος που να καταργεί τον αντι-

συνταγματικό.

Έλεγχος συνταγματικότητας ενός νόμου γίνεται και πριν από

την ψήφισή του (προληπτικός έλεγχος). Ο προληπτικός έλεγχος

ασκείται από τη Βουλή. Επίσης, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας έχει

δικαίωμα αναπομπής του νόμου στη Βουλή: αν, δηλαδή, διαπι-

στώσει ότι κατά την ψήφιση του νόμου δεν τηρήθηκε η προβλε-

πόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, αναπέμπει τον νόμο για εκ

νέου ψήφιση από τη Βουλή. Για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα,

πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, δυσκολότερη και

πιο περίπλοκη από αυτήν που ακολουθείται για τη μεταβολή, τρο-

ποποίηση των κοινών νόμων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, διατά-

ξεις του Συντάγματος που δεν μπορούν να αναθεωρηθούν, όπως

αυτές που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος

ως προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
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Ο όρος Σύνταγμα καθιερώθηκε
στην ελληνική γλώσσα από τον
Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος 
απέδωσε με αυτόν τον όρο τη λα-
τινογενή λέξη constitution. Οι Ρω-
μαίοι χρησιμοποιούσαν την
έκφραση ‘rem publicam con-
stituere’, για να δείξουν τη συν-
ταγματική οργάνωση των
δημοσίων πραγμάτων. Στην αρ-
χαία Ελλάδα, τον όρο συναντούμε
σε λόγους του Ισοκράτη: π.χ. Αρε-
οπαγητικός, 28: «Τό μέν ουν σύν-
ταγμα της πολιτείας τοιουτον ην
αυτοίς.....».

Αντώνης Μανιτάκης, Συνταγ-
ματική Οργάνωση του Κράτους,
Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη
2001.
Το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα,
τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου
1975. Από τότε αναθεωρήθηκε
τρεις φορές, το 1986, το 2001 και
το 2008. 

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση στη
Βουλή για την αναθεώρηση του
Συντάγματος το 2001. 

Οι αναθεωρήσεις του 1986
του 2001 και 2007.
Με την αναθεώρηση του 1986 οι
αρμοδιότητες του Προέδρου της
Δημοκρατίας περιορίστηκαν σε
σημαντικό βαθμό. Το αναθεωρη-
μένο Σύνταγμα του 1975/1986,
που εισήγαγε ένα αμιγώς κοινο-
βουλευτικό σύστημα διακυβέρνη-
σης, έγινε απολύτως αποδεκτό
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
Το 2001 ψηφίστηκε μία νέα,
πολύ πιο εκτεταμένη αυτή τη
φορά, αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος, και μάλιστα μέσα σε ένα
συναινετικό κλίμα. Το αναθεωρη-
μένο Σύνταγμα εισάγει νέα ατο-

4.5. Βασικές αρχές του Συντάγματος

4.5.1. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Το Σύνταγμα ορίζει ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή

κυριαρχία». «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκούν-

ται υπέρ αυτού και του έθνους…» (άρθρο 1 παρ. 1, 2). Οι διατά-

ξεις αυτές κατοχυρώνουν την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

Η ταυτόχρονη συνταγματική αναφορά στο έθνος και τον λαό
γίνεται για να συμπεριληφθεί και ο εκτός της ελληνικής επικρά-

τειας ελληνισμός στην έννοια του συνόλου των πολιτών. Έθνος

είναι  ένα  σύνολο άνθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους με

στοιχεία κοινού πολιτισμού  κοινής ιστορίας, κοινών επιδιώξεων. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 του Συντάγματος

προκύπτει ότι οι κρατικές εξουσίες όχι μόνον πηγάζουν από τον

λαό, αλλά ασκούνται υπέρ αυτού. Οι αποφάσεις που παίρνουν τα

κρατικά όργανα πρέπει να  υπηρετούν τον λαό και γενικά το κοι-

νωνικό σύνολο. Η δράση των κρατικών οργάνων πρέπει να έχει

ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών.

Το θεσμικό όργανο που κατά κύριο λόγο εκφράζει τη λαϊκή

κυριαρχία είναι η Βουλή. Η Βουλή αποτελείται από 300 βουλευ-

τές. ∆ρα εν ονόματι του Εκλογικού Σώματος, με την ψήφο του

οποίου εκλέγεται. Η ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των

εργασιών της Βουλής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία

του πολιτεύματος. Το Σύνταγμα θεσπίζει τους βασικούς κανόνες

οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύονται και

συμπληρώνονται από τον Κανονισμό της Βουλής. 

Το έργο της Βουλής κατανέμεται στις επιτροπές της, οι

οποίες συγκροτούνται από βουλευτές και αναλαμβάνουν συγκε-

κριμένο έργο π.χ. κοινοβουλευτικές επιτροπές για μορφωτικές, οι-

κονομικές, κοινωνικές υποθέσεις κ.ά., εξεταστικές επιτροπές,

επιτροπές εθνικών θεμάτων, εσωτερικών θεμάτων της Βουλής,

επιτροπές διεθνών σχέσεων κ.ά. Η λειτουργία της Βουλής είναι

δημόσια. Κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθήσει ως ακροατής

τις συνεδριάσεις της, οι οποίες άλλωστε αναμεταδίδονται από το

τηλεοπτικό κανάλι και την ιστοσελίδα της Βουλής.

Οι αρμοδιότητες της Βουλής κατά κύριο λόγο διακρίνονται
σε: 

α) νομοθετικές (π.χ. ψήφιση νόμων, ψήφιση του προϋπολο-
γισμού, αναθεώρηση του Συντάγματος, επικύρωση διεθνών συμ-
βάσεων). 

β) Κοινοβουλευτικού ελέγχου (π.χ. επίκαιρος κοινοβουλευ-
τικός έλεγχος, συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για εθνικά θέ-
ματα ή γενικότερου ενδιαφέροντος κ.ά.).

γ) Δικαστικές (π.χ. παροχή άδειας για ποινική δίωξη βου-
λευτή, άσκηση ποινικής δίωξης κατά Υπουργού ή Υφυπουργού).

δ) Άλλες αρμοδιότητες, όπως η εκλογή του Προέδρου της

∆ημοκρατίας, η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρί-

σιμο εθνικό θέμα κ.ά.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

4.5. Βασικές αρχές του Συντάγματος
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Ο Άγγλος φιλόσοφος John Lock (1632 – 1704), στο έργο του «Δύο πραγματείες
περί Διακυβέρνησης» (‘Two Treatises of Government’, 1609, II, 155 & 150) διε-
τύπωσε την αρχή της διάκρισης της νομοθετικής, εκτελεστικής και ομοσπονδιακής
εξουσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της ελευθερίας.
Ο Γάλλος πολιτειολόγος Μοντεσκιέ (Charles de Montesquieu, 1689 – 1755), στο
έργο του «Περί του πνεύματος των νόμων» (‘De l’esprit Des Lois’, 1748, βιβλίο
ΧΙ, κεφ. 6,), υποστήριξε ότι η εξουσία δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο,

αλλά να μοιράζεται, ώστε να μην ασκείται αυθαίρετα. «Πρέπει η εξουσία να αναχαιτίζει την εξουσία».

μικά δικαιώματα (όπως π.χ. την
προστασία της γενετικής ταυτό-
τητας και την προστασία από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσω-
πικών δεδομένων), νέους κανόνες
διαφάνειας στην πολιτική ζωή
(χρηματοδότηση πολιτικών κομμά-
των, προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις
των ιδιοκτητών μέσων μαζικής επικοι-
νωνίας με το Κράτος κ.ά.), αναδιορ-
γανώνει τη λειτουργία  της  Βουλής
και ενισχύει το αποκεντρωτικό σύ-
στημα  της χώρας. Μια σημαντική
καινοτομία που εισήγαγε η αναθεώ-
ρηση του 2008  ήταν η κατάργηση
του απόλυτου επαγγελματικού ασυμ-
βιβάστου των βουλευτών (α.57 Σ.)

Ηβουλευτική ασυλίαδεν επιτρέπει
την καταδίωξη του βουλευτή ή την
εξετάσή του με οποιονδήποτε τρόπο
για γνώμη ή ψήφο που έδωσε σε συ-
νάρτηση με τα βουλευτικά του καθή-
κοντα. Επίσης, ο βουλευτής δεν
διώκεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με
άλλο τρόπο περιορίζεται για οποιοδή-
ποτε ποινικό αδίκημα χωρίς την άδεια
της Βουλής. 
Οι δύο αυτές ιδιότητες του βου-
λευτή χρειάζονται, για να μπορεί
αυτός να ασκήσει τα καθήκοντά
του χωρίς αναστολές ή άλλους πε-
ριορισμούς.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος
ασκείται δύο τουλάχιστον φορές
την εβδομάδα. Διεξάγεται με ερω-
τήσεις (παροχή πληροφοριών),
επερωτήσεις (κριτική για την
ασκούμενη πολιτική), εξεταστικές
επιτροπές ή ενημέρωση από τους
Υπουργούς των κοινοβουλευτικών
επιτροπών κ.ά. Κορυφαία μορφή
κοινοβουλευτικού ελέγχου στις
πράξεις ή παραλείψεις της Κυβέρ-
νησης αποτελεί η πρόταση δυ-
σπιστίας (βλέπε ενότητα 5.2.2.) 

Η «Βουλή των
Ε φ ή β ω ν »
είναι ένα εκ-
π α ι δ ε υ τ ι κ ό
π ρ ό γ ρ α μ μ α
της Βουλής
των Ελλήνων,
το οποίο οργα-
νώνεται σε ετή-
σια βάση με τη
συνεργασία του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και των
Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και

4.5.2. Η αρχή του κράτους δικαίου

Kράτος δικαίου είναι το κράτος, στο οποίο οι κυβερνώντες

είναι υποχρεωμένοι να ασκούν την εξουσία με βάση κανόνες δι-

καίου. Αποτρέπεται έτσι το ενδεχόμενο της αυθαίρετης άσκησης

εξουσίας σε βάρος των πολιτών. 

Η αρχή του κράτους δικαίου διασφαλίζεται:

α) με την αρχή της νομιμότητας. Τα κρατικά όργανα της ∆ι-

οίκησης ενεργούν μόνον όταν και όπως προβλέπει  ο νόμος. (Για

παράδειγμα στους παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων επιβάλλονται

χρηματικά πρόστιμα ή ποινές, όπως αφαίρεση της άδειας, μόνον

στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας). 

Η πολιτεία θεσπίζει νόμους (κανόνες δικαίου) βάσει των

οποίων ενεργεί όταν νομοθετεί, δικάζει, διοικεί. Η ίδια η πολιτεία

αυτοπεριορίζεται (δεσμεύεται) από τους κανόνες που η ίδια έθεσε.

Ο πολίτης αντίστοιχα, έχει νόμιμη αξίωση από την πολιτεία να

μην περιορίζεται η δράση του πέρα από τα όρια που προβλέπει ο

νόμος. ∆ιαφορετικά, η άσκηση της δημόσιας εξουσίας είναι πα-

ράνομη.

β) με την αποτελεσματική προστασία των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών (βλ. έκτο κεφά-

λαιο).

γ) με τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση, την αντιγρα-
φειοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Δι-
οίκησης (βλ. πέμπτο κεφάλαιο).

δ) με τη διάκριση των εξουσιών / λειτουργιών του κρά-
τους .

4.5.3. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου

Το άρθρο 25, παρ. 1 Σ. εμπλουτίζει την αρχή του κράτους δι-

καίου με στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης: «Τα δικαιώματα του

ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και

η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση

του Κράτους». Αυτό σημαίνει ότι το κράτος προβαίνει σε αναδια-

νομή των αγαθών, προβαίνει δηλαδή σε κοινωνικές παροχές όπως

είναι για παράδειγμα η δημόσια  δωρεάν παιδεία σε όλους τους

πολίτες, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η κοινωνική

ασφάλιση των εργαζομένων κ.ά.

Η αρχή του κοινωνικού κράτους σήμερα υλοποιείται με τον

παρεμβατισμό και τη συμμετοχή του κράτους στην κοινωνική

ζωή. Η κατοχύρωση των λεγόμενων κοινωνικών δικαιωμάτων
των πολιτών, εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική συ-

νοχή. 
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Κύπρου και του Υπουργείου Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμε-
τάσχουν οι μαθητές της Β  ́τάξης των
Λυκείων (όλων των τύπων) της
χώρας, οι μαθητές της αντίστοιχης
τάξης των Ελληνικών Λυκείων της Αλ-
λοδαπής και οι μαθητές της Β  ́τάξης
των Λυκείων και των Τεχνικών Σχο-
λών της Κύπρου, όσοι δεν έχουν συμ-
πληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. 
Δηλώστε συμμετοχή στη Βουλή
των Εφήβων! Κάντε τη φωνή σας
ν’ακουστεί δυνατότερα για τα
προβλήματα που σας απασχο-
λούν! Βιώστε από πρώτο χέρι τι
σημαίνει αντιπροσωπευτική δη-
μοκρατία! 
(http://www.parliament.gr/efivoi)

Άρθρο 26 Συντάγματος:
1. Η νομοθετική λειτουργία ασκεί-
ται από τη Βουλή και τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας  
2. Η εκτελεστική λειτουργία
ασκείται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση 
3. Η δικαστική λειτουργία ασκεί-
ται από τα δικαστήρια• οι αποφά-
σεις τους εκτελούνται στο όνομα
του Ελληνικού Λαού.

Η τριαδική διάκριση της αρχής
αυτής «νομοθετική», «εκτελε-
στική» και «δικαστική» έχει τις
ρίζες της στον Αριστοτέλη:
«’΄Εστι δη τρία μόρια των πολι-
τειών πασών [...] εν μεν τι το βου-
λευόμενον περί των κοινών,
δεύτερον δε το περί τας αρχάς
[…], τρίτον δε το δικάζον […]»..
(Πολιτικά Δ, 11, 1298 Β, 37)

Ο Άγγλος φιλόσοφος John Lock (1632 – 1704), στο έργο του «Δύο πραγματείες
περί Διακυβέρνησης» (‘Two Treatises of Government’, 1609, II, 155 & 150) διε-
τύπωσε την αρχή της διάκρισης της νομοθετικής, εκτελεστικής και ομοσπονδιακής
εξουσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της ελευθερίας.
Ο Γάλλος πολιτειολόγος Μοντεσκιέ (Charles de Montesquieu, 1689 – 1755), στο
έργο του «Περί του πνεύματος των νόμων» (‘De l’esprit Des Lois’, 1748, βιβλίο
ΧΙ, κεφ. 6,), υποστήριξε ότι η εξουσία δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο,

αλλά να μοιράζεται, ώστε να μην ασκείται αυθαίρετα. «Πρέπει η εξουσία να αναχαιτίζει την εξουσία».

4.5.4. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Το Σύνταγμα διακρίνει τρία είδη κρατικής δράσης της πολι-

τείας: 

• τη νομοθεσία, τη θέσπιση δηλαδή κανόνων που ρυθμίζουν

την κοινωνική συμβίωση, 

• την εκτέλεση, την υλοποίηση δηλαδή και εφαρμογή αυτών

των κανόνων 

• τη δικαιοδοτική ή δικαστική λειτουργία, την επίλυση δη-

λαδή των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κα-

νόνων δικαίου. 

Στο κράτος δικαίου, όπως είδαμε, η κρατική εξουσία αυτοπε-

ριορίζεται με κανόνες δικαίου. Αν η νομοθετική και εκτελεστική

λειτουργία ασκούνταν από τα ίδια κρατικά όργανα, δεν θα μπο-

ρούσε να νοηθεί περιορισμός της εκτελεστικής από τη νομοθετική

λειτουργία. Για παράδειγμα, η ∆ημόσια ∆ιοίκηση (π.χ. Εφορίες)

θα μπορούσε να πράττει ανεξέλεγκτα και να προβαίνει σε αυθαι-

ρεσίες σε βάρος των πολιτών χωρίς δέσμευση από τον νόμο. Με

τον ίδιο τρόπο, αν η δικαστική λειτουργία δεν ήταν ανεξάρτητη

από τις άλλες δύο λειτουργίες, δεν θα μπορούσε να ελέγξει απο-

τελεσματικά τις πράξεις τους, να εξετάσει δηλαδή, αν είναι σύν-

νομες (σύμφωνες με τον νόμο). 

Η διάκριση των λειτουργιών καθιερώνεται, προκειμένου να

περιορίζεται η κρατική εξουσία και να μην προβαίνει σε αυθαι-

ρεσίες. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών υπηρετεί την αρχή

του κράτους δικαίου. 

Η διάκριση των λειτουργιών μπορεί να είναι απόλυτη ή σχε-
τική. απόλυτη διάκριση υπάρχει όταν τα όργανα της μιας κρα-

τικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να

ασκούν, έστω και ελάχιστο τμήμα μιας άλλης λειτουργίας. Αντί-

θετα, σχετική διάκριση λειτουργιών υπάρχει όταν το Σύνταγμα

αναγνωρίζει σε όργανα της μιας λειτουργίας να ασκούν τμήμα

μιας άλλης, σε ποσοστό, όμως, μικρό, ώστε να μην επέρχεται ανα-

τροπή στη βασική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Στην Ελ-

λάδα υπάρχει σχετική διάκριση λειτουργιών. Για παράδειγμα η

άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας ανατίθεται στην εθνική αν-

τιπροσωπεία (Βουλή). Για να τεθούν, όμως, σε ισχύ οι ψηφισμένοι

νόμοι πρέπει να συμπράξει η εκτελεστική εξουσία και συγκεκρι-

μένα ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Α/ Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε το Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, το Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη:

1. __Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική ∆ημοκρατία.

2. __Το πολίτευμα ενός κράτους καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και άσκησης της πο-

λιτικής εξουσίας.

3. __Εκλογικό δικαίωμα έχουν όλοι οι Ελληνες και οι αλλοδαποί με μόνιμη εγκατά-

σταση στην Ελλάδα, που έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Β/ Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τα σωστά στοιχεία της δεύτερης, ώστε

να συμπληρωθεί η παρακάτω πρόταση:

Το πολίτευμα, στο οποίο υπέρτατη βούληση μέσα στην πολιτεία είναι..................., ονο-

μάζεται.................

1. η βούληση όλων των πολιτών      α. Μοναρχία            

β. Ομοσπονδία

2. η βούληση ορισμένων προσώπων γ. Ολιγαρχία

δ. Αναρχία

3. η βούληση ενός προσώπου ε. ∆ημοκρατία

Γ/ Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βουλής, www.parliament.gr, και αναζητήστε πλη-

ροφορίες για τα διάφορα πολιτεύματα στην Ελλάδα από την επανάσταση μέχρι σήμερα.

Παίξτε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις από την ελληνική συνταγματική ιστορία. Από τη Βουλή

των Ελλήνων επίσης κυκλοφορεί το CD – ROM “30 χρόνια από το Σύνταγμα του ’75 – Τα

ελληνικά Συντάγματα από το Ρήγα έως σήμερα” με πολύ χρήσιμες και διασκεδαστικές δρα-

στηριότητες που μπορείτε να κάνετε μέσα στην τάξη.

Δ/ Μπορείτε να εντοπίσετε περιπτώσεις από την καθημερινή σας ζωή, στις οποίες ακο-

λουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες; Σκεφθείτε με ποιον τρόπο αποφασίζετε με την παρέα

σας τι θα κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας. Εξετάστε αν ακούγονται οι προτάσεις όλων ή αν

επικρατεί η γνώμη π.χ. του πιο δημοφιλούς στην παρέα. Τι γίνεται σε περίπτωση διαφωνίας;

Πιστεύετε ότι θα βοηθούσε να ακολουθούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες στην οικογένεια,

το σχολείο, τις παρέες; Σκεφτείτε επιχειρήματα υπέρ και κατά.

Ε/ Παρακολουθήστε μια συνεδρίαση της Βουλής από το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής.

Παρατηρήστε και σχολιάστε τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση. Είναι σημαντική κατά τη

γνώμη σας η δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Βουλής; Αιτιολογήστε την άποψή σας.

Στ/ Στην αρχαία Αθήνα, όλοι οι πολίτες είχαν πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα και επι-

λέγονταν με κλήρο. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην εποχή μας ο τρόπος αυτός ανάδειξης

(π.χ. στα μαθητικά συμβούλια ή και στις βουλευτικές, δημοτικές εκλογές); Ποια είναι η γνώμη

σας και γιατί; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ερωτΗΣειΣ – αΣΚΗΣειΣ – ΔραΣτΗριοτΗτεΣ



η λΕιτουργια τησ  πολιτΕιαση λΕιτουργια τησ  πολιτΕιασ

λΕΞΕισ  -  κλΕιΔιλΕΞΕισ  -  κλΕιΔιAA

5

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Ποια είναι τα όργανα άσκησης της  πολιτικής    εξουσίας και ποιες είναι οι   αρμοδιότητές    τους;

• Ποιοι μπορούν να αναλάβουν νομοθετική  πρωτοβουλία;

• Πώς ψηφίζεται ένας νόμος; 

• Γιατί η Κυβέρνηση πρέπει να περιβάλλεται  από την εμπιστοσύνη της

Βουλής;

• Ποιος είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης;

• Πώς εμπλουτίζεται η σύγχρονη λειτουργία της Διοίκησης;

• Τι σημαίνει «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και  πώς μπορεί  να συμβάλει  στη 

βελτίωση   της σχέσης  πολίτη –Δημόσιας  Διοίκησης;

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απονομής δικαιοσύνης;

• Βουλή

• Bουλευτική ασυλία

• Kοινοβουλευτικός έλεγχος

• Nόμος

• Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

• Πρόεδρος της Δημοκρατίας

• Κυβέρνηση

• Πρωθυπουργός

• Yπουργοί

• Kοινοβουλευτικό σύστημα

• Διακυβέρνηση

• Αρχή της δεδηλωμένης

• Διερευνητική εντολή

• Ψήφος εμπιστοσύνης

• Πρόταση δυσπιστίας

• Δημόσια Διοίκηση

• Αποκέντρωση

• Γραφειοκρατία

• «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση»

• Ανεξάρτητες αρχές

• Δικαστήρια

• Άρειος Πάγος

• Συμβούλιο της Επικρατείας

• Ελεγκτικό Συνέδριο

• Μικτό ορκωτό δικαστήριο 

5.1.  Η νομοθετική λειτουργία
5.2. Η εκτελεστική λειτουργία
5.2.1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
5.2.2.Η Κυβέρνηση
5.2.3.Η Δημόσια Διοίκηση – Η γραφειοκρατία
5.2.4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5.3. Η δικαστική λειτουργία

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 55
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1. Η νομοθετική λειτουργία

«Η πολιτεία οργανώνεται για να δρα, για να λειτουργεί. Οι ορ-

γανωτικές προβλέψεις του Συντάγματος αποτελούν το πλαίσιο όπου

αναπτύσσεται η ουσιαστική δράση της πολιτείας: η νομοθεσία, η

κυβερνητική λειτουργία, η διοικητική λειτουργία, η δικαιοδοτική

λειτουργία και οι λειτουργίες της κοινωνίας» (Δημήτρης Θ. Τσά-

τσος, 1993).

Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας (Πτ∆). Η Βουλή συμπράττει με τον

Πτ∆ και θεσπίζει κανόνες δικαίου, κατά την τυπική διαδικασία

που ορίζει το Σύνταγμα. Οι κανόνες δικαίου που ψηφίζονται με

τον τρόπο αυτό ονομάζονται τυπικοί νόμοι. 

Πώς ψηφίζει η Βουλή τους νόμους; Παρακάτω παρατίθεται

σχηματικά η τακτική διαδικασία ψήφισης ενός τυπικού νόμου:

Το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων
σχεδιάσθηκε από τον Βαυαρό αρχι-
τέκτονα Fr. von Gaertner μεταξύ
1836 – 1840.  Αποτελεί αντιπροσω-
πευτικό δείγμα της πρώιμης περιό-
δου του νεοκλασικισμού στην
Ελλάδα. Κτίσθηκε ως ανάκτορο του
πρώτου βασιλιά της Ελλάδας,
Όθωνα. Μετασκευάστηκε για να
στεγάσει τη Βουλή των Ελλήνων
από τον αρχιτέκτονα Α. Κριεζή. Το
1932 διαμορφώθηκε στην πλατεία
Συν   τά    γματος, μπροστά από τη
Βουλή, το μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη από τον αρχιτέκτονα Ε.
Λαζαρίδη. Το μνημείο φυλάσσεται
από τους ευζώνους της προεδρικής
φρουράς

Επεξεργασία από
Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές
(π.χ. μορφωτικών,
οικονομικών,
κοινωνικών
υποθέσεων κτλ.)

Συζήτηση και
ψήφιση  

στη ΒΟΥΛΗ

σε τρία στάδια:

 κατ’αρχήν

 κατ’ άρθρο

 στο σύνολο του Έκδοση
και δημοσί-

ευση του
νόμου

σχέδια νόμων
(νομοσχέδια)
από την

Κυβέρνηση

Οικονομικός

σχεδιασμός
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Νομοθετική προδικασία

Νομοτεχνική
επεξεργασία από
ειδικούς
επιστήμονες

προτάσεις
νόμων από
βουλευτές

Η συζήτηση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου διεξάγεται
στη Βουλή με προφορική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού (ή του
Βουλευτή) και των Εισηγητών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
που το επεξεργάστηκε. Η συζήτηση περιλαμβάνει τρία στάδια:
στο πρώτο στάδιο, ο αρμόδιος Υπουργός που καταθέτει το νομο-
σχέδιο αναπτύσσει τον  σκοπό και το περιεχόμενό του και προ-
σπαθεί να πείσει για την αναγκαιότητα ψήφισής του. Ακολουθούν
οι ομιλητές που προτείνουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ψήφι-
σής του. Μετά τη συζήτηση ακολουθεί ψηφοφορία και αρχίζει η
συζήτηση και η ψήφιση κάθε άρθρου χωριστά, καθώς και συζή-
τηση για τυχόν τροπολογίες. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται συζή-
τηση και ψήφιση του νομοθετήματος στο σύνολό του. Η Βουλή το
εγκρίνει (ή το απορρίπτει), έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τη συ-
ζήτηση και την ψήφιση κατ’άρθρο. Το κείμενο του νομοσχεδίου ή
της πρότασης νόμου, όπως ψηφίζεται τελικά στο σύνολό του, κα-
ταχωρίζεται στα πρακτικά της Βουλής. Μέσα στο διάστημα ενός
μηνός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) εκδίδει τον νόμο. Για
να το κάνει αυτό α) πιστοποιεί τη γνησιότητα του νόμου, ελέγχει
δηλαδή αν όντως αυτό είναι το κείμενο που ψήφισε η Βουλή και
β) ελέγχει αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδι-
κασία. Με την έκδοση, ο νόμος καθίσταται ισχύον δίκαιο. Αποτε-
λέσματα όμως παράγει μόνον εφόσον δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ). Δημοσίευση είναι η εντολή
που δίνει ο ΠτΔ για να καταχωριστεί ο νόμος στην ΕτΚ.

Νομοθετική πρωτοβουλία

ΒΟΥΛΗ
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΕτΚ) γίνεται  για να λάβουν γνώση οι πολίτες. Γενικώς

ισχύει ότι «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται». Οι πολίτες πρέπει να

γνωρίζουν τους νόμους και να ρυθμίζουν τη δράση τους σύμφωνα

με αυτούς. ∆εν είναι βέβαια δυνατόν να γνωρίζει κάποιος όλους

τους νόμους που ισχύουν σε μια πολιτεία, ιδίως αν σκεφτούμε την

πολυνομία που επικρατεί. Επιβάλλεται, όμως, ο πολίτης να γνω-

ρίζει τους νόμους που ρυθμίζουν τους τομείς στους οποίους δρα-

στηριοποιείται  π.χ. ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει

τη νομοθεσία που διέπει την άσκηση εμπορίας, την τήρηση εμπο-

ρικών βιβλίων, την εγγραφή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο κτλ.

Στην τελευταία διάταξη του νόμου ορίζεται συνήθως από πότε

αρχίζει η ισχύς του. Αν δεν ορίζεται, τότε η ισχύς του νόμου αρ-

χίζει δέκα ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ. 

5.2. Η εκτελεστική λειτουργία

Η εκτελεστική λειτουργία μετατρέπει σε πολιτική πράξη

τους νόμους που θεσμοθετήθηκαν από τη Βουλή. Σύμφωνα με το

Σύνταγμα, ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την

Κυβέρνηση. Στην Κυβέρνηση υπάγεται ιεραρχικά η Δημόσια Δι-
οίκηση, δηλαδή όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και αρχές (π.χ. Αστυ-

νομία, Εφορίες), που είναι στελεχωμένες με δημοσίους

υπαλλήλους. 

Οι βασικές πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας είναι τα προ-

εδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι πράξεις των

λοιπών οργάνων της ∆ιοίκησης (π.χ. η κλήση για τροχαία παρά-

βαση, η έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κτλ.). 

Οι πράξεις αυτές μπορεί να είναι α) ατομικές, όταν αφορούν

ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα άτομα και εξατομικεύουν έναν

κανόνα δικαίου, όπως π.χ. ο διορισμός δημοσίου υπαλλήλου β)
κανονιστικές, όταν θέτουν κανόνες δικαίου, θεσπίζουν δηλαδή

μια γενική και αφηρημένη ρύθμιση για αόριστο αριθμό ατόμων

και περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις που εξειδι-

κεύουν τις ρυθμίσεις του ν. 3255/2004 για την εισαγωγή των υπο-

ψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ. εξεταζόμενα

μαθήματα, εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα κτλ.). 

Στη σύγχρονη ∆ημοκρατία, η ∆ημόσια ∆ιοίκηση λειτουργεί

με μια εξελιγμένη μορφή. ∆εν περιορίζεται απλώς στη διεκπεραί-

ωση τυποποιημένων διαδικασιών, αλλά εμπλουτίζεται με δημο-

κρατικές διαδικασίες που ενεργοποιούν τον πολίτη. Η Κυβέρνηση

αφουγκράζεται και συνδιαλέγεται με την «κοινωνία των πολιτών»,

τους ενεργούς δηλαδή πολίτες που προωθούν οργανωμένα τα αι-

τήματα και τις επιδιώξεις τους προς την πολιτική εξουσία. Επι-

κοινωνεί, επίσης, με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, την

Αγορά. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται μέσα σε ένα πλαί-

σιο διαφανών ρυθμίσεων και αρχών. 

Ο νόμος ταυτοποιείται από τον
αριθμό και το έτος έκδοσής του
που γράφεται μετά από μια κά-
θετη παύλα, π.χ. νόμος
3528/2007 («Kύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.»). Για να βρούμε
έναν νόμο, είναι χρήσιμο να γνω-
ρίζουμε τον αριθμό του Φύλλου
Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στο
οποίο δημοσιεύθηκε (Φ.Ε.Κ.). Για
παράδειγμα, ο ν. 3528/2007 δη-
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 26/9-2-
2007, στο τεύχος Α΄ .
Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
τυπώνεται στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο που βρίσκεται στην
Αθήνα. Η ΕτΚ διατίθεται σε έν-
τυπη και ηλεκτρονική μορφή από
το Τμήμα Πωλήσεων και τα Περι-
φερειακά Γραφεία Πώλησης και
από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου http://www. et. gr
αντίστοιχα. 

Η πρώτη εκτυπωτική μηχανή του
Εθνικού Τυπογραφείου (Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)

Η συζήτηση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου διεξάγεται
στη Βουλή με προφορική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού (ή του
Βουλευτή) και των Εισηγητών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
που το επεξεργάστηκε. Η συζήτηση περιλαμβάνει τρία στάδια:
στο πρώτο στάδιο, ο αρμόδιος Υπουργός που καταθέτει το νομο-
σχέδιο αναπτύσσει τον  σκοπό και το περιεχόμενό του και προ-
σπαθεί να πείσει για την αναγκαιότητα ψήφισής του. Ακολουθούν
οι ομιλητές που προτείνουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ψήφι-
σής του. Μετά τη συζήτηση ακολουθεί ψηφοφορία και αρχίζει η
συζήτηση και η ψήφιση κάθε άρθρου χωριστά, καθώς και συζή-
τηση για τυχόν τροπολογίες. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται συζή-
τηση και ψήφιση του νομοθετήματος στο σύνολό του. Η Βουλή το
εγκρίνει (ή το απορρίπτει), έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τη συ-
ζήτηση και την ψήφιση κατ’άρθρο. Το κείμενο του νομοσχεδίου ή
της πρότασης νόμου, όπως ψηφίζεται τελικά στο σύνολό του, κα-
ταχωρίζεται στα πρακτικά της Βουλής. Μέσα στο διάστημα ενός
μηνός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) εκδίδει τον νόμο. Για
να το κάνει αυτό α) πιστοποιεί τη γνησιότητα του νόμου, ελέγχει
δηλαδή αν όντως αυτό είναι το κείμενο που ψήφισε η Βουλή και
β) ελέγχει αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδι-
κασία. Με την έκδοση, ο νόμος καθίσταται ισχύον δίκαιο. Αποτε-
λέσματα όμως παράγει μόνον εφόσον δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ). Δημοσίευση είναι η εντολή
που δίνει ο ΠτΔ για να καταχωριστεί ο νόμος στην ΕτΚ.



52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Οι διάφοροι δημοκρατικοί θεσμοί (π.χ. Βουλή, Κυβέρνηση,

πολιτικά κόμματα) συσχετίζονται μεταξύ τους, λαμβάνουν και

εφαρμόζουν αποφάσεις. Ο συσχετισμός αυτός αποτελεί ένα σύγ-

χρονο και αποτελεσματικό πρότυπο διακυβέρνησης. Όπως θα

δούμε, στη σύγχρονη διακυβέρνηση, καθοριστικό ρόλο κατέχουν

οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, οπότε γίνεται

λόγος για «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

5.2.1. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας (Πτ∆) είναι το  ανώτατο πολιτει-
ακό αξίωμα. Εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών

(άρθρο 30 του  Συντάγματος). 

Πτ∆ μπορεί να εκλεγεί κάθε Έλληνας πολίτης που απέκτησε

την ελληνική ιθαγένεια τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την

ημέρα εκλογής, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή,

έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει

το δικαίωμα ψήφου (άρθρο 31 του Συντάγματος). 

Ο Πτ∆ εκλέγεται σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με ονομα-

στική ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται

στο άρθρο 32 του Συντάγματος. Για την εκλογή του Πτ∆ από τη

Βουλή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, λόγω του ότι το αξίωμά

του έχει αυξημένο πολιτειακό κύρος. Στην περίπτωση που δεν επι-

τευχθεί η οριζόμενη στο Σύνταγμα αυξημένη πλειοψηφία, διαλύε-

ται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές. 

Ο Πτ∆ είναι αρχηγός του κράτους και ρυθμιστής του πολι-
τεύματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι αρμοδιότητές του που

προβλέπονται από το Σύνταγμα «θέτουν σε λειτουργία» το πολί-

τευμα. Οι χειρισμοί του χαρακτηρίζονται από πολιτική ουδετερό-

τητα, είναι δηλαδή ανεξάρτητοι από κομματικές γραμμές και

τοποθετήσεις. Έτσι, ο Πτ∆ έχει, μεταξύ άλλων, και τις εξής αρ-
μοδιότητες:

• Εκπροσωπεί διεθνώς την Ελληνική Πολιτεία, κηρύσσει πόλεμο, συ-

νομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και

συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη

Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια

του Κράτους το επιτρέπουν. 

• Κηρύσσει αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού την έναρξη και
λήξη κάθε βουλευτικής περιόδου.

• ∆ιορίζει και παύει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει
και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.

•Απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραι-
τηθεί ή αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της σε αυτή. 

• Απευθύνει διαγγέλματα σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις
μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού.

Από τα πρώτα νομοθετήματα του
Ελληνικού Κράτους ήταν το Βασι-
λικό Διάταγμα της 1ης Φεβρουα-
ρίου 1833 που ίδρυσε την
«Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως του Βασιλείου της Ελλά-

δος» (‘Regierungsblatt des
Koeningreichs Griechenland’).
Στην προμετωπίδα της απεικονι-
ζόταν ο βασιλικός θυρεός και τα
κείμενα γράφονταν μέχρι την
ενηλικίωση του Όθωνα στα ελλη-
νικά και στα γερμανικά. Κάθε σε-
λίδα ήταν χωρισμένη σε δύο
στήλες, ώστε να απεικονίζεται το 
ελληνικό κείμενο στα αριστερά
και το γερμανικό στα δεξιά.
(Πηγή:http://www.et.gr)

Το έμβλημα
(εθνόσημο) της
Ελληνικής Δημο-
κρατίας αποτελεί-
ται από έναν κυανό
θυρεό που σχηματίζει μία αιχμή
στο μέσο της κάτω πλευράς του.
Στη μέση ο θυρεός φέρει έναν
λευκό σταυρό ο οποίος περιβάλ-
λεται εξ ολοκλήρου από δύο κλα-
διά δ ά φ ν η ς . Το εθνόσημο
ζωγραφίζεται ή υφαίνεται, κυρίως
πάνω στα πηλίκια, στις στολές ή
στα κουμπιά των στρατιωτικών, των
οργάνων των σωμάτων ασφαλείας.
Το ελληνικό «εθνικό σημείο» προβλέ-
φθηκε από το Προσωρινό Πολίτευμα
της Ελλάδος (Σύνταγμα της Επιδαύ-
ρου της 1ης Ιανουαρίου 1822) και κα-
θορίστηκε με διάταγμα στις 15
Μαρτίου του ίδιου έτους. Τα γνωρί-
σματά του ήταν το κυανό και λευκό
χρώμα και το κυκλικό σχήμα. Το ελ-
ληνικό εθνόσημο υπέστη πολλές,
μέχρι σήμερα, μεταβολές στο σχήμα
και στις παραστάσεις μετά την πρώτη
καθιέρωσή του, κυρίως εξαιτίας των
πολιτειακών μεταβολών.
(Πηγή: http://www.presidency.gr)
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• Έχει δικαίωμα αιτιολογημένης αναπομπής ψηφισμένου

νόμου στη Βουλή. Αν, δηλαδή, διαπιστώσει ότι κατά την ψήφιση

του νόμου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα δια-

δικασία, έχει δικαίωμα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός να αναπέμ-

ψει το νόμο για εκ νέου ψήφιση από τη Βουλή. 

Γενικώς πάντως, καμία πράξη του Πτ∆ δεν ισχύει ούτε εκτε-

λείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού (ή, κατά

περίπτωση, του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου),

εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 35 παρ. 2

Συντάγματος (π.χ. τον διορισμό Πρωθυπουργού).

5.2.2. Η Κυβέρνηση

«Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της

Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των

νόμων» (άρθρο 82 παρ. 1 του  Συντάγματος).

Κυβέρνηση είναι το υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποτε-

λούν ο Πρωθυπουργός, οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι

υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υπουργοί επικρα-
τείας (Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο). Οι υφυπουργοί μπορεί,

κατά το άρθρο 81 του Συντάγματος να αποτελούν μέλη του

Υπουργικού Συμβουλίου. 

Η Κυβέρνηση ασκεί τις αρμοδιότητές της ως ενιαίο και συλ-

λογικό όργανο. Ο Πρωθυπουργός προϊσταται του Υπουργικού

Συμβουλίου, το κατευθύνει, το συντονίζει και το ελέγχει.

Πώς διορίζεται ο Πρωθυπουργός και πώς σχηματίζεται η Κυ-

βέρνηση; Η διαδικασία ορίζεται στο Σύνταγμα σύμφωνα με το

κοινοβουλευτικό σύστημα: «η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμ-

πιστοσύνη της Βουλής» (άρθρο 84 Σ. του Συντάγματος). Με άλλα

λόγια, για να λειτουργεί νομίμως η Κυβέρνηση, πρέπει καθ’όλη

τη διάρκεια της θητείας της να περιβάλλεται από την εμπιστοσύνη

της Βουλής. Ειδικότερα:

α) Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, ο (προσωρινός) Πρό-

εδρος της Βουλής ανακοινώνει στον Πτ∆ το εκλογικό αποτέλε-

σμα. Αν το πρώτο κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, έχει απόλυτη
πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών εδρών (τουλάχιστον 151

βουλευτές), ο Πτ∆ διορίζει Πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμ-

ματος αυτού (άρθρο 37 παρ. 2 Συντάγματος). Ο Πτ∆ δεν επιλέγει

τον Πρωθυπουργό κατά την ελεύθερη κρίση του˙ είναι υποχρεω-

μένος να διορίσει Πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμμα-

τος που έχει τη «δεδηλωμένη» στις εκλογές απόλυτη πλειοψηφία

στη Βουλή («αρχή της δεδηλωμένης»). Πρωθυπουργός διορίζεται

δηλαδή το πρόσωπο, το οποίο, κατά τεκμήριο, θα υποστηριχθεί

από την πλειοψηφία των βουλευτών (αφού αυτοί εξελέγησαν με

το κόμμα του) στην επόμενη φάση της διαδικασίας. 

Για την άσκηση του κυβερνητικού
έργου προβλέπεται και η λειτουρ-
γία διαφόρων Επιτροπών, στις
οποίες συμμετέχει ο Πρωθυπουρ-
γός και διάφοροι αρμόδιοι Υπουρ-
γοί. Τέτοιες Επιτροπές είναι:

• το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτε-
ρικών και Άμυνας (Κυ.Σ.Ε.Α.) που
διαμορφώνει τις αποφάσεις για θέ-
ματα εξωτερικής και αμυντικής πολι-
τικής, π.χ. σχετικά με τη δομή των
ενόπλων δυνάμεων.

• η Κυβερνητική Επιτροπή που
παίρνει διάφορα μέτρα για την
εφαρμογή της κυβερνητικής πολι-
τικής.

• η Επιτροπή για τους Θεσμούς
και την Κοινωνία των Πολιτών
που επεξεργάζεται προτάσεις
προς τον Πρωθυπουργό για τη
λήψη μέτρων, σε ό,τι αφορά τον
εκσυγχρονισμό των θεσμών, π.χ.
για την ανάπτυξη της κοινωνίας
της πληροφορίας. 

Στη σύγχρονη κοινωνία της
πληροφορίας, η Κυβέρνηση
υιοθετεί νέους τρόπους επικοινω-
νίας, προκειμένου να πληροφο-
ρείται και να πληροφορεί.
Αυξάνει έτσι την αποδοτικότητά
της, δημιουργεί συνθήκες διαφά-
νειας και καλλιεργεί σχέσεις εμπι-
στοσύνης μεταξύ κράτους –
πολίτη. Έτσι,για παράδειγμα,
κάθε Υπουργείο έχει την ιστοσελίδα
του στο διαδίκτυο, από την οποία
κάθε πολίτης μπορεί να πληροφορη-
θεί για διάφορες δραστηριότητες
που τον ενδιαφέρουν, όπως προκη-
ρύξεις, διαγωνισμούς, εξετάσεις κτλ.
ή να διατυπώσει ηλεκτρονικά κάποιο
ερώτημα. Η επικοινωνία, σήμερα,
πιο πολύ από ποτέ, αποτελεί το κλειδί
της αποτελεσματικής διακυβέρνησης
και προωθεί την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι. 
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β) Ο Πρωθυπουργός ορκίζεται και σχηματίζει Κυβέρνηση, η

οποία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες υποχρεούται να ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή. ∆ιεξάγεται συζήτηση στη Βουλή

γύρω από το πρόγραμμα που προτίθεται να εφαρμόσει η νεοσχη-

ματισθείσα Κυβέρνηση. Η ψηφοφορία γίνεται μόλις τελειώσει η

συζήτηση. Τα μέλη της Βουλής εκφράζουν ή δεν εκφράζουν την

εμπιστοσύνη τους προς την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση αναλαμ-

βάνει τα καθήκοντά της όταν από την ψηφοφορία προκύψει ότι

έχει λάβει την πλειοψηφία των θετικών ψήφων των βουλευτών.

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν έχει

εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή; Το

Σύνταγμα προβλέπει τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθήσει

ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας. Πρόκειται για μια σειρά ανάθεσης

διερευνητικών εντολών για σχηματισμό Κυβέρνησης στους αρχη-

γούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πτ∆ καλεί

τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία

σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βου-

λής, επιδιώκει τον σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα

της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών. Σε περίπτωση αποτυχίας

αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του

Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον σχηματισμό Κυ-
βέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργή-

σει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή (άρθρο 37 παρ. 3 Συντάγματος).

Είδαμε, ότι προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας της Κυβέρνησης

είναι η έκφραση εμπιστοσύνης της Βουλής, η οποία πρέπει να

υπάρχει καθ’όλη τη διάρκεια της θητείας της. Υπάρχει, όμως, πε-

ρίπτωση η Βουλή να άρει την εμπιστοσύνη της προς την Κυβέρ-

νηση. Ο τρόπος με τον οποίο αίρεται η εμπιστοσύνη της Βουλής

προς την Κυβέρνηση είναι η πρόταση δυσπιστίας. 

Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να υπογράφεται από το ένα
έκτο τουλάχιστον των βουλευτών, (δηλαδή από πενήντα βου-

λευτές) και να περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί

η συζήτηση στη Βουλή. Μπορεί να στρέφεται κατά μεμονωμένου

Υπουργού ή κατά της Κυβέρνησης στο σύνολό της. 

Αν η πρόταση δυσπιστίας γίνει δεκτή, η Βουλή αποσύρει την

εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση, οπότε η Κυβέρνηση χάνει

τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. Ο ΠτΔ την απαλλάσσει από

τα καθήκοντά της και αναθέτει διερευνητική εντολή για προ-

σπάθεια σχηματισμού Κυβέρνησης στους αρχηγούς των επόμε-

νων σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων. Αν οι προσπάθειες

σχηματισμού Κυβέρνησης δεν τελεσφορήσουν, η Βουλή διαλύε-

ται και διενεργούνται εκλογές.

Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη

Βουλή και οποτεδήποτε άλλοτε κατά τη διάρκεια της θητείας της,

Τα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πο-
λιτών (Κ.Ε.Π.)
δίνουν στους
πολίτες τη δυ-
νατότητα να
υ π ο β ά λ λ ο υ ν
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς
αιτήσεις προς τα Κ.Ε.Π. για
μία σειρά διοικητικών διαδι-
κασιών, υλοποιώντας στην Ελ-
λάδα το πιο ουσιαστικό βήμα
προς την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση 
(www.kep.gov.gr  τηλεφωνική γραμμή
εξυπηρέτησης  πολιτών 1564).

Ευθύνη της Κυβέρνησης σε
συλλογικό επίπεδο ή σε επί-
πεδο Υπουργών υπάρχει, όταν
κατά την άσκηση των καθηκόν-
των τους προκληθεί βλάβη του
δημοσίου συμφέροντος. Η ευθύνη
μπορεί να είναι:
α) πολιτική: η ανάληψή της εκ-
φράζεται με παραίτηση προσω-
πική του μέλους της Κυβέρνησης
που τη φέρει ή συλλογική της Κυ-
βέρνησης στο σύνολό της.
β) ποινική: ρυθμίζεται από το
Σύνταγμα, τους σχετικούς νόμους
και τον Κανονισμό της Βουλής. Η
άσκηση ποινικής δίωξης προϋπο-
θέτει απόφαση της Βουλής που
παραπέμπει όσους κρίνει υπεύθυ-
νους στο Ειδικό Δικαστήριο.
γ) αστική: ρυθμίζεται από το
αστικό δίκαιο και συνίσταται στην
υποχρέωση των μελών της Κυβέρ-
νησης να αποκαταστήσουν τη
ζημία που προκάλεσαν παράνομα
κατά την εκτέλεση των καθηκόν-
των τους.



55

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

προφανώς για να επιβεβαιώσει την πολιτική της και να ενισχύσει

την κυβερνητική της σταθερότητα.

Η Κυβέρνηση εξαρτάται από τη Βουλή. Mια Κυβέρνηση που

στηρίζεται στην ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή, αναπτύσσει με

άνεση τη νομοθετική της πρωτοβουλία και καθορίζει αποφασι-

στικά το περιεχόμενο των νόμων. Μια δραστήρια και κοινοβου-

λευτικώς παρούσα αντιπολίτευση (το σύνολο δηλαδή των

υπόλοιπων κοινοβουλευτικών δυνάμεων) μπορεί να επηρεάζει ση-

μαντικά το νομοθετικό έργο (π.χ. ζητώντας ονομαστικές ψηφο-

φορίες) και να ελέγχει αποτελεσματικά τις πράξεις ή παραλείψεις

της Κυβέρνησης.

5.2.3. Η Δημόσια Διοίκηση – Η γραφειοκρατία

∆ιοικώ σημαίνει ρυθμίζω, φροντίζω με αποφασιστική αρμο-

διότητα. ∆ημόσια ∆ιοίκηση είναι η διεύθυνση, η διαχείριση των

δημοσίων υποθέσεων. Η ∆ημόσια ∆ιοίκηση οργανώνεται με βάση

τον νόμο και λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του γενικού

συμφέροντος. 

Το Σύνταγμα προβλέπει δυο αρχές, με τις οποίες οργανώνεται

η ελληνική ∆ημόσια ∆ιοίκηση, την αρχή της αποκέντρωσης και

την αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης:

α) Με βάση την αρχή της αποκέντρωσης, το κράτος

οργανώνεται με τις κεντρικές υπηρεσίες (π.χ. τα Υπουργεία) και

τα περιφερειακά όργανα (π.χ. τις Περιφέρειες). 

Τα  περιφερειακά  όργανα  έχουν  κρατική    υπόσταση   και    είναι

αρμόδια να αποφασίζουν για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Οι

κεντρικές υπηρεσίες έχουν τη γενική κατεύθυνση, τον συντονισμό

και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργά-

νων (άρθρο 101 του  Συντάγματος). Η αρμοδιότητα των περιφερει-

ακών οργάνων αποτελεί προέκταση της κεντρικής εξουσίας. Η

περιφέρεια, δηλαδή, δεν νοείται χωρίς την Κεντρική ∆ιοίκηση. 

Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις

γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Το σύ-

στημα διοικητικής αποκέντρωσης που ισχύει στην Ελλάδα σή-

μερα (ν. 2503/97) βασίζεται στην ύπαρξη 13 εδαφικών

Περιφερειών. Επικεφαλής κάθε Περιφέρειας είναι ο Γενικός

Γραμματέας, ο οποίος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

• Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και είναι υπεύθυνος για την

άσκηση κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα που αφορούν την πε-

ριφέρεια.

• ∆ιευθύνει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

• Ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα σχετίζεται με υποθέσεις

της Περιφέρειάς του. Για παράδειγμα η Περιφέρεια Κεντρικής

Το σύστημα διοικητικής απο-
κέντρωσης που ισχύει στην Ελ-
λάδα σήμερα (ν.2503/97) βασίζεται
στην ύπαρξη  13   εδαφικών περι-
φερειών, όπως φαίνονται στο
χάρτη του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.ypes.gr) 
Πώς μπορεί ένας πολίτης να
γίνει στέλεχος της Δημόσιας
Διοίκησης;
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι-
οίκησης παρέχει υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευση στους σπουδαστές
της και συμβάλλει στην αύξηση ικα-
νότητας ανταπόκρισης της Δημόσιας
Διοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες. Οι
απόφοιτοι αποτελούν στελέχη της Δη-
μόσιας Διοίκησης με ταχεία επαγγελ-
ματική εξέλιξη, ικανά να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης διοί-
κησης.  Η  φοίτηση στη Σχολή γίνεται κα-
τόπιν  εισαγωγικών  εξετάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.ekdd.gr

Σκίτσο του Φραντς Κάφκα
(Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Grand
Larousse, Εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα, 2001)

Mια φαντασιακή κατάσταση, ανα-
δύεται από τις «παγερές σελίδες»
της Δίκης του Φραντς Κάφκα
(1937), όπου οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες λειτουργούν «αυτο-
ματικά», το κράτος εμφανίζεται να
ενεργεί με τρόπο απρόσωπο, χωρίς
προηγούμενη σκέψη, χωρίς να με-
τράει τον «παράγοντα άνθρωπο»,
με αποτελέσματα κωμικοτραγικά,
παράλογα, απάνθρωπα:
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Μακεδονίας συμπράττει στην κατασκευή μεγάλων έργων στην

πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (ανάπλαση πε-

ριοχών, διάνοιξη περιφερειακών οδών κτλ.). Κάθε Περιφέρεια

έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

Το αποκεντρωτικό σύστημα καθιστά τη δημόσια ∆ιοίκηση πιο

αποτελεσματική, αλλά και πιο δημοκρατική. Οι πολίτες,δηλαδή,

έχουν ευχερέστερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και μπο-

ρούν κατ’ επέκταση να παρακολουθούν από κοντά τη λειτουργία

τους και τα κριτήρια των συγκεκριμένων επιλογών τους. 

β) Με βάση την αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Οργα-

νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) διαχειρίζονται θέματα

που αφορούν έναν ∆ήμο ή έναν Νομό. 

Η ∆ημόσια ∆ιοίκηση στελεχώνεται με δημοσίους υπαλλή-
λους. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του

Κράτους και υπηρετούν το Λαό˙ Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και

αφοσίωση στην Πατρίδα.» (άρθρο 103 Συντάγματος). Οι δημόσιοι

υπάλληλοι είναι εφαρμοστές του δικαίου, φύλακες της νομιμότη-

τας και του δημοσίου συμφέροντος.

Πιο ορατή και πιο αισθητή από όλες τις μορφές κρατικής δρά-

σης για τον πολίτη είναι η δράση της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, π.χ. το

πρόστιμο για την παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι

διατυπώσεις που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου ή πι-

στοποιητικού από την εφορία. Για τον λόγο αυτόν, η λειτουργία

της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης έχει καθοριστική σημασία για τη σχέση

πολίτη – πολιτικής εξουσίας αλλά και για την ποιότητα της ∆η-

μοκρατίας.

Η γραφειοκρατία είναι σύστημα διοικητικής οργάνωσης
και θεωρείται παραδοσιακά το πιο ορθολογικό, το πιο αποτελε-

σματικό. Βασίζεται στην καταγραφή των ενεργειών όσων στελε-

χώνουν τη ∆ιοίκηση. Η εκ των προτέρων γραπτή δέσμευση αυτών

που ευθύνονται για τη διεκπεραίωση μιας διοικητικής διαδικασίας

συμβάλλει στο να μπορεί να ελεγχθεί η δράση τους. 

Τη γραφειοκρατία τη συνδέουμε κατ’εξοχήν με το κράτος, και

μάλιστα με αρνητικό τρόπο (π.χ. η πολύωρη αναμονή και ταλαι-

πωρία στις δημόσιες υπηρεσίες). Ωστόσο, αποτελεί το κυρίαρχο

σύστημα οργάνωσης και στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή,  τις επιχει-

ρήσεις, τις  τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. 

Η γραφειοκρατική οργάνωση είναι αναγκαία και αναπόφευ-

κτη. Για να υλοποιηθεί στην πράξη μια απόφαση, ακόμα και η πιο

απλή, απαιτείται σχεδιασμός, υπολογισμός των διαθέσιμων

πόρων, εκτίμηση των δυνατοτήτων, συνυπολογισμός των πιθανών

κινδύνων που συνεπάγεται κάθε πορεία δράσης. 

Η αναγκαιότητα οργάνωσης προβάλλει εντονότερα, αν σκε-

φτούμε την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των σύγχρονων κοι-

«…Και ποιος είναι ο ό λόγος της
ύπαρξης, αγαπητοί μου κύριοι,
αυτού του μεγάλου οργανισμού;
Συλλαμβάνει αθώα άτομα και στη
συνέχεια τα εμπλέκει σε ανόητες
ως επί το πλείστον διαδικασίες
που, όπως στη δική μου περί-
πτωση, δεν οδηγούν απολύτως
πουθενά. Πώς ν’ αποφευχθεί η
διαφθορά των υπαλλήλων τη
στιγμή που η θεμελιώδης αρχή η
οποία διέπει αυτή την οργάνωση
στερείται νοήματος; Είναι εκ των
πραγμάτων αδύνατον. Ακόμη και
ο πιο εξέχων δικαστικός δεν μπο
ρεί να ξεφύγει από έναν τέτοιο
κλοιό διαφθοράς». (Μτφρ. Γ. Βα-
λούρδος, Εκδ. Ελευθεροτυπία,
Αθήνα 2006)

Γραφειοκρατία υπάρχει
ακόμα και  στη σχολική
ζωή. Καταγράψτε για παρά-
δειγμα όλες τις γραφειοκρατικές
ενέργειες που συνεπάγεται η ορ-
γάνωση μιας σχολικής εκδρομής:
έγκριση από τον Σύλλογο καθηγη-
τών, από τον Διευθυντή του Σχο-
λείου, βεβαιώσεις από τους
γονείς, συμφωνητικό με το πρα-
κτορείο, το ξενοδοχείο, έγκριση
από τον Διευθυντή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τον Περιφε-
ρειάρχη, το ΥΠΕΠΘ. Αναφορές.
Διαβιβαστικά. Τόσα χαρτιά για
μια εκδρομή; Ναι, αλλά σκεφτείτε
και την ευθύνη. Οργάνωση μαθη-
τικής εκδρομής χωρίς εξονυχι-
στική τήρηση όλων των
προδιαγραφών ασφαλούς  μετα-
κίνησης και διαμονής δεν νοείται.
Η εκ των προτέρων γραπτή δέ-
σμευση όσων φέρουν ευθύνη σχε-
τικά, συμβάλλει προς την
κατεύθυνση αυτή.

Κurt Schwitters, Kολάζ, 1947
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νωνιών. Αναλογιστείτε τις ανάγκες και τα προβλήματα διοίκησης

που τα μεγέθη αυτά συνεπάγονται. Απαιτείται λοιπόν σύστημα,

σχεδιασμός, οργάνωση. Άλλωστε, τα όργανα της ∆ημόσιας ∆ιοί-

κησης ασκούν δημόσια εξουσία. Στη δράση τους απαιτείται νο-
μιμότητα. Άρα και δυνατότητα ελέγχου. Eπομένως, έγγραφα
και αρχεία (αφού ως γνωστόν, «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μέ-

νουν»: λατ. verba volant, scripta manent!). 

Τα καθήκοντα των υπαλλήλων της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης είναι

τυποποιημένα. Οι αρμοδιότητές τους είναι  ανάλογες με τις γνώ-

σεις και τις ειδικότητές τους. Υπάρχει δηλαδή ιεραρχία. Τα ανώ-

τερα στελέχη εποπτεύουν τα κατώτερα. Η γραφειοκρατία «…

μπορεί από καθαρά τεχνική σκοπιά να φθάσει στον υψηλότερο

βαθμό αποτελεσματικότητας και, υπ’αυτήν την έννοια, είναι το πιο

τυπικά ορθολογικό υφιστάμενο μέσο άσκησης εξουσίας επί ανθρω-

πίνων όντων» (Max Weber, 1921). 

Μπορεί, όμως, η γραφειοκρατική μηχανή να λειτουργήσει

πράγματι σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, όταν στη θέση των

γραναζιών βρίσκονται άνθρωποι; Άνθρωποι με συναισθήματα,

προσωπικά προβλήματα, ιδιοτελή κάποιες φορές κίνητρα, αλλά

κυρίως, άνθρωποι με ατομική βούληση και κρίση. 

Η τυποποίηση των γραφειοκρατικών ενεργειών, όσο απρό-

σωπη και αν είναι, δεν μπορεί να διαχωρισθεί τελείως από τον αν-

θρώπινο παράγοντα: κατ’αρχάς, ο φόβος του ελέγχου οδηγεί

κάποιες φορές στην ευθυνοφοβία των γραφειοκρατών. Προσκολ-

λώνται σχολαστικά σε τυποποιημένες διαδικασίες, για να είναι

«τυπικώς εντάξει», αδυνατούν, όμως, τελικά να ανταποκριθούν

ουσιαστικά στα αιτήματα των πολιτών. 

Από την άλλη, η άσκηση εξουσίας μέσω του γραφειοκρατικού

διοικητικού μηχανισμού, μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε

μια πλάνη, να θεωρούν  δηλαδή ότι ταυτίζονται με την εξουσία.

Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μυστικοπάθεια, αδιαφά-

νεια, κατάχρηση εξουσίας. Και ακόμη χειρότερα στη διαπλοκή,

τη διαφθορά, τον εκμαυλισμό τελικά και του κοινωνικού συνόλου

που γεμίζει καχυποψία και αναπόφευκτα σκέφτεται ότι για να εξυ-

πηρετηθεί, πρέπει να βρει «μέσο» ή να δωροδοκήσει.

Ωστόσο, το αίτημα σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος,

όπως η Ελλάδα, είναι ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργεί για
το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η χρήση πληροφοριακών

και επικοινωνιακών συστημάτων συμβάλλει στην αναβάθμιση της

σχέσης πολίτη – κράτους. Το κράτος αποκτά ένα νέο πρόσωπο,

ψηφιακό. Η λεγόμενη «ηλεκτρονική διακυβέρνηση», η χρήση

δηλαδή της υψηλής τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών από το

κράτος προς τους πολίτες , κάνει τη λειτουργία της ∆ιοίκησης τα-

χύτερη, ευχερέστερη, με λιγότερη γραφειοκρατία (λιγότερες,δη-

λαδή, ουρές στους διαδρόμους των δημοσίων υπηρεσιών). 

Σκεφτείτε άλλες περιπτώσεις από
την καθημερινότητά σας, στις
οποίες αντιμετωπίσατε δυσκολίες
λόγω γραφειοκρατικής οργάνω-
σης ενός διοικητικού συστήματος.
Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η
διαδικασία που ακολουθήθηκε;

Βίκτωρ Σερβράνξ, 1923

Τα αρνητικά της «ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης»…
Τα νέα μέσα επικοινωνίας και
πληροφορίας δίνουν τη δυνατό-
τητα σε κράτη που είναι ισχυρά
τεχνολογικά, μέσα σε ένα περι-
βάλλον παγκόσμιας ανησυχίας
για τρομοκρατικές επιθέσεις, να
παρακολουθούν για παράδειγμα,
την ηλεκτρονική αλληλογραφία
και την κίνηση στο διαδίκτυο, τις
κλήσεις κινητής τηλεφωνίας κτλ. 
Κάτι αντίστοιχο, με τα δεδομένα
της τότε εποχής, συνέβαινε και την
περίοδο του ψυχρού πολέμου με-
ταξύ των Η.Π.Α. και της Σοβιετικής
Ένωσης: η τροπή που πήραν οι
αμερικανοσοβιετικές σχέσεις την
περίοδο 1947-49 οδήγησαν τις δύο
υπερδυνάμεις σε πλήρη ρήξη και
ανοικτή αναμέτρηση. Το 1949 και η
Σοβιετική Ένωση απέκτησε ατο-
μική βόμβα. 
Το εφιαλτικό κλίμα εκείνης της
εποχής διαπερνά το βιβλίο 1984
του Τζωρτζ Όργουελ: Το κράτος
του Μεγάλου Αδελφού, η εφιαλ-
τική «αστυνομία της σκέψης» πα-
ρακολουθεί συνεχώς τους πάντες
και τα πάντα μέσα από διαδρα-
στικές οθόνες ασκώντας απόλυτο
έλεγχο στις πράξεις και τις συνει-
δήσεις. Ο ίδιος ο τίτλος μπορεί να
αναφέρεται σε μια μελλοντική για
την εποχή που γράφτηκε χρονιά,
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Η ελλάδα, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσω-
ματώνει τις νέες τεχνολογίες στη Δημόσια Διοίκηση και παρέ-

χει πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες,

όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δη-

λώσεων μέσω του TAXISnet. Η εκάστοτε Κυβέρνηση έχει πρω-

ταρχική ευθύνη στη διαμόρφωση της νοοτροπίας που διέπει τη

∆ημόσια ∆ιοίκηση.

5.2.4. ανεξάρτητες (διοικητικές) αρχές

Οι Ανεξάρτητες  Αρχές αποτελούν ένα νέο είδος δημόσιας λει-

τουργίας. Στη θεσμοθέτησή τους οδήγησαν οι δυσλειτουργίες της

δημόσιας ∆ιοίκησης, όπως για παράδειγμα οι καθυστερήσεις στις

απαντήσεις των αιτημάτων των πολιτών. Σκοπός τους είναι με-

ταξύ άλλων, να ενισχύσουν την προστασία των ατομικών δικαιω-

μάτων, να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας

∆ιοίκησης, να ενισχύσουν τη δράση των πολιτών σε θέματα προ-

στασίας του καταναλωτή κ.ά. 

Επί των Αρχών αυτών δεν ασκείται κανενός είδους έλεγχος

από την εκτελεστική εξουσία, ιεραρχικός ή οικονομικός ή άλλος.

Μόνο ο προϋπολογισμός τους καταρτίζεται και εκτελείται από το

Υπουργείο, στο οποίο υπάγεται η κάθε ανεξάρτητη αρχή.

Έλεγχο στις ανεξάρτητες αρχές ασκεί η Βουλή: ορίζει τη

σύνθεσή τους και ελέγχει τη δράση τους με κοινοβουλευτικό

έλεγχο.  Ειδικότερα:

Τα στελέχη των Ανεξάρτητων Αρχών έχουν προσωπική και

λειτουργική ανεξαρτησία έναντι της πολιτικής εξουσίας (όπως και

οι δικαστικοί λειτουργοί). ∆εν είναι ισόβια, αλλά με θητεία. Για

τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται πρόσωπα

υψηλού κύρους και ευρείας αποδοχής, όπως για παράδειγμα έγ-

κριτοι καθηγητές πανεπιστημίου, με τη διαδικασία που προβλέπει

το Σύνταγμα.

Κάθε Οκτώβριο, οι ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν στον

Πρόεδρο της Βουλής έκθεση με τα πεπραγμένα τους. Η Επι-

τροπή Θεσμών και ∆ιαφάνειας της Βουλής εξετάζει την έκθεση

και συντάσσει πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει και τη γνώμη της

μειοψηφίας.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε κάποιες Ανεξάρτητες Αρχές,

οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν πάντως και

άλλες που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο συνταγματικό κεί-

μενο (π.χ. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

κ.ά.).

α) ο Συνήγορος του πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί μεταξύ των πολιτών

και των δημοσίων υπηρεσιών, με σκοπό την προστασία των δι-

καιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και

το 1984 όμως δεν αποτελεί τίποτα
περισσότερο από την αντιστροφή
των δύο τελευταίων ψηφίων, δη-
λαδή του 48. Ακόμα και σήμερα
όμως, το 1984 λειτουργεί ως προ-
φητεία για το μέλλον,  μανιφέστο
για το παρόν. 
Συγκεντρώστε στοιχεία και συζη-
τήστε στην τάξη σε ποιους τομείς
μπορεί η «ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση» να διευκολύνει τις δημο-
κρατικές διαδικασίες, π.χ. τη
διεξαγωγή εκλογών με ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία, τις δημοσκοπή-
σεις στο διαδίκτυο κτλ. Να κάνετε
κατάλογο με επιχειρήματα υπέρ
και κατά της «ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης». Για παράδειγμα:
ένα επιχείρημα υπέρ της «ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης» είναι
οι λιγότερες γραφειοκρατικές δια-
τυπώσεις. Αντίθετα ένα επιχεί-
ρημα κατά της «ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης» είναι οι κίνδυνοι
που υπάρχουν, π.χ. ως προς τη
διαφύλαξη της μυστικότητας της
ψηφοφορίας, την προστασία προ-
σωπικών δεδομένων κτλ. Ζητήστε
και τη γνώμη των καθηγητών/-
τριών και συμμαθητών/-τριών
σας που ασχολούνται με την Πλη-
ροφορική.

www.synigoros.gr

Ο θεσμός του Συνηγόρου του
Πολίτη ξεκίνησε στη Σκανδινα-
βία (Σουηδία, 1809, Δανία 1954,
Νορβηγία 1962). Ο θεσμός υιοθε-
τήθηκε το 1967 στη Μ. Βρετανία,
όπου ονομάζεται «κοινοβουλευτι-
κός επίτροπος». Πολλές χώρες
έκτοτε υιοθέτησαν τον θεσμό, για
να ερευνά την κακοδιοίκηση στην
τοπική αυτοδιοίκηση, την αστυνο-
μία και αλλού.

www.asep.gr

www.esr.gr, 
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την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, προασπίζεται και προωθεί

την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κακοδιοίκηση ση-

μαίνει ότι κάποια πράξη ή παράλειψη μιας δημόσιας υπηρεσίας

παραβιάζει κάποιο δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει κάποιο νό-

μιμο συμφέρον του. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα η

έλλειψη ή η άρνηση παροχής πληροφοριών, η υπερβολική καθυ-

στέρηση απάντησης σε αίτημα του πολίτη, διάφορες διακρίσεις

π.χ. μεταξύ των δύο φύλων. Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην

Αρχή, πρέπει πρώτα να έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία

με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Αν η επαφή αυτή με τη

δημόσια υπηρεσία δεν οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος,

μπορεί να καταθέσει έγγραφη αναφορά στον Συνήγορο του Πο-

λίτη, ο οποίος θα επιληφθεί του θέματος και θα επισημάνει στη

δημόσια υπηρεσία πώς πρέπει να ενεργήσει. 

Από το 2003 λειτουργεί και ο Συνήγορος του Παιδιού. Ασχο-

λείται με υποθέσεις που αφορούν θέματα σχετικά με την εκπαί-

δευση, υγεία, πρόνοια, επιμέλεια γονέων, κακοποίηση, προσβολή

προσωπικότητας των παιδιών κ.ά. Παράλληλα, επεξεργάζεται και

προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις στην εθνική νομοθεσία για τα

παιδιά, όπως για παράδειγμα την καταπολέμηση της ενδοοικογε-

νειακής βίας.

β) Η αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα 

Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής

ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτε-

λούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Η Αρχή

Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προστατεύει

τους πολίτες, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση προσωπικών τους

δεδομένων από υπηρεσίες, εταιρείες ή οργανισμούς. 

γ) εθνικό Συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης 

Η ραδιοφωνία και ιδίως η τηλεόραση είναι τεχνολογικά επι-

τεύγματα με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη και επιρροή στους απο-

δέκτες τους, ακροατές και τηλεθεατές. Αναλογιστείτε απλώς, τη

δύναμη των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης («τέ-

ταρτη εξουσία»). 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποσκοπεί στη δια-

σφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθ-

μών. εξασφαλίζει έτσι την αντικειμενική και με ίσους όρους

μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέ-

χνης. Στοχεύει, επίσης, στην τήρηση των συνταγματικών αρχών

της πολυφωνίας, της ποιότητας και της προστασίας της παιδικής

ηλικίας και της νεότητας ως προς το περιεχόμενο των προγραμ-

μάτων. Τέλος, μεριμνά για τη διαφάνεια των οικονομικών στοι-

χείων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο

τομέα των μέσων ενημέρωσης.

www.adae.gr

www.dpa.gr

«Έδιναν δακτυλικό αποτύ-
πωμα για να δουλέψουν!»

Φρένο στην
ανεξέλεγκτη
ε φ α ρ μ ο γ ή
των νέων τε-
χνολογικών
μ ε θ ό δ ω ν
επιτήρησης
των πολιτών
επιχειρεί να
βάλειη Αρχή
Προστασίας
Π ρ ο σ ω π ι -
κών Δεδομένων.  Με απόφασή της
διατάσσει εταιρεία να ξηλώσει το
βιομετρικό σύστημα που έχει το-
ποθετήσει στις εγκαταστάσεις της,
προκειμένου να ελέγχει την τή-
ρηση του ωραρίου και την είσοδο
και την έξοδο των εργαζομένων
στην επιχείρηση. [...]
Σύμφωνα με τη νομολογία που
έχει χαράξει η Αρχή, ‘ο έλεγχος
της παρουσίας των εργαζομένων
με δακτυλικά αποτυπώματα,
πέρα από την εύλογη αντί-
δραση των υποκειμένων που
προκαλεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί
ότι βαρύνει περισσότερο από την
ανάγκη προστασίας του δικαιώ-
ματος του ατόμου στην ιδιωτική
του ζωή’.
Απόκομμα από άρθρο της Βάνας
Φωτοπούλου, Εφημερίδα Ελευθε-
ροτυπία, φύλλο της 13ης Αυγού-
στου 2007.
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Μερικά απο τα θέματα που ρυθμίζει το Ε.Σ.Ρ. είναι: η ραδιο-

τηλεοπτική κάλυψη προεκλογικής περιόδου, η τήρηση αρχών αν-

τικειμενικότητας, ισότιμης μεταχείρισης και ποιότητας κατά την

παρουσίαση ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων,

η προστασία ανήλικων τηλεθεατών, η σήμανση ψυχαγωγικών εκ-

πομπών (πρόγραμμα κατάλληλο, απαραίτητη η γονική συναίνεση

κτλ.). 

δ) ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού (α.Σ.ε.Π.) 

Βασική αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. είναι η επιλογή του μονί-

μου προσωπικού του ∆ημοσίου Τομέα, συνήθως μέσω γραπτού

διαγωνισμού, όπως για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει όλες

τις προσλήψεις που γίνονται στο δημόσιο τομέα, μονίμου και επο-

χικού προσωπικού, καθώς και των συμβασιούχων. Η λειτουργία

του Α.Σ.Ε.Π. διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη

στελέχωση του δημόσιου τομέα, άρα, κατ’επέκταση, και την απο-

τελεσματική λειτουργία του.

ε) ανεξάρτητη αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των 
επικοινωνιών (α.Δ.α.ε.) 

Σκοπός της Α.∆.Α.Ε. είναι η προστασία του απορρήτου των

επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποι-

ονδήποτε άλλον τρόπο, καθώς και η ασφάλεια των δικτύων πλη-

ροφοριών. Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι δυνατή

μόνον λόγω δημοσίου συμφέροντος, όταν υπάρχει εισαγγελική

παραγγελία ή δικαστική απόφαση. 

Μερικά απο τα θέματα που απασχολούν την Α.∆.Α.Ε. είναι:

η χρησιμοποίηση μαγνητοφωνημένης συνομιλίας μεταξύ δημο-

σιογράφου και ιδιώτη σε τηλεοπτική εκπομπή χωρίς την άδεια του

τελευταίου, η προστασία διαφόρων δεδομένων επικοινωνίας, του

περιεχομένου της επικοινωνίας και γενικά κάθε πληροφορίας που

αφορά τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας,  όπως ο αριθμός

του καλούντος και καλούμενου συνδρομητή, ο χρόνος διενέργειας

και η διάρκεια της συνδιάλεξης κτλ.

5.3. Η δικαστική λειτουργία

Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι απο-

φάσεις των δικαστηρίων εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού

Λαού. 

Τα δικαστήρια συγκροτούνται από δικαστές. Οι δικαστές είναι

επαγγελματίες νομικοί, με λειτουργική και προσωπική ανεξαρ-
τησία έναντι των δύο άλλων λειτουργιών (νομοθετικής και εκτε-

λεστικής) και των ιεραρχικά προϊσταμένων τους αντίστοιχα. Αυτό

σημαίνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται

μόνο από το Σύνταγμα και τους νόμους˙ είναι ανεξάρτητοι από

οποιοδήποτε άλλο όργανο της πολιτείας. Ο διορισμός, η υπηρε-

Georges Roualt, Δικαστές,
1908, Κοπεγχάγη, Μusée Royal
des Beaux – Arts

Η Δικαιοσύνη στην τέχνη συνή-
θως προσωποποιείται με τα μάτια
κλειστά. Kρατάει ζυγό στο ένα
χέρι και ρομφαία στο άλλο. Ποια
χαρακτηριστικά της απονομής δι-
καιοσύνης συμβολίζονται κατά τη
γνώμη σας με  τον τρόπο αυτό;

Ραφαήλ Σάντσιο, Η Δικαιο-
σύνη, λεπτομέρεια από την οροφή
της αίθουσας Υπογραφής (Stanza
della segnatura), περ. 1510, Βατι-
κανό, Ρώμη.
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σιακή τους κατάσταση, η πειθαρχική τους ευθύνη υπάγονται στη

δικαιοδοσία του Ανώτατου ∆ικαστικού Συμβουλίου, το οποίο συγ-

κροτείται πάλι από δικαστές. Είναι, επομένως, σε θέση να ασκούν

τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον υπηρεσιακής ασφάλειας,

προστατευμένο από παρεμβάσεις οργάνων της πολιτικής εξου-

σίας.  

Οι δικαστές πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες

για την ουδετερότητα και την αμεροληψία τους κατά την απο-
νομή της δικαιοσύνης. 

Βέβαια, όταν λέμε ότι οι δικαστές απονέμουν δικαιοσύνη, δεν

εννοούμε ότι επιλύουν τις διαφορές μεταξύ των διαδίκων* σύμ-

φωνα με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις που τους κάνουν ενδε-

χομένως να «διαισθάνονται» ποιος από τους διαδίκους που έχουν

μια διαφορά έχει δίκιο. Οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμους. ∆εν

μπορούν να δικάσουν αντίθετα από τον νόμο, ακόμη και στην

υποθετική περίπτωση που οι ίδιοι τον θεωρούν άδικο. 

Ο κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα τεκμαίρεται, δηλαδή ,

θεωρείται  αθώος, μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Η καταδίκη

του είναι θεμιτή, μόνο αν αποδειχθεί η ενοχή του. Αυτό είναι το

τεκμήριο αθωότητας (λατ.‘in dubio pro reo / libertate’: «εν αμ-

φιβολία υπέρ του κατηγορουμένου/ της ελευθερίας»). Για να εκδώ-

σει την απόφασή του το δικαστήριο, πρέπει πρώτα να ακούσει και

τις δυο πλευρές, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης

(«Μηδενί δίκην δικάσης, πριν άμφω μύθον ακούσης»: συμβουλή

του Φωκυλίδη, ελεγειακού ποιητή από τη Μίλητο, που έχει γίνει

νομικό αξίωμα - λατ. ‘audiatur et altera pars’, «ας ακουσθεί και

η άλλη πλευρά»).

Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι πάντοτε ειδικά και
εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες, έτσι ώστε να μπορούν να

ελεγχθούν. Πρέπει να λαμβάνονται και να απαγγέλλονται σε δη-
μόσια συνεδρίαση. Στις αποφάσεις δημοσιεύεται και η γνώμη της

μειοψηφίας. 

Τα δικαστήρια, ανάλογα με τις διαφορές που εκδικάζουν, δια-

κρίνονται σε:

α) Πολιτικά: επιλύουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι

προσφεύγουν συνήθως σε αυτά με αγωγή και ζητούν χρηματική

αποζημίωση.

β) Ποινικά: επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο ποι-

νές στους δράστες εγκλημάτων. Η διαδικασία ενώπιον των δικα-

στηρίων αυτών κινείται είτε αυτεπαγγέλτως από τον Εισαγγελέα,

στη γνώση του οποίου περιέρχεται η τέλεση ενός εγκλήματος, είτε

μετά από μήνυση εκ μέρους κάποιου ιδιώτη.

γ) Διοικητικά: επιλύουν διαφορές μεταξύ κράτους και ιδιω-

τών, όταν αυτοί θεωρούν ότι αδικήθηκαν από κάποια ενέργεια

Περικλής Πανταζής, Άρειος
Πάγος (1881), Συλλογή Εθνικής
Πινακοθήκης, Αθήνα

Άρειος Πάγος είναι ο βράχος
του Άρεως απέναντι από τη δυ-
τική πλευρά της Ακρόπολης στην
Αθήνα. Η κορυφή του λόφου είναι
τεχνητά ισοπεδωμένη. Εκεί συ-
νερχόταν το ανώτατο δικαστήριο
της αρχαίας Αθήνας. Δίκαζε τις
λεγόμενες «φονικές δίκες», βαρύ-
τατα δηλαδή εγκλήματα (εκ προ-
θέσεως ανθρωποκτονίες, σωματικές
βλάβες, δηλητηριάσεις, εμπρησμούς)
που τιμωρούνταν με την ποινή του
θανάτου, της δήμευσης περιουσίας ή
της εξορίας του δράστη (Πηγή: Αριστ.
Αθηναίων Πολιτεία). Επίσης, ο Άρειος
Πάγος επόπτευε την τήρηση των
νόμων και επέβαλε ποινές σε όσους
επιβουλεύονταν τη «δημόσια τάξη»
(Πηγή: Αριστ., Αθ. Πολ., 57, 3 & 3,
6).

Ένορκος μπορεί να είναι κάθε
Έλληνας/-ίδα πολίτης, εφόσον
έχει τα ακόλουθα προσόντα: 
• Είναι ηλικίας μεταξύ τριάντα και 

εβδομήντα ετών, 
• Έχει απολυτήριο στοιχειώδους

εκπαίδευσης
• Έχει πολιτικά δικαιώματα.
• Δεν έχει καταδικασθεί για εκ

προθέσεως έγκλημα σε στερη-
τική της ελευθερίας ποινή ανώ-
τερη των τριών μηνών.

Ένορκοι δεν μπορούν να είναι οι
κληρικοί, οι μοναχοί, οι φορείς πο-
λιτειακών αξιωμάτων, όπως ο ΠτΔ,
ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι
Βουλευτές, αλλά και οι Δήμαρχοι,
οι Νομάρχες κτλ. για όσο καιρό
διαρκεί η θητεία τους, οι καθηγητές
Α.Ε.Ι., οι διπλωματικοί υπάλληλοι,
οι δικαστές.

*
∆ιάδικοι είναι τα πρόσωπα που έχουν μια διαφορά και προσφεύγουν στο δι-

καστήριο  για να την επιλύσουν. 
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ενός κρατικού οργάνου. Οι πολίτες προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια με αίτηση ακυρώσεως

ή προσφυγή, για να ζητήσουν ακύρωση ή μεταρρύθμιση της διοικητικής πράξης.

Μια διαφορά κρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει, κατ’αρχάς σε πρώτο βαθμό

(πρωτοδικείο). Αν κάποιος από τους διαδίκους θεωρεί ότι αδικήθηκε από την πρωτόδικη απόφαση,

μπορεί, ασκώντας έφεση, να ζητήσει η υπόθεση να εκδικασθεί ξανά από δευτεροβάθμιο, ανώτερο

δικαστήριο (εφετείο), στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν αρχαιότεροι και εμπειρότεροι δικαστές

από αυτούς που δίκασαν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Σε περίπτωση που μια δικαστική απόφαση

πάσχει από «νομικά σφάλματα (λ.χ. δεν είναι αιτιολογημένη), μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση

ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο της χώρας. το Συμ-
βούλιο της επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας ελέγχει αν είναι νόμιμη η δράση της ∆ιοίκησης και έχει έτσι πρωταρχική σημασία για την

προστασία του διοικούμενου από ενδεχόμενη κρατική αυθαιρεσία. ανώτατο διοικητικό δικα-
στήριο, ειδικό όμως, είναι και το ελεγκτικό Συνέδριο με κύρια αρμοδιότητα τον δημοσιονομικό

έλεγχο του κράτους, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο των δαπανών του ∆ημοσίου. 

Τα δικαστήρια συγκροτούνται από ισόβιους δικαστές. Υπάρχει και ένα δικαστήριο, το μικτό
ορκωτό, που συγκροτείται από τακτικούς, όπως λέγονται, δικαστές (τρεις) και ενόρκους (τέσ-

σερις). Οι ένορκοι δεν έχουν νομική κατάρτιση, εκφράζουν την περί δικαίου άποψη της κοινωνίας

και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καταλήξουν σε ετυμηγορία κρίνοντας σύμφωνα με τη συνεί-

δησή τους και κατά την ελεύθερη πεποίθηση που θα σχηματίσουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Το

μικτό ορκωτό δικαστήριο δικάζει τις βαρύτερες μορφές εγκλημάτων (π.χ. ανθρωποκτονίες εκ προ-

θέσεως) και τα πολιτικά εγκλήματα (π.χ. προδοσία της χώρας). 

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www. ministryofjustice.gr
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ΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, να τη διατυπώσετε ξανά

σωστά:

1. ____Κακοδιοίκηση σημαίνει, ότι μια πράξη ή παράλειψη μιας δημόσιας υπηρεσίας πα-

ραβιάζει κάποιο δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει κάποιο νόμιμο συμφέρον του.

2. ____Οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνει η Κυβέρνηση.

3. ____Ο Πτ∆ εκλέγεται από τη Βουλή.

Β/ Κυκλώστε την επιλογή που συμπληρώνει σωστά τις παρακάτω προτάσεις:

1. Το κόμμα «Πολιτική και ∆ίκαιο» ήρθε πρώτο στις εκλογές και εξέλεξε 148 βουλευτές.

Ο αρχηγός του....

α) θα ορκιστεί Πρωθυπουργός, β) θα ορκιστεί Πρόεδρος της Βουλής, γ) θα λάβει από τον

Πτ∆ εντολή σχηματισμού Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δ) θα λάβει από τον Πτ∆ εντολή

σχηματισμού Κυβέρνησης.

2. Η Κυβέρνηση, μετά την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει

από τη Βουλή…..

α) ψήφο εμπιστοσύνης, β) πρόταση δυσπιστίας, γ) διερευνητική εντολή, δ) κοινοβουλευ-

τικό έλεγχο.

3. Η αρμοδιότητα για θέματα περιφερειακής κρατικής ανάπτυξης ανήκει…….

α) στην κεντρική διοίκηση (Υπουργεία), β) στη Βουλή, γ) στα περιφερειακά κρατικά όρ-

γανα, δ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Γ/ Ψηφίστε στην τάξη έναν  νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Συζητήστε και

διατυπώστε τη βασική αρχή που θα διέπει την πρόταση νόμου που θα καταθέσετε. Βρείτε

επιχειρήματα, προκειμένου να πείσετε τους βουλευτές – συμμαθητές-τριες σας, ότι είναι απα-

ραίτητο να ψηφιστεί ο νόμος που προτείνετε. Στο τέλος, διατυπώστε σε ενιαίο κείμενο μια

σύνθεση των καλύτερων ιδεών που θα προκύψουν από τη συζήτηση, όπως θα έχουν κατα-

γραφεί στα πρακτικά και θα έχουν ψηφιστεί στην τάξη. ∆ώστε το κείμενο αυτό για δημοσί-

ευση στην Εφημερίδα του Σχολείου. Παρακινήστε τη σχολική κοινότητα να αναλάβει τις

πρωτοβουλίες που προτείνετε στον νόμο σας για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ανα-

κύκλωση). 

Δ/ Η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε τέσσερα στάδια «ηλεκτρονικής ωρίμανσης» στην παροχή

δημοσίων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (on line): 1ο Απλή παροχή πληροφοριών, 2ο στά-

διο: Αλληλεπίδραση υπηρεσίας – πολίτη (π.χ. μεταφόρτωση (downloading) αιτήσεων), 3ο

στάδιο: Αλληλεπίδραση «διπλής κατεύθυνσης» (ο πολίτης επεξεργάζεται την αίτηση άμεσα

και το αίτημα κατατίθεται ηλεκτρονικά), 4ο στάδιο: Συναλλαγές (το αίτημα ικανοποιείται

ηλεκτρονικά, μια πληρωμή ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά). Συγκεντρώστε στοιχεία για τις δη-

μόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στην Ελλάδα (π.χ. υποβολή φορολογικής δή-

λωσης, έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, γάμου από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

κτλ.). Σε ποιο από τα παραπάνω στάδια «ηλεκτρονικής ωρίμανσης» βρίσκονται οι υπηρεσίες

αυτές; Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πύλη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (E.A.Π.),

στη διεύθυνση www.eap.gr που παρέχει εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση και αναζητήστε

πληροφορίες για τη φοίτηση σε αυτό. Συζητήστε στην τάξη τις συνέπειες της «ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης» για τη σχέση πολίτη – κράτους. Χρησιμοποιήστε και τις πληροφορίες που

σας δίνουν τα ακόλουθα γραφήματα:

εργαΣιεΣ – αΣΚΗΣειΣ - ΔραΣτΗριοτΗτεΣ:

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www. ministryofjustice.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ON LINE

(Πηγή: Σ.Ε.Β. Έρευνα και Ανάλυση, Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας, Τεύχος 34, Νοέµβριος

2005, «Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα - Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικό-

τητα»).

Το ποσοστό των δηµοσίων υπηρεσιών που παρέχονται εξ ολοκλήρου on line στην Ελλάδα είναι

32%, ποσοστό, αρκετά χαµηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό άλλων χωρών της Ευρώπης. (∆ιά-

γραµµα 1). Αναφορικά µε το επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή µε το πόσο εξελιγµένα είναι τα συστήµατα

για την on line παροχή υπηρεσιών, η Ελλάδα βρίσκεται στο 61%, όταν ο µέσος όρος της ΕΕ-25 µαζί

µε την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία είναι 65%. Αυτό σηµαίνει ότι τα περισσότερα συστή-

µατα on line παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίπεδο της απλής διάθεσης εγγράφων

(μεταφόρτωση αιτήσεων κτλ.) (∆ιάγραµµα 2).
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• Τι σημαίνει ελευθερία και πώς εκφράζεται στο πλαίσιο του δημοκρατικού πο-

λιτεύματος;

• Τι προϋποθέτει η απόλαυση της ελευθερίας εκ μέρους του ανθρώπου ως ατό-

μου και μέλους του κοινωνικού συνόλου και γιατί;

• Τι σημαίνει δικαίωμα και γιατί έχει σημασία για τον πολίτη η κατοχύρωση δι-

καιωμάτων από το Σύνταγμα;

• Πώς διακρίνονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα ανάλογα με

το περιεχόμενό τους;

• Ποιους περιορισμούς θέτει το Σύνταγμα στην άσκηση των δικαιωμάτων και

γιατί;

• Πότε είναι καταχρηστική η άσκηση δικαιώματος;

• Τι σημαίνει πολιτική άμυνα και προστασία;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Η ελευθερία και η ισότητα είναι τα συστατικά στοιχεία του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Ελευθερία σημαίνει να μην υπό-

κειται κάποιος στη βούληση ενός άλλου. Ειδικότερα, στη σύγ-

χρονη δημοκρατία, ελευθερία σημαίνει δυνατότητα ανεμπόδιστης

από κάθε εξωτερικό εξαναγκασμό ανάπτυξης της προσωπικότητάς

μας. Τη δυνατότητα αυτή την απολαμβάνουν εξίσου όλοι οι πολί-

τες. Επομένως, τίθεται αυτομάτως ένα όριο στην ελευθερία του

καθενός και της καθεμιάς από εμάς•  η ελευθερία των άλλων.      

Τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη δυνατότητα ανεμπόδιστης

ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας; Να μπορώ να κάνω ό,τι

θέλω, να πηγαίνω όπου θέλω, να εκφράζομαι όπως θέλω, να

μπορώ με λίγα λόγια να κάνω πράξη αυτά που επιθυμώ, για να

νιώθω ότι εγώ καθορίζω τη ζωή μου. Είναι, λοιπόν, μια ανέμελη

υπόθεση η ελευθερία;

Η ελευθερία συνεπάγεται ευθύνη. Ευθύνη προς τον εαυτό

μου, ευθύνη και προς τους άλλους. Είμαι ελεύθερος/-η να κάνω

επιλογές, σημαίνει, φέρω ταυτόχρονα και την απόλυτη ευθύνη για

τις επιλογές μου, ακριβώς γιατί είναι επιλογές δικές μου και κα-

νένας άλλος δεν μου τις επέβαλε. Μπορεί, για παράδειγμα, κά-

ποιος να επιλέγει για συγκεκριμένους λόγους να μην εργάζεται.

Αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του αυτή, σημαίνει να

μην ζητάει από άλλους χρήματα, να μην ζει παρασιτικά, να μην

προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες για να καλύψει τις βιοτικές

του ανάγκες κ.ο.κ. Αν δεν αναλάβει τις ευθύνες που συνεπάγεται

η οποιαδήποτε επιλογή του και τις μεταθέσει σε κάποιον άλλον,

τότε παύει να αυτοκαθορίζεται. Οποιοσδήποτε μπορεί να τον

κάνει υποχείριό του, επομένως παύει  να είναι ένας ελεύθερος άν-

θρωπος. Άλλωστε, όπως ο ίδιος έχει απαίτηση κανείς να μη του

στερεί την ελευθερία του, κατά τον ίδιο τρόπο και κάποιος άλλος

έχει την απαίτηση, να μην στερείται τη δική του ελευθερία. Η
ελευθερία είναι δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα, ευθύνη και υπο-
χρέωση σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. 

Συμπερασματικά, η ελευθερία προϋποθέτει ωριμότητα, αυ-
τογνωσία, συνειδητοποίηση των ευθυνών και των υποχρεώ-
σεων.

Πώς εκφράζεται η ελευθερία στην πράξη; Με την αναγνώ-
ριση δικαιωμάτων. ∆ικαίωμα είναι η  η δυνατότητα αυτοκαθο-

ρισμού, που αναγνωρίζεται στο άτομο μέσα στο πλαίσιο μιας

δημοκρατικής πολιτείας. Για παράδειγμα, «έχω το δικαίωμα ελευ-

θερίας της έκφρασης»  σημαίνει κανείς να μη με λογοκρίνει, αν

θέλω να δημοσιοποιήσω επωνύμως τη γνώμη μου για κάποιο

θέμα. Εννοείται, σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, ότι τη γνώμη

μου την εκφράζω υπεύθυνα και δεν θίγω την τιμή και την υπό-

ληψη κάποιου άλλου. 

Άρθρο 4 του  Συντάγματος
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον
του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
έχουν ίσα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις.

«Πράττε σαν να επρόκειτο ο κα-
νόνας της πράξης σου να γίνει με
τη θέλησή σου καθολικός νόμος».
Ιmmanuel Kant, Γερμανός φι-
λόσοφος (1724 – 1804) , Tα θεμέ-
λια της Μεταφυσικής των ηθών,
Εισαγωγή - μετάφραση – σχόλια
Γ.Τζαβάρα, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα
– Γιάννινα 1984
Η προσταγή του Καντ μας προφυ-
λάσσει από τον εγωισμό μας και
επιτάσσει να σκεπτόμαστε μπαί-
νοντας στη θέση κάθε άλλου αν-
θρώπου.

Ανρί Ματίς, Συνομιλία, 1909-12
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρού-
πολη

«Ψίθυροι κυκλοφορούν απειλη-
τικά τις τελευταίες αυτές μέρες
για επικείμενες ‘εκκαθαρίσεις’
στο πανεπιστήμιο. Το γεγονός ότι
μεταξύ των ονομάτων των υπό
απόλυση καθηγητών αναφέρεται
και το δικό μου – και αυτό δεν το
θεωρώ διόλου περίεργο – μου παρέ-
χει το δικαίωμα και μου επιβάλλει το
καθήκον να σας καταστήσω, σήμερα
που βρίσκομαι ακόμη κοντά σας, κοι-
νωνούς ορισμένων σκέψεών μου που
ίσως δεν θα μπορώ να σας τις πω
αύριο.[…]
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ΑΤΟΜΙΚΑ ,  ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ανθρώπου
ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου. Θέτει το νομικό

πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται όλα τα όργανα της

πολιτείας στις σχέσεις τους με τους πολίτες. Όλα τα κρατικά όρ-

γανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτε-

λεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Αλλά και στις

μεταξύ των πολιτών σχέσεις πρέπει να γίνονται σεβαστά τα συν-

ταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Για παράδειγμα η παρα-

κολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων  απαγορεύεται τόσο από

την πλευρά των κρατικών οργάνων, όσο και από την πλευρά των

ιδιωτών και συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη

επικοινωνία (άρθρο 19 Συντάγματος).

Με βάση το περιεχόμενό τους, τα συνταγματικά κατοχυρω-

μένα δικαιώματα (ή αλλιώς οι συνταγματικές ελευθερίες) διακρί-

νονται σε:

α) ατομικά δικαιώματα που δίνουν στο άτομο τη δυνατό-

τητα να «αμύνεται» απέναντι σε ενδεχόμενη αυθαιρεσία των ορ-

γάνων της κρατικής εξουσίας. Το κράτος πρέπει να απέχει, να μην

παρεμβαίνει στη σφαίρα της ιδιωτικής αυτονομίας. Για παρά-

δειγμα: «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οι-

κογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν

γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και

πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας»

(άρθρο 9 του Συντάγματος).

β) Πολιτικά δικαιώματα που  εγγυώνται τη συμμετοχή του

ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες, την άσκηση της εξουσίας. Για

παράδειγμα, «Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι

Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να

έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την

ημέρα της εκλογής» (άρθρο 55 του Συντάγματος).

γ) Κοινωνικά δικαιώματα που συνιστούν εγγυήσεις για την

παρέμβαση της πολιτείας στην κοινωνική ζωή και την εξασφάλιση

παροχών για τη δικαιότερη κατανομή του κοινωνικού πλούτου.

Για παράδειγμα: «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών

και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γή-

ρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» (άρθρο

21 παρ. 3 του Συντάγματος).

Σημειώστε πάντως ότι η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη.

Υπάρχουν δικαιώματα, όπως π.χ. αυτό της δικαστικής προστασίας

(άρθρο 20 Σ.), που θεωρούνται τόσο ατομικά, όσο και κοινωνικά,

ενδεχομένως δε και πολιτικά. 

Το Σύνταγμα, εκτός από δικαιώματα, καθιερώνει και υποχρε-
ώσεις των πολιτών, όπως :

α) ο σεβασμός του Συντάγματος και η τήρηση των νόμων.
Ο  σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με

Και αν η εξουσία – που τη συμφέ-
ρει να έχει παθητικούς και πολι-
τικά αδιάφορους υπηκόους – σας
πει ότι έτσι κάνοντας δεν είστε
φρόνιμοι και νομοταγείς πολίτες,
αποδείξτε της ότι καλός πολίτης
είναι μόνον ο ελεύθερος πολίτης,
ο συνειδητός, ενεργός και υπεύ-
θυνος πολίτης. Και θυμίστε της
ότι ο Περικλής είχε πει στον ‘Επι-
τάφιο’: όποιος αδιαφορεί για τα
πολιτικά πράγματα του τόπου του
είναι όχι φιλήσυχος, αλλά άχρη-
στος, ‘άχρείος’ πολίτης. Και μην
ξεχνάτε, στις σημερινές δύσκολες
για την πατρίδα και το λαό μας
περιστάσεις, τα λόγια του ποιητή
– και θέλω με αυτά να σας απο-
χαιρετίσω:
‘Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην 
η Ελευθερία’».

Αριστόβουλος Μάνεσης. 
Απόσπασμα από το τελευταίο μά-
θημα που εκφώνησε ο καθηγητής
Νομικής Αρ. Μάνεσης (1921 –
2000) στο Αριστοτέλειο Παν/μιο
Θεσ/νίκης, πριν αποπεμφθεί από
το δικτατορικό καθεστώς της 21ης
Απριλίου 1967. Αποτελεί ένα μά-
θημα πολιτικής ελευθερίας προς
τους φοιτητές του και παράλληλα
ένα μανιφέστο ελεύθερου φρονή-
ματος, μια πράξη αντίστασης στις
συνθήκες ανελευθερίας που επι-
κρατούσαν τότε στην Ελλάδα. 

Λουκάς Βενετούλιας, Πρό-
σωπα στη Δικτατορία, 1973, Δη-
μοτική Πινακοθήκη Θεσ/νίκης

Ιστορική εξέλιξη κατοχύρω-
σης δικαιωμάτων
Η διακήρυξη θεμελιωδών δικαιω-
μάτων του ανθρώπου είναι  συνυ-
φασμένη με το ιστορικό κίνημα
του συνταγματισμού, 
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αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ημοκρατία αποτελούν

θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων (άρθρο 120 Σ.). Είναι

η πρώτη και θεμελιώδης υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα. 

β) Η υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης και εθνικής αλληλεγ-
γύης, όπως η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύ-

νολο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή επείγουσας

κοινωνικής ανάγκης, πυρκαγιών, σεισμών κτλ. (άρθρο 25 Σ.). 

γ) Η φορολογική υποχρέωση, δηλ. η υποχρέωση όλων των

ελλήνων πολιτών να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, χωρίς δια-

κρίσεις, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα (άρθρο 4

παρ. 5 Σ.). 

δ) Η στρατολογική υποχρέωση. Κάθε Έλληνας είναι υπο-

χρεωμένος να συμβάλλει στην άμυνα της πατρίδας του, όπως ορί-

ζουν οι νόμοι (άρθρο 4 παρ.6 Σ). 

ε) Η υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτη-

σης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (άρθρο 16 παρ. 3 Σ.).

6.2. Άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος

Συνισταμένη όλων των δικαιωμάτων είναι το δικαίωμα στην

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Το δι-

καίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος, όπου

ορίζονται και τα όρια άσκησής του: «Καθένας έχει δικαίωμα να

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον

δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το

Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

ανταποκρίνεται κατ’αρχάς στα δεδομένα της σύγχρονης φιλελεύ-

θερης κοινωνίας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιδιώκει την επί-

τευξη των στόχων του, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

Η ελευθερία αυτή εκτείνεται και στη συμμετοχή του ανθρώπου

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. ∆εν είναι όμως

απεριόριστη. Περιορίζεται από τα δικαιώματα των άλλων, το
Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. 

Τα χρηστά ήθη είναι αρχές κοινωνικού πράττειν που αναγνω-

ρίζονται και γίνονται σεβαστές από όλους. ∆ιασφαλίζουν έναν ανε-

κτό και συμβατό με την κοινωνική συνύπαρξη όρο διαβίωσης,

από όπου προκύπτει και η δεσμευτικότητά τους. Πρόκειται π.χ.

για την εντιμότητα στις συναλλαγές, την επιμέλεια και την ευσυ-

νειδησία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι των άλλων, το εν-

διαφέρον για την κοινότητα, τη συμμετοχή στα κοινώς δρώμενα

κτλ. Η παραβίασή τους διαταράσσει την ομαλή κοινωνική συμ-

βίωση.

Το Σύνταγμα, ορίζοντας ως όρια της ελευθερίας τα δικαιώ-

ματα των άλλων και τα χρηστά ήθη, αναγνωρίζει ότι η κατοχύ-

τη διεκδίκηση δηλαδή της θέσπι-
σης κανόνων για την οργάνωση
και τον περιορισμό της κρατικής
εξουσίας. Το κίνημα του συνταγ-
ματισμού συνδέεται με την επι-
κράτηση του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής και την οικο-
νομική και κοινωνική ενίσχυση
της αστικής τάξης απέναντι στις
αυθαιρεσίες της μοναρχικής εξου-
σίας, κυρίως για λόγους ελευθε-
ρίας συναλλαγών και για την
ανεμπόδιστη ανάπτυξη του εμπο-
ρίου και της βιομηχανίας. 
Πρόδρομος των ιστορικών αυτών
εξελίξεων υπήρξε η Αγγλία του
17ου αιώνα, με κείμενα όπως το
Habeas Corpus (1679, εγγυήσεις
της προσωπικής ασφάλειας
έναντι της προσωπικής κράτη-
σης), και το Βill of Rights (1688,
ισότητα στην εφαρμογή των
νόμων). Το 1776 οι επαναστατη-
μένες αποικίες της Β. Αμερικής,
επηρεασμένες από τη φιλελεύ-
θερη αγγλική παράδοση, περιέλα-
βαν διακηρύξεις δικαιωμάτων στα
προοίμια των Συνταγμάτων τους
και στην περαιτέρω ανάπτυξη του
φιλελευθερισμού. Σταθμός στην
πορεία της αναγνώρισης θεμελιω-
δών δικαιωμάτων είναι βέβαια η
Γαλλική Επανάσταση και η
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη του
1789.
Ορισμένες ατομικές ελευθερίες,
όπως αυτή του τύπου ή η συνδικα-
λιστική ελευθερία, που δεν αντα-
ποκρίνονται στην κλασική αστική
ιδεολογία, καθιερώθηκαν αργό-
τερα, κατά το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα, σε συνάρτηση με τις
οικονομικοπολιτικές διεκδικήσεις
των εργαζομένων. 

Eικόνα: Η Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και του

Πολίτη (1789)
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ρωση των δικαιωμάτων, πέρα από τα ατομικά συμφέροντα, πρέπει

να λαμβάνει υπόψη και τα ευρύτερα συμφέροντα του κοινωνικού

συνόλου. Η άσκηση των δικαιωμάτων υπηρετεί το άτομο και τις

επιδιώξεις του, αλλά ταυτόχρονα προωθεί και το συλλογικό καλό,

την αλληλεγγύη στις κοινωνικές σχέσεις.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα, αλλά ο νομο-

θέτης μπορεί να προβλέψει κάποιους περιορισμούς για την εξυ-

πηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών σκοπών ή για χάρη του

δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση των

τηλεπικοινωνιών κατ’αρχήν απαγορεύεται. Με δικαστικό έν-

ταλμα, ωστόσο, μπορεί να γίνει η παρακολούθηση τηλεφωνικών

συνδιαλέξεων για τη διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων, όπως

στην περίπτωση της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας. Οι περιορι-

σμοί όμως αυτοί σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναιρούν την

ουσία του δικαιώματος.

Το Σύνταγμα, επίσης, ορίζει ότι «η καταχρηστική άσκηση δι-

καιώματος δεν επιτρέπεται». (άρθρο 25 παρ. 3 Σ.). Καταχρηστικά
ασκείται ένα δικαίωμα, όταν ασκείται για σκοπό διαφορετικό

από εκείνον για τον οποίο θεσπίσθηκε. Για παράδειγμα, η εκτί-

μηση αν μια απεργία είναι καταχρηστική εξαρτάται από το αν

πράγματι αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομι-

κών και εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων ή σε άλλους

στόχους  που δεν σχετίζονται με τα εργασιακά αιτήματα, λ.χ. η

ανατροπή της κυβέρνησης. 

Τι γίνεται σε περίπτωση προσβολής ενός δικαιώματος; Η

προστασία των δικαιωμάτων είναι κατοχυρωμένη σε εθνικό επί-

πεδο από το Σύνταγμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρω-

παϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.). Ο

δικαιούχος μπορεί να ζητήσει άρση της προσβολής και παράλειψή

της στο μέλλον, καθώς επίσης και αποζημίωση. 

Η Ε.Σ.∆.Α. κατοχυρώνει δικαίωμα  ατομικής προσφυγής
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου στο

Στρασβούργο (Ε.∆.∆.Α.). Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων

∆ικαιωμάτων και το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων πα-

ραμένουν τα βασικά σημεία αναφοράς για την προστασία των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη. 

∆υνατότητα προσφυγής έχει κάθε άτομο. Η προσφυγή στο

Ε.∆.∆.Α. στρέφεται πάντοτε κατά κράτους και ποτέ κατά ιδιώτη.

Η δυνατότητα προσφυγής στο Ε.∆.∆.Α. εξαρτάται από δύο προ-
ϋποθέσεις:

α) την παραβίαση άρθρου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρω-

πίνων ∆ικαιωμάτων από κάποιο κράτος σε βάρος κάποιου πολίτη, 

β) την εξάντληση εκ μέρους του πολίτη της άσκησης ένδικων

μέσων (π.χ. έφεσης, αναίρεσης κτλ.) ενώπιον των εθνικών δικα-

στηρίων.

Vincent van Gogh,
Café – terasse da la place de
forum
«... Ο μετέωρος άνθρωπος υπο-
πτεύεται ήδη, ότι μόνο ένας κό-
σμος που ξεκινά από αυτόν και
καταλήγει στον Άλλο, τους άλλους
μετέωρους ανθρώπους, έχει κά-
ποια λογική υπάρξεως ή δυνατό-
τητα να επιβιώσει..». 
Γιώργος Γραμματικάκης (ομό-
τιμος καθηγητής στο Τμήμα Φυσι-
κής, του Πανεπιστημίου Κρήτης) 
Η κόμη της Βερενίκης, 22η έκ-
δοση, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης,
Ηράκλειο 2002.

Το Ίδρυμα Μα-
ραγκοπούλου για
τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου
(Ι.Μ.Δ.Α.) έχει ως
βασικούς  σκο-

πούς του την έρευνα, μελέτη, προ-
άσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή
των δικαιωμάτων και ελευθεριών
του ανθρώπου. Ενημερωθείτε για
τη δράση του στην ιστοσελίδα
http://www.mfhr.gr/yellow/gr/index.ht
m.

Γενιές δικαιωμάτων
Εκτός από την κλασική διάκριση
των δικαιωμάτων σε ατομικά, πο-
λιτικά, κοινωνικά, γίνεται και η
διάκριση των δικαιωμάτων  σε γε-
νιές, ανάλογα με το περιεχόμενο
και τον χρόνο εμφάνισής τους:
Στην πρώτη γενιά ανήκουν τα
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
(που αντιτίθενται στο κράτος ή
που επιδιώκουν συμμετοχή). 
Στη δεύτερη γενιά ανήκουν τα 
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Σε εθνικό επίπεδο, αξιόλογη δραστηριότητα για την ουσια-

στική και αποτελεσματική προστασία των συνταγματικών δικαιω-

μάτων αναπτύσσει, όπως είδαμε Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο

103 παρ. 9 Σ.). Η Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου

αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα προστα-

σίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (ν. 2667/1998).

6.3.  Διακρίσεις δικαιωμάτων
6.3.1. ατομικά δικαιώματα

α) Η προσωπική ασφάλεια 

Η προσωπική ασφάλεια είναι θεμελιώδες στοιχείο της ελευθε-

ρίας. Για τον λόγο αυτό, το Σύνταγμα προβλέπει ειδικές εγγυή-

σεις, ώστε κανένα κρατικό όργανο να μην μπορεί να ασκήσει

δίωξη κατά ενός ατόμου, αν δεν υπάρχει νόμος που να προβλέ-

πει την πράξη του ως αξιόποινη: «κανένα έγκλημα δεν τιμωρεί-

ται, καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο» (λατ. ‘nullum

crimen nulla poena sine lege’).

β) Η αρχή του νόμιμου δικαστή 

Η προστασία της προσωπικής ασφάλειας συμπληρώνεται με

την αρχή του νόμιμου δικαστή. Νόμιμος δικαστής είναι εκείνος

που ορίζεται εκ των προτέρων από τον νόμο ως αρμόδιος να δι-

κάσει και κάθε άλλη υπόθεση όμοια, από άποψη περιεχομένου ή

προσώπου, με τη συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση. Αποτρέπεται

έτσι το ενδεχόμενο επεμβάσεων στην απονομή της δικαιοσύνης

και εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην αντι-

κειμενικότητα της κρίσης των δικαστηρίων.

γ) το άσυλο της κατοικίας και η προστασία του ιδιωτικού
βίου 

Το Σύνταγμα προστατεύει την κατοικία και την ιδιωτική και

οικογενειακή ζωή του ατόμου, την οποία θεωρεί «απαραβίαστη».

Αναγνωρίζει δηλαδή στο άτομο το δικαίωμα να ζει απερίσπαστο,

χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις (π.χ. εκ μέρους των οργάνων του

κράτους), μόνο ή με την οικογένειά του (οικογενειακό άσυλο).

‘My home is my castle’,( «το σπίτι μου είναι το φρούριό μου»),

κατά την παραδοσιακή αγγλοσαξονική έκφραση). 

Τι σημαίνει άσυλο; Άσυλο σημαίνει απαραβίαστος τόπος.  Κα-

νένας δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο χώρο της κατοικίας, χωρίς

τη συγκατάθεση του ενοίκου. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να εμ-

ποδίσει τον ενοίκο να εισέλθει στην κατοικία του. Η κατ’ οίκον

έρευνα επιτρέπεται μόνο κατά τους ορισμούς του νόμου. 

δ)το δικαίωμα αναφοράς στις αρχές 

Το δικαίωμα αναφοράς είναι το δικαίωμα του καθενός, τηρών-

τας τους νόμους της πολιτείας, να αναφέρεται εγγράφως στις

αρχές είτε για υποθέσεις που τον αφορούν και τον θίγουν άμεσα,

κοινωνικά δικαιώματα (που επι-
βάλλουν στο κράτος να ενεργή-
σει). 
Η τρίτη γενιά δικαιωμάτων είναι
η νεότερη. Πρόκειται για τα δι-
καιώματα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, όπως το δικαίωμα ειρήνης,
της αυτοδιάθεσης των λαών, ανά-
πτυξης και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, δικαίωμα στο περιβάλλον
κτλ. Τα περισσότερα από τα δι-
καιώματα τρίτης γενιάς δεν έχουν
κατοχυρωθεί (ακόμη) συνταγμα-
τικά.
Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατο-
μικά και Κοινωνικά Δικαιώματα,
3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη ,
Αθήνα 200

Oικονόμου Μιχάλης, 
Κόκκινη Τέντα 1927-28

Τι σημαίνει κατοικία;
Κατοικία θεωρείται κάθε χώρος
που χρησιμοποιείται για διαβίωση
– μόνιμη ή προσωρινή, διαμονή ή
απλώς παραμονή – ή για εργασία
και στον οποίο η είσοδος δεν είναι
δυνατή χωρίς τη συγκατάθεση
του διαμένοντος στο χώρο αυτό.
Δεν είναι απαραίτητο, ο χώρος να
είναι οικοδομημένος, περιτοιχι-
σμένος ή στεγασμένος. Αρκεί να
είναι περιφραγμένος, ώστε να μην
μπορούν άλλοι να μπουν ελεύ-
θερα σε αυτόν. 
Επομένως, κατοικία είναι: το οί-
κημα, το διαμέρισμα ή το δωμά-
τιο, όπου διαμένει κανείς (ως
ιδιοκτήτης, αλλά και ως ενοικια-
στής κτλ.). Επίσης, το δωμάτιο
του ξενοδοχείου. Κατοικία θεω-
ρείται επίσης, η αυλή, μια καλύβα,
μια σκηνή, ακόμα και ένα όχημα
ή ένα πλοίο. Κατοικία θεωρείται
επίσης, η αυλή, μια καλύβα, μια
σκηνή, ακόμα και ένα όχημα ή
ένα πλοίο.

6.3.  ∆ιακρίσεις δικαιωμάτων
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είτε για ζητήματα που αφορούν την κοινωνική, οικονομική και

πολιτική ζωή. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της πολιτείας είναι

υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα, σε χρονικό διάστημα όχι με-

γαλύτερο των 60 ημερών και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκεί-

νον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με τον νόμο. 

Ο πολίτης που θεωρεί ότι αδικείται, μπορεί  να καταφύγει είτε

στα δικαστήρια είτε στον Συνήγορο του Πολίτη που λειτουργεί

ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

ε) Η θρησκευτική ελευθερία 

«Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη.

Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρ-

τάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός» (άρθρο 13 παρ.

1).

Ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει τις θρησκευτικές πεποιθή-

σεις που επιθυμεί. 

Έχει επίσης την ελευθερία να εξωτερικεύει την πίστη και τα

θρησκευτικά συναισθήματά του με ειδικές τελετουργικές διαδι-

κασίες, εφόσον δεν προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Εξάλλου το Σύνταγμα απαγορεύει τον προσηλυτισμό, την

προσπάθεια δηλαδή προσέλκυσης οπαδών σε κάποια θρησκεία με

αθέμιτα μέσα. 

στ) Η ελευθερία τύπου και έκφρασης 

«Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γρα-

πτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους

του κράτους» (άρθρο 14 Σ.).

Η ελευθερία του τύπου αποτελεί πραγμάτωση της ουσίας της

δημοκρατίας. Μέσω αυτής ασκείται η ελευθερία της έκφρασης,

δηλαδή η δυνατότητα του καθενός να διατυπώνει τις σκέψεις του

και να διαδίδει ελεύθερα τους στοχασμούς του. ∆ια μέσου του

τύπου υλοποιείται η ύπαρξη πολυφωνίας. Ο τύπος άλλωστε είναι

η αποκαλούμενη «τέταρτη εξουσία» που ελέγχει την άσκηση της

κρατικής εξουσίας.

Η ελευθερία του τύπου περιλαμβάνει την ελευθερία κυκλο-

φορίας, διανομής και πώλησης των εντύπων, εφημερίδων, περιο-

δικών κτλ. Το Σύνταγμα απαγορεύει τον έλεγχο του περιεχομένου

του εντύπου, εφημερίδας, περιοδικού, κτλ. πριν από την κυκλο-

φορία του (λογοκρισία), είτε την αφαίρεση των φύλλων του εν-

τύπου μετά τη δημοσίευση (κατάσχεση). 

Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η κατάσχεση του εντύπου, με πα-

ραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία του, στις εξής πε-

ριπτώσεις:

• Για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής

θρησκείας.

Ως κατοικία επίσης νοούνται και προ-
στατεύονται και οι χώροι εργασίας και
επαγγελματικής απασχόλησης, δη-
λαδή γραφεία, ιατρεία, καταστήματα,
εργαστήρια, όταν όμως είναι κλειστά
για το κοινό. Κατά τις εργάσιμες ώρες,
όταν δηλαδή είναι ανοικτά στην ελεύ-
θερη (ανέλεγκτη) είσοδο οποιουδή-
ποτε, δεν αποτελούν κατοικία.

Πολύκλειτος Ρέγκος, 
Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1939,

εκδ. Δημ.Πινακοθήκη Θεσ/νίκης

«Ελευθερία του τύπου με....
λογοκρισία, απαγορεύσεις,

δολοφονίες

Paul Cézanne, 1866, 
National Gallery of Art, Washington
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• Για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της ∆ημοκρα-

τίας.

• Για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με

τις ένοπλες δυνάμεις, ή έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολι-

τεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κρά-

τους.

• Για «άσεμνα» δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα

τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο

Σύνταγμα, όπως το δικαίωμα της συνάθροισης (άρθρο 11 Σ.), της

ιδιοκτησίας (άρθρο 17 Σ.), της συνδικαλιστικής ελευθερίας και

της απεργίας (άρθρο 23 Σ.) κ.ά. 

6.3.2. Πολιτικά δικαιώματα 

α) το δικαίωμα του «εκλέγειν»: είναι το δικαίωμα που δίνει

τη δυνατότητα στον εκλογέα να ψηφίσει για να εκλέξει τους αν-

τιπροσώπους του (Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Νομαρχιακά, ∆η-

μοτικά Συμβούλια). 

β) το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»: δίνει τη δυνατότητα στον

πολίτη να εκλεγεί σε κάποιο δημόσιο αξίωμα, όπως το βουλευ-

τικό.

γ) το δικαίωμα ίδρυσης ή συμμετοχής σε πολιτικό κόμμα.

δ) το δικαίωμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου στις
δημόσιες θέσεις.

ε) το δικαίωμα διορισμού ως ενόρκου στα μικτά ορκωτά δι-

καστήρια της χώρας.

6.3.3. Κοινωνικά δικαιώματα

α) το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας, του γάμου, της
μητρότητας και της παιδικής ηλικίας

«Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του

Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τε-

λούν υπό την προστασία του Κράτους». Ως οικογένεια νοείται η

κοινότητα γονέων και τέκνων, φυσικών ή υιοθετημένων, ανε-

ξαρτήτως του αν γεννήθηκαν ύστερα από γάμο ή χωρίς γάμο

των γονέων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιφυλάσσεται ευνοϊκή μεταχείριση της μη-

τέρας σε ό,τι αφορά την άδεια κύησης, το μειωμένο ωράριο για

την ανατροφή τέκνου, τον θεσμό της ανάδοχης μητέρας κ.ά. 

β) το δικαίωμα στην υγεία

Η υγεία αποτελεί μέριμνα της πολιτείας. Η πολιτεία δημιουρ-

γεί την κατάλληλη υποδομή παροχής υπηρεσιών για ιατρική πε-

Πλήθος παραγόντων, όπως πραξι-
κοπήματα, πολιτικές αναταραχές,
καταπιεστικά καθεστώτα ή η γενι-
κότερη επιδίωξη πολλών (δημο-
κρατικών και μη) κυβερνήσεων να
ανακόψουν τον αντιπολιτευτικό
λόγο, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αρ-
νητικό περιβάλλον για την ελευθε-
ροτυπία, ιδίως σε περιοχές, όπως η
Ασία, η πρώην Σοβ. Ένωση και η
Λατ. Αμερική κ.ά.....»
Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, φύλλο 2ας
Μαϊου 2007.

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 4, παρ. 2
κατοχυρώνει την ισότιμη από-
λαυση των δικαιωμάτων από
όλους: «Οι Έλληνες και οι Ελλη-
νίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις».

Κατά πόσο ισχύει
αυτό στην πράξη;
Επισκεφθείτε
την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση

w w w . a m e a m e -

dia.gr.  
Μεταξύ άλλων, πα-

ρουσιάζεται η πρωτοβουλία της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρω-
σης για τη διαμόρφωση ενός ευ-
ρέως αποδεκτού λεξιλογίου
αναφορικά με τα Άτομα με Ανα-
πηρία, προς χρήση από τα Μ.Μ.Ε. 

Εντουάρ Βυγιάρ, Παιδιά, 1909, 
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη

6.3.2. Πολιτικά δικαιώματα 
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ρίθαλψη που περιλαμβάνει τόσο τη θεραπεία, όσο και την πρό-

ληψη ασθενειών. 

Για τον λόγο αυτόν, η πολιτεία ιδρύει και εξοπλίζει νοσοκο-

μεία, διορίζει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φροντίζει για

τη φαρμακευτική επάρκεια, ενισχύει την ιατρική έρευνα. Επίσης,

φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών σε θέματα

υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα της αγω-
γής υγείας που πραγματοποιείται στα σχολεία, με σκοπό την ενη-

μέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών στα θέματα

αυτά. 

Επίσης, η πολιτεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προ-

στασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και περίθαλψης

των απόρων. Για παράδειγμα, η πολιτεία απαγορεύει την κυκλο-

φορία προϊόντων που προορίζονται για χρήση από παιδιά και τα

οποία είναι βλαπτικά για την υγεία τους. Ειδική προστασία απο-

λαμβάνει το άτομο έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων για την

προστασία της γενετικής του ταυτότητας (κλωνοποίηση). 

γ) το δικαίωμα για εργασία 

Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Σύν-

ταγμα που επιτάσσει στα κρατικά όργανα να μεριμνούν για τη δη-

μιουργία συνθηκών απασχόλησης για όλους τους πολίτες και για

την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και

αστικού πληθυσμού.

Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες

απασχόλησης για όσους επιθυμούν και μπορούν να εργαστούν. Η

μείωση της ανεργίας συνεπάγεται αύξηση του εθνικού εισοδήμα-

τος, και γενικότερα ευημερία της κοινωνίας. 

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι επιδο-

τήσεις θέσεων εργασίας για τους ανέργους από τον Ο.Α.Ε.∆. απο-

τελούν προσπάθειες της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδική μέριμνα της πολιτείας αποτελεί και η επαγγελματική έν-

ταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

των ατόμων με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.). 

Στο πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας

των νέων και της διασύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργα-

σίας, λειτουργούν τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολι-

σμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) που παρέχουν χρήσιμες πληρο-

φορίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

δ) Η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της παιδείας 

Η ελεύθερη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου επι-

τυγχάνεται με την κατάλληλη παιδεία. Αυτός είναι και ο λόγος

που το Σύνταγμα την ανάγει σε «βασική αποστολή του κράτους»

και κατοχυρώνει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση. Για

τον σκοπό αυτό το κράτος εξασφαλίζει δωρεάν παιδεία (δωρεάν

Κατράκη Βάσω, Μάνα 
(πετρογραφία)

Μεταλλαγμένα προϊόντα: Οι
απόψεις διίστανται. Οι υποστηρι-
κτές τους θεωρούν ότι θα λύσουν
το  πρόβλημα της πείνας του πλα-
νήτη, ενώ άλλοι, ότι εγκυμονούν
κινδύνους.

Σκίτσο του Ηλία Ταμπακέα, περιο-
δική έκδοση κόμικς «9», τεύχος 354,
2 Μαϊου 2007, Εφημερίδα Ελευθερο-
τυπία
Aναζητήστε πληροφορίες για τα
μεταλλαγμένα προϊόντα και τις
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη
υγεία.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ‘equal’, για την απασχό-
ληση, χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
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διανομή συγγραμμάτων, μη καταβολή διδάκτρων στα δημόσια

σχολεία, ίδρυση νέων σχολείων, βιβλιοθηκών κτλ.) σε όλες τις

βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε το δημόσιο αγαθό της παιδείας

να είναι προσιτό σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Η παιδεία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, αποτελεί βασική απο-

στολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγ-

γελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της

εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

Επιπρόσθετες εγγυήσεις παρέχονται γι’ αυτούς που διακρίνον-

ται (υποτροφίες κτλ.), καθώς και γι’αυτούς που έχουν ανάγκη από

βοήθεια ή ειδική προστασία (π.χ. σχολεία για παιδιά με ειδικές

ανάγκες). Επίσης, σημειώνεται ότι δικαίωμα, όσο και υποχρέωση

φοίτησης έχουν όχι μόνον οι ημεδαποί, αλλά και οι αλλοδαποί. 

ε)  Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος 

Ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, η ζωή στη γη κινδυνεύει. Η

ρήση του φιλόσοφου Κορνήλιου Καστοριάδη είναι σήμερα πιο

επίκαιρη από ποτέ: «Για τους ιστορικούς του μέλλοντος, η μεγαλύ-

τερη τρέλα του 20ου αιώνα δεν είναι οι πόλεμοι, αλλά η κατα-

στροφή του οικοσυστήματος του πλανήτη». 

Καθημερινά, βλέπουμε να καταστρέφονται τα δάση, να μολύ-

νονται οι θάλασσες, οι ποταμοί, οι λίμνες, να εξαφανίζονται είδη

από το ζωικό και φυτικό βασίλειο, να ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα

των πόλεων. Με την πρόχειρη και αυθαίρετη ανοικοδόμηση, κα-

ταστρέφονται μνημεία της πολιτισμικής  μας κληρονομιάς. Το φυ-

σικό και πολιτισμικό περιβάλλον υποβαθμίζεται. 

Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα: τα όργανα της πολιτείας υποχρε-

ούνται να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, προληπτικά και κατα-

σταλτικά, στο πλαίσιο της βιώσιμης–αειφόρου ανάπτυξης (το

πρότυπο ανάπτυξης που δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους του

πλανήτη, αλλά γίνεται με γνώμονα τη διατήρησή τους και στο

μέλλον, όπως ορίστηκε στη διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο, Βραζι-

λία, 1992). Ο  πολίτης έχει την υποχρέωση να σέβεται και να προ-

στατεύει το περιβάλλον.

Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνεί-

δηση. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι διαχειριστής,

όχι εξουσιαστής της φύσης. Για τον λόγο αυτόν έχουν ενταχθεί

και τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχο-

λεία με στόχο να γνωρίσει ο μαθητής το φυσικό περιβάλλον, να

ευαισθητοποιηθεί για τα περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο

του θερμοκηπίου, καταστροφή δασικού πλούτου, είδη υπό εξα-

φάνιση κτλ.) και να δραστηριοποιηθεί για την αναζήτηση λύσεων

και την προστασία του περιβάλλοντος.

στοχεύει στη διασφάλιση των
ίσων ευκαιριών στον τομέα της
απασχόληση (www.equal-greece.gr).

Στόχοι του Προγράμματος είναι: Η
βελτίωση της απασχολησιμότητας
μέσα από την ανάπτυξη του επιχει-
ρηματικού πνεύματος, η ενθάρ-
ρυνση της προσαρμοστικότητας
των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των
πολιτικών ίσων ευκαιριών για άν-
δρες και γυναίκες, για άτομα με
αναπηρία, για μετανάστες, πρό-
σφυγες, αποφυλακισμένους, ανήλι-
κους παραβάτες κ.ά.
Τα Κέντρα Προώθησης της Απα-
σχόλησης   (Κ.Π.Α.)    δημιουργή-
θηκαν από τον Οργανισμό
Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμι-
κού  (Ο.Α.Ε.Δ.).  Κύριες λειτουρ-
γίες των Κ.Π.Α. είναι η
εξατομικευμένη υποστήριξη των
ανέργων  στην αναζήτηση εργα-
σίας (www.oaed. gr). 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Απασχόληση και Επαγγελμα-
τική Κατάρτιση» συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Ελληνικό Δημόσιο και απο-
σκοπεί στην ενίσχυση της απασχό-
λησης και την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας: 
Στις διευθύνσεις www.ypakp.gr,
www.prosonolotachos.gr, θα βρείτε
προγράμματα ανά ομάδα ωφελου-
μένων ατόμων, ανέργων, ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, γυναικών κ.ά.

Νίκος Παραλής, Λοφοσειρές,1968

Το καλοκαίρι του 2007 σημαδεύ-
τηκε από μια ανείπωτη εθνική τρα-
γωδία για την Ελλάδα, μια
ανυπολόγιστη οικολογική κατα-
στροφή. Χιλιάδες στρέμματα δασι-
κής έκτασης κάηκαν.  Ανθρώπι-
νες ζωές χάθηκαν. Ανυπεράσπιστα
ζώα, σπίτια, περιουσίες, καλλιέρ-
γειες έγιναν στάχτη. Η τραγική
συγκυρία αποτυπώθηκε στην ομι-
λία του  Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Κάρολου Παπούλια για την

74
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33η επέτειο αποκατάστασης της
δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου 2007:
«Όταν σήμερα μιλάμε για ποιότητα
δημοκρατίας, δεν μπορούμε παρά
να έχουμε στο νου μας μία οικολο-
γική δημοκρατία που θα έχει στο
επίκεντρο την προστασία της
φύσης. Στις πυρκαγιές θυσιάστη-
καν ανθρώπινες ζωές, ζωές συμπο-
λιτών μας που τοποθέτησαν το
συλλογικό καλό πάνω από το ατο-
μικό. [....] 
Οι πυρκαγιές αυτές έδειξαν για
άλλη μια φορά με δραματικό
τρόπο ότι παραμένει ζητούμενο το
μέτρο της οικολογικής ευαισθη-
σίας που θα μας προστατεύσει
από τη βία του τσιμέντου και της
εξαφάνισης του πράσινου. [....]
Γι’ αυτό η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι πλέον ζήτημα δημο-
κρατίας. Και η συμμετοχή στον
αγώνα για τη σωτηρία της φύσης
είναι υψηλό δημοκρατικό καθή-
κον του πολιτικού μας συστήμα-
τος, κάθε πολίτη που δεν θέλει
απλώς να ευημερήσει, αλλά να ευ-
τυχήσει κυνηγώντας το όνειρο
ενός καλύτερου και βιώσιμου κό-
σμου».

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες:
εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω
τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω». 
Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική,
Εκδ. Καζαντζάκη, 2005.

Αντουάν ντε Σαιν Εξυπερύ, 
Ο Μικρός Πρίγκηπας.

ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.4. Πολιτική άμυνα και πολιτική προστασία

Η πολιτεία προστατεύει τους πολίτες από πολέμους, φυσικές

καταστροφές (π.χ. σεισμούς) ή τεχνολογικά ατυχήματα (π.χ.

έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο). Η άμυνα της χώρας βασίζεται

στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν όμως και πολιτικές δυνάμεις
που εργάζονται για την άμυνα της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις
αποτελούν την εθνική άμυνα. Οι πολιτικές δυνάμεις, την πολι-
τική άμυνα.

Δυνάμεις πολιτικής προστασίας είναι η Ελληνική Αστυνο-

μία, το Λιμενικό σώμα, το Πυροσβεστικό σώμα. Σε περίπτωση

εμπόλεμης κατάστασης, αποστολή των σωμάτων αυτών είναι να

προλάβουν ή να μειώσουν τις απώλειες του πληθυσμού και τις

καταστροφές των υλικών αγαθών, να τονώσουν το ηθικό των πο-

λιτών και να τους προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Η προετοιμασία των πολιτών είναι αναγκαία για το, έστω και

υποθετικό,  ενδεχόμενο  μιας εμπόλεμης κατάστασης. Το υψηλό
αίσθημα ευθύνης και η συνεργασία με την πολιτεία είναι απα-

ραίτητα για την προστασία του κάθε πολίτη, της οικογένειάς του

και του συνόλου γενικότερα.

Έτσι, για παράδειγμα, οι δυνάμεις της πολιτικής άμυνας ενη-

μερώνουν το κοινό για τρόπους αυτοπροστασίας (πώς δηλαδή θα

αντιδράσουν σε περίπτωση συναγερμού, πώς θα οδηγηθούν σε

καταφύγια κτλ.). Επίσης, εκπαιδεύονται, για να διασώζουν και να

περιθάλπουν τους πληγέντες με τη βοήθεια των υγειονομικών

υπηρεσιών  (νοσοκομείων, ιατρών), να σβήνουν πυρκαγιές, να

απολυμαίνουν περιοχές από ραδιενεργό σκόνη ή χημικές ουσίες,

να αποκαθιστούν τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Η πολιτεία προστατεύει τους πολίτες και σε περίπτωση φυσι-

κών καταστροφών ή τεχνολογικών ατυχημάτων. Η πολιτική προ-
στασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της

υγείας και της περιουσίας των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό ιδρύ-

θηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) που

υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης. 

Οι ενεργοί πολίτες μέσα στο πλαίσιο του εθελοντισμού συ-

νεργάζονται με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Η συνερ-

γασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας.

Πολλοί εθελοντές δασοφύλακες περιπολούν στα δάση, ανοίγουν τους δασικούς δρόμους, συμμετέχουν στη
δασοπυρόσβεση. Το σύνθημά τους είναι «Προστατεύουμε τον άνθρωπο, την περιουσία του και το πε-
ριβάλλον». Αναζητήστε πληροφορίες για εθελοντικές οργανώσεις Δασοπροστασίας που δραστηριοποιούνται
στον τόπο σας. Για παράδειγμα, οι Eθελοντές Δασοπροστασίας Μεσσηνίας (Ε.ΔΑΣ.ΜΕ.) ξεκίνησαν από τη διά-
σωση του εθνικού δρυμού του Ταϋγέτου από τις πυρκαγιές του 1998. Τα μέλη του εκπαιδεύθηκαν από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, τον Οργανισμό
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, το Λιμενικό Σώμα, τον Ερυθρό Σταυρό. Ο Σύλλογος είναι αναγνω-
ρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν υποκαθιστά την πολιτεία, αλλά παρέχει αμέ-
ριστη υποστήριξη στο έργο της.
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Με έμβλημα την πεταλούδα και σύνθημα «Οι μαθητές ερευ-
νούν, οι δήμοι ενημερώνονται, η κοινωνία ευαισθητοποιεί-
ται», πραγματοποιείται από το 2006 - 07 η εκστρατεία
ευαισθητοποίησης των εφήβων 28 πόλεων για το περιβάλ-
λον, με τίτλο «Οικολογική μετακίνηση», υπό την αιγίδα του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Ανάπτυξης. (Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Ελευθεροτυ-
πία, φύλλο της 18ης Ιανουαρίου 2007). Αναζητήστε πληρο-
φορίες για τις εθελοντικές οργανώσεις που δρουν στην
περιοχή σας. Θα σας ενδιέφερε να δραστηριοποιηθείτε σε
κάποια από αυτές; Να αιτιολογήσετε τη στάση σας.

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε την ξανά

σωστά:

1. ___ ∆ικαίωμα είναι η εξουσία, η δυνατότητα δηλαδή αυτοκαθορισμού, που αναγνω-

ρίζεται στο άτομο μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής πολιτείας.

2. ___ Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας.

3. ___ Η άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων είναι απεριόριστη.

4. ___ Ένα δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά, όταν ασκείται για σκοπό διαφορετικό

από εκείνον για τον οποίο θεσπίσθηκε.

5. ____Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορούν να προσφύ-

γουν φυσικά πρόσωπα και κράτη.

Β/ Μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες; Ναι ή όχι και γιατί;

1. Να απαγορεύσετε σε κάποιον να μπει στο σπίτι σας.

2. Να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές.

3. Να εκδώσετε μια μαθητική εφημερίδα.

4. Να μην φοιτήσετε στο Γυμνάσιο.

Γ/ Αναζητήστε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή σας και προωθή-

στε τα στους τοπικούς φορείς, για να τα υιοθετήσουν. Σε ποιο δικαίωμα βασίζεται αυτή η ενέρ-

γειά σας;

Δ/ ∆είτε προγράμματα που απευθύνονται στους νέους και τις νέες και τους προσφέρουν

ευκαιρίες και πληροφόρηση σε όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, στην ιστοσελίδα της

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, http://neagenia.citron.gr.

Ε/ Ενημερωθείτε για τα μέτρα που πρέπει να πάρετε σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης

ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κτλ.) από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. (www.ci-

vilprotection.gr). Σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση του σχολείου σας, να ορίσετε τον ρόλο

που θα έχει κάθε μαθητής σε μια τέτοια κατάσταση και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Να

αναλάβετε πρωτοβουλίες για την Πολιτική Προστασία του σπιτιού, της γειτονιάς, της κοι-

νότητάς σας.

εργαΣιεΣ–αΣΚΗΣειΣ-ΔραΣτΗριοτΗτεΣ
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Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Για  ποιον  λόγο πειθαρχούν οι πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους στην εξου-

σία;

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού;

• Ποια σημασία έχουν τα πολιτικά κόμματα για τη λειτουργία της δημοκρατίας;

• Πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη; 

• Σε τι διαφέρουν τα κόμματα από τις ομάδες πίεσης- συμφερόντων και τα κοινω-

νικά κινήματα;

• Για ποιον λόγο είναι σημαντική η εκλογή των «τοπικών αρχόντων» στους Οργα-

νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 

• Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών;  

• Τι είναι λαϊκισμός και από ποιους παράγοντες ευνοείται;

• Με ποιους τρόπους ασκείται η  προπαγάνδα;

• Eξουσία

• Πολιτική εξουσία

• Πολιτικό σύστημα

• Φιλελευθερισμός

• Καπιταλισμός

• Σοσιαλισμός

• Κομμουνισμός

• Πολιτικό κόμμα

• Κομματικό σύστημα

7.1.    Εξουσία και πολιτική εξουσία
7.2.   Πολιτικά συστήματα
7.2.1.Φιλελευθερισμός – Καπιταλισμός
7.2.2.Σοσιαλισμός – Κομμουνισμός
7.3.   Τα πολιτικά κόμματα
7.4.   Η τοπική αυτοδιοίκηση
7.5.   Ο συνδικαλισμός
7.6.   Κοινή γνώμη και ομάδες πίεσης – συμφερόντων
7.7.   Η κοινωνία των πολιτών – Τα κοινωνικά κινήματα
7.8.   Φαινόμενα λαϊκισμού – Η προπαγάνδα

• Τοπική Αυτοδιοίκηση

• Βαθμίδες Αυτοδιοίκησης

• Συνδικαλισμός

• Κοινή γνώμη

• Ομάδες πίεσης - συμφερόντων

• Κοινωνία πολιτών

• Κοινωνικά κινήματα

• Λαϊκισμός

• Προπαγάνδα
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7.1. εξουσία και πολιτική εξουσία

Η εξουσία είναι συνυφασμένη με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ανά-

μεσα σε αυτόν που ασκεί την εξουσία και σε αυτόν που επηρεά-

ζεται από την άσκησή της υπάρχει σχέση  ανισότητας. ο ένας

υπερέχει έναντι του άλλου σε έναν ή περισσότερους τομείς (π.χ.

οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, γνωσιακά) και καθιστά

αυτή την υπεροχή σαφή. Άρα, η εξουσία συνδέεται άρρηκτα με

τη  δύναμη που έχει κάποιος να επιβάλλει τη βούλησή του σε

κάποιον άλλον ή να επηρεάζει τη συμπεριφορά του. 

Η εξουσία μπορεί να ασκείται με τρόπους που εκτείνονται σε

ένα ευρύ φάσμα από τον εξαναγκασμό μέχρι τη χειραγώγηση.

Σε αυτούς δεν περιλαμβάνεται η ορθολογική πειθώ, γιατί τότε

μιλούμε για τη δυνατότητα που έχει κάποιος να επηρεάσει

κάποιον άλλον χωρίς απαραίτητα να ασκεί εξουσία. Κρίσιμο είναι,

κατά πόσο η βούληση ή η συμπεριφορά αυτού που επηρεάζεται

από την εξουσία διαμορφώνεται συνειδητά και ελεύθερα. Αν αυτό

δεν συμβαίνει και η εκάστοτε βούληση ή συμπεριφορά

διαμορφώνεται λόγω του φόβου μιας τιμωρίας ή λόγω της

ανάγκης για ανταμοιβή από κάποιον προφανώς ισχυρότερο, τότε

πρόκειται για άσκηση εξουσίας. ∆εν είναι βέβαια πάντα εύκολο

να διαπιστώσουμε κατά πόσο η βούληση κάποιου διαμορφώθηκε

ελεύθερα ή ως αποτέλεσμα άσκησης εξουσίας ή επηρεασμού. 

Όταν η εξουσία ασκείται από το κράτος, γίνεται λόγος για

άσκηση κρατικής εξουσίας. Η λέξη κράτος προέρχεται

ετυμολογικά από το ρήμα «κρατ-έω, κρατ-ώ» που σημαίνει

κυριαρχώ, έχω δύναμη και την επιβάλλω. Η έννοια του κράτους

είναι, λοιπόν, συνυφασμένη με τη δύναμη, την εξουσία, την

κυριαρχία. Κρατική εξουσία είναι η δυνατότητα του κράτους
να επιτάσσει και να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση προς τις
επιταγές του. Η κρατική εξουσία έχει τους μηχανισμούς που της

επιτρέπουν να κάμπτει οποιαδήποτε βούληση της αντιτίθεται. Για

παράδειγμα, τις εξωτερικές απειλές κατά της εδαφικής

ακεραιότητας το κράτος τις κάμπτει με τις ένοπλες δυνάμεις ενώ

τις εσωτερικές απειλές της δημόσιας τάξης και ασφάλειας τις

κάμπτει με τις αστυνομικές δυνάμεις.  

Για ποιον λόγο, όμως, πειθαρχούν οι άνθρωποι στην εξουσία

του κράτους; Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι άνθρωποι

πειθαρχούν, επειδή πιστεύουν ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα

κάποιοι στόχοι της κοινωνικής συμβίωσης, όπως είναι η ευρυθμία,

η ασφάλεια και γενικά η διασφάλιση συνθηκών που θα τους

επιτρέψουν να επιδιώξουν τα ατομικά ή συλλογικά τους

συμφέροντα. 

Σε μια δημοκρατία, κάθε εξουσία πηγάζει από τον λαό. Η

εξουσία δεν αποτελεί «μονοπώλιο» του κράτους, αλλά είναι

συνυφασμένη με την κοινωνία. Η δημοκρατικά οργανωμένη

Η γνώση της φωτιάς υπήρξε κατα-
λυτική για την ανθρωπότητα. Ο
Προμηθέας, ως «εκπολιτιστής
ήρωας», σπάει το θεϊκό μονοπώλιο
της γνώσης, αντιστέκεται απέ-
ναντι στην εξουσία, κλέβει τη
φωτιά, ανακατανέμει την ισχύ
στον κόσμο:

«Κρυμμένο κρατούν το βιος οι θεοί
απ’τους ανθρώπους, […]. Αλλά ο Δίας
το ‘κρυψε χολωμένος στην ψυχή του,
γιατί τον εξαπάτησε ο στρεψόνοος
Προμηθέας. Γι’ αυτό σχεδίασε για
τους ανθρώπους βάσανα πικρά. Κι
έκρυψε τη φωτιά• αλλ’ αυτήν πάλι ο
ευγενής γιος του Ιαπετού κλεμμένη
απ’το νοητή Δία την έφερε στους αν-
θρώπους σε κούφιο καλάμι κρυφά απ’
τον κεραυνόχαρο Δία».

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι,
Μτφρ. Σωκρ. Σκαρτσής, Εκδ. Κά-
κτος, Αθήνα 1993.

Λακωνική κύλικα του 550 π.Χ.
Απεικονίζει τον Άτλαντα να σηκώ-
νει στους ώμους του τον ουρανό
και το δεσμώτη Προμηθέα που αι-
μορραγεί από τον αετό του Δία
που του σπαράσσει το σώμα
(Μουσείο Βατικανού, Ρώμη)

Σκεφτείτε περιπτώσεις από την
καθημερινότητά σας, όπου υπάρ-
χουν σχέσεις εξουσίας και εντοπί-
στε τη φύση της ανισοτιμίας που
χαρακτηρίζει τη θέση των εμπλε-
κόμενων  μερών στην  εκάστοτε
σχέση, π.χ. οικονομική. Συζητή-
στε στην τάξη για τους τρόπους,
με τους οποίους μπορεί κάποιος
να ασκεί εξουσία σε άλλους, να
εκμεταλλεύεται δηλαδή την όποια
δύναμή του, για να επιβάλλει τη
βούλησή του σε αυτούς.
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κοινωνική συμβίωση επιδιώκει το κοινό καλό. Για τον λόγο αυτόν,

λοιπόν, στη δημοκρατία είναι ορθότερο να μιλάμε για πολιτική
εξουσία.

Στις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, η πολιτική

εξουσία δεν ασκείται απευθείας από τους πολίτες, αλλά από τους

εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Οι πολίτες εξουσιοδοτούν

κάποιους αντιπροσώπους τους να προωθούν αυτοί για

λογαριασμό τους τα αιτήματά τους. Πώς διασφαλίζεται η

ελευθερία των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενη αυθαιρεσία αυτών

των αντιπροσώπων και γενικότερα των οργάνων της πολιτικής

εξουσίας; Με δύο τρόπους: 

α) Η εξουσία των κρατικών οργάνων πρέπει να είναι νόμιμη.
Το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, συντάσσει την

Πολιτεία, θεσπίζει τα κρατικά όργανα, τις λειτουργίες και τις

αρμοδιότητές τους. Τα κρατικά όργανα ενεργούν με διαφανείς

διαδικασίες, αποκλειστικά και μόνο μέσα στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, ελέγχονται για τη νομιμότητα της

δράσης τους, ακριβώς όπως και οι πολίτες. Με δυο λόγια, στη
δημοκρατία η πολιτική εξουσία αυτοπεριορίζεται με κανόνες
δικαίου, γι’ αυτό ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος είναι ένα

κράτος δικαίου.

β) Η σύγχρονη δημοκρατία είναι πλουραλιστική. Αυτό

σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές, ενίοτε ανταγωνιστικές κοινωνικές

ομάδες που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των

συμφερόντων τους. Σκεφτείτε τη δημόσια δράση που

αναπτύσσουν μη κρατικοί κοινωνικοί φορείς, όπως π.χ. ομάδες

πίεσης, διάφοροι φορείς διαβούλευσης (fora)* πολιτών, Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά. Οι πολίτες που συμμετέχουν σε

τέτοιους φορείς, αν και ιδιώτες, δεν ενεργούν  για την προώθηση

των ιδιωτικών τους συμφερόντων, αλλά ως πολίτες και μέλη του

κοινωνικού συνόλου. Υπερβαίνουν την ιδιωτικότητά τους και

προβάλλουν τη δική τους αντίληψη για το γενικό (ή δημόσιο)

συμφέρον. Μέσα από την αντιπαραβολή και την αντιπαράθεση

των διαφόρων απόψεων προωθείται η επίτευξη του γενικού

καλού. Η δράση αυτών των κοινωνικών οργανώσεων, που

αποτελούν τη λεγόμενη «κοινωνία των πολιτών», διαφέρει από

τη δράση των κρατικών οργάνων στο ότι δεν μπορεί να επιβληθεί
καταναγκαστικά (εξουσιαστικά), ασκεί απλώς πίεση και

προσπαθεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση των πολιτικών

αποφάσεων. Η ακώλυτη δράση της κοινωνίας των πολιτών

αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε ενδεχόμενη

αυθαιρεσία της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.  Τις λεπτομέρειες

θα τις διαβάσετε στις ενότητες που ακολουθούν.

Μια όψη της εξουσίας είναι και
η δυνατότητα να επηρεάζει κά-
ποιος τον άλλον επεμβαίνοντας σε
αυτό που σκέφτεται ή θέλει ή έχει
ανάγκη. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η διαφήμιση που προ-
βάλλει έναν ιδεατό κόσμο ως
πρότυπο, προκειμένου να προκα-
λέσει τεχνητές ανάγκες και να
ωθήσει στον καταναλωτισμό. 

(Πηγή εικόνας: Παγκόσμια Ιστο-
ρία, Eκδ. Time Life Books – K.
Καπόπουλος)
Στην πολιτική, αυτή η όψη της
εξουσίας εντοπίζεται στη χρήση
της πολιτικής προπαγάνδας.

Για παράδειγμα, αυταρχικά καθε-
στώτα χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Ε.
με σκοπό να επηρεάσουν τους αν-
θρώπους, επιστρατεύοντας ψέ-
ματα και παραποιώντας την
αλήθεια. Τo πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι της ναζιστικής
Γερμανίας .

«Μια νομοθεσία
εντελώς άχρηστη
για τις Εξουσίες
θα ΄τανε αληθινή
σωτηρία».

Οδυσσέας Ελύτης, 
Σηματολόγιον, Ρήσεις από το
ποιητικό έργο «Μαρία Νε-
φέλη», εκδ. ύψιλον/βιβλία,
Αθήνα 2001

Πώς ερμηνεύετε τον παραπάνω
στίχο του Οδυσσέα Ελύτη; Θα
μπορούσε ποτέ  να καταστεί η νο-
μοθεσία «εντελώς άχρηστη για τις
Εξουσίες»; Αν ναι, πότε (υποθε-
τικά – ουτοπικά) θα γινόταν αυτό; 

* forum (λατ.), πληθ. fora = η Αγορά, ο χώρος, όπου συγκεντρώνονται οι πολίτες,

άρα  και χώρος δημόσιας διαβούλευσης.  
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7. 2. Πολιτικά συστήματα

Ποιοι και πόσοι κατέχουν την εξουσία σε ένα κράτος; Πώς

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση στις επιταγές τους; Η εξουσία είναι

συγκεντρωμένη σε μια κεντρική διοίκηση ή μήπως μετακυλίεται

και σε άλλους θεσμούς; Πώς οργανώνεται η οικονομική ζωή και

πώς κατανέμεται ο πλούτος σε μια κοινωνία; Αυτά είναι μερικά

από τα ερωτήματα που θέτουμε, όταν προσπαθούμε να ορίσουμε

την έννοια του πολιτικού συστήματος. 

Πολιτικό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο που

περιλαμβάνει θεσμούς και διαδικασίες διακυβέρνησης (π.χ.

Βουλή, Κυβέρνηση), καθώς και φορείς σύνδεσης των θεσμών
αυτών με την κοινωνία (π.χ. πολιτικά κόμματα). 

Το πολιτικό σύστημα παράγει δημόσια δεσμευτικές

αποφάσεις. Παράλληλα, όμως, παράγει και αξίες, τις οποίες είναι

σε θέση να κατανέμει και να διαχέει στην κοινωνία. Για

παράδειγμα, ένα κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα παράγει

δημόσια δεσμευτικές αποφάσεις (π.χ. νόμους) μέσω της

νομοθετικής λειτουργίας του κοινοβουλίου, αλλά και

δημοκρατικές αξίες, όπως για παράδειγμα  του δημοκρατικού

διαλόγου, της πολυφωνίας κτλ.

Τα πολιτικά συστήματα διακρίνονται σε:

α) Συναινετικά και πλειοψηφικά (ανάλογα με τον τρόπο

διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων).

β) Προεδρικά και κοινοβουλευτικά (ανάλογα με τις

αρμοδιότητες του  Προέδρου της ∆ημοκρατίας και του

Κοινοβουλίου).

γ) Συγκεντρωτικά και αποκεντρωμένα (ανάλογα με τον

βαθμό διάχυσης της πολιτικής εξουσίας σε χαμηλότερες βαθμίδες

διοίκησης).

Τα πολιτικά συστήματα αναπτύσσονται συνήθως πάνω σε μια

ιδεολογική βάση (π.χ. τον φιλελευθερισμό, τον σοσιαλισμό κτλ).

7.2.1. φιλελευθερισμός – καπιταλισμός

Τον 18ο αιώνα, η ευρωπαϊκή ιστορία σφραγίζεται από δυο

επαναστάσεις τη βιομηχανική και τη γαλλική. Οι δύο αυτές

επαναστάσεις καταλήγουν στον  βιομηχανικό μετασχηματισμό

της παραγωγής στην Αγγλία και στον πολιτικό μετασχηματισμό

στη Γαλλία. Μια νέα κοινωνία γεννιέται.

Ιδεολογικό υπόβαθρο της γαλλικής επανάστασης υπήρξε ο

πολιτικός φιλελευθερισμός. Το αντίστοιχό του στην οικονομία
είναι o οικονομικός φιλελευθερισμός που υποστηρίζει τον

περιορισμό των εξουσιών του κράτους. Η παρέμβαση του

κράτους στην κοινωνική ζωή πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο

Henry Moore, Bασιλιάς και Βα-
σίλισσα, 1952 – 1953, Shawhead,
Dumfries, Σκωτία (ιδιωτ. συλ-
λογή). Πηγή: Άλκης Χαραμπίδης,
Η τέχνη του 20ου αιώνα, Εκδ.
University Studio Press, Θεσ/νίκη
1995).

Η σημασία της οικονο-
μίας....
Η ανθρώπινη κοινωνία επιδιώ-
κει την ευημερία. Μια οργα-
νωμένη πολιτεία καλείται να
αντιμετωπίσει τέσσερα βασικά
οικονομικά προβλήματα: α)
την άριστη κατανομή των
πόρων, β)την εξασφάλ ι σ η
τ η ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  σταθε-
ρότητας, γ) την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης, δ) τη
δίκαιη διανομή του εισοδήμα-
τος. Για την επίλυσή τους προτεί-
νονται διάφορες λύσεις, ανάλογα
και με τον ιδεολογικό προσανατο-
λισμό της εκάστοτε πολιτικής
εξουσίας.

Κεντέν Μετσύς (Quinten Met-
syss, Φλαμανδός ζωγράφος 1465
- 1530), Ο τραπεζίτης και η γυ-
ναίκα του, 1514, Λούβρο, Παρίσι
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όριο που είναι δυνατό, για να παράσχει ασφάλεια στους πολίτες

και να εξασφαλίζει σε κάθε άτομο χωριστά τον μεγαλύτερο

δυνατό χώρο ελευθερίας για την επιδίωξη των σκοπών του. Σε ένα

σύστημα ελεύθερης οικονομίας ή ελεύθερων συναλλαγών

(‘laissez faire’), η κατανομή των πόρων πραγματοποιείται

αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού των τιμών, ανάλογα με τις

αποφάσεις των αγοραστών και των πωλητών. O όρος ‘laissez

faire’ σημαίνει ακριβώς αυτό: «αφήστε τους ανθρώπους να

ενεργήσουν, όπως νομίζουν». Το κράτος δημιουργεί απλώς ένα

πλαίσιο κανόνων για τη διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ των

συναλλασσομένων (π.χ. προστασία επενδυτών από απάτες).

Ο Σκωτσέζος οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ (Αdam Smith, 1723

- 1790) αναγνωρίζεται ως ο πατέρας του οικονομικού

φιλελευθερισμού. Το έργο του συνολικά αποτελεί έναν ύμνο στην

ατομική πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιχείρηση, την

αναζήτηση του κέρδους. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός

ενισχύει τη φιλοδοξία της αστικής τάξης να αναπτύξει την

οικονομική της ελευθερία και διευκολύνει την επέκταση της

εκβιομηχάνισης. 

Το εργοστασιακό σύστημα παραγωγής που δημιούργησε η

βιομηχανική επανάσταση έχει όμως τεράστιες κοινωνικές

επιπτώσεις: εκατομμύρια κάτοικοι της υπαίθρου υποχρεώνονται

να μεταναστεύσουν στις πόλεις. Αναγκάζονται να προσαρμοστούν

σε έναν νέο τρόπο ζωής: πειθαρχούν στη σειρήνα του

εργοστασίου, επιβιώνουν σε παράγκες μέσα σε άθλιες συνθήκες

υγιεινής, αναπνέουν την κάπνα των εργοστασίων, βρίσκονται στο

έλεος ασθενειών. Η εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση οδηγούν

στη διαμόρφωση ταξικής συνείδησης: οι άνθρωποι αρχίζουν να

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως μέλη μιας τάξης με

ιδιαίτερα συμφέροντα που έρχονται σε αντίθεση με τα

συμφέροντα των άλλων τάξεων.

Ο καπιταλισμός (κεφαλαιοκρατία) είναι το οικονομικό

σύστημα παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής προϊόντων, στο

οποίο ο συσσωρευμένος πλούτος (το κεφάλαιο) επενδύεται από

τους ιδιώτες κατόχους του (καπιταλιστές - κεφαλαιούχους) με

σκοπό το κέρδος. Τα θεμελιακά χαρακτηριστικά του

καπιταλισμού είναι: 

• Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. 

• Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση αγορών. 

• Η κερδοσκοπική επιχείρηση.

Με τον καπιταλισμό συνδέεται, επίσης, η καθιέρωση του

ημερομισθίου ως συστήματος πληρωμής των εργατών.

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα είναι καταφανής η

βιομηχανική υπεροχή της ∆ύσης (Ευρώπης και Η.Π.Α.). Η

Αrman Guillaumin,
Η αποβάθρα του Austerlitz, 1899

«Τα προαπαιτούμενα, τα οποία
πρέπει να γίνουν από το κράτος
για τη μετάβαση από τον κατώ-
τερο βαρβαρισμό στην ανώτατη
βαθμίδα πλουτισμού, δεν είναι
πολλά πέρα από την ειρήνη, τους
χαμηλούς φόρους και την ανε-
κτική δικαστική εξουσία. Όλα τα
υπόλοιπα θα προκύψουν με τη
φυσική ροή των πραγμάτων»
(απόδοση).
Adam Smith, Έρευνες για τη
φύση και τα αίτια του πλούτου
των εθνών (1766), Ελληνική Ευ-
ρωεκδοτική, Αθήνα 1991. 

Αγγλική γκραβούρα ενός εργα-
στηρίου υφαντουργίας κατά τα
πρώτα χρόνια της βιομηχανικής
επανάστασης, η οποία αποτυπώ-
νει το διαχωρισμό μεταξύ των κε-
φαλαιοκρατών και των εργατών
που εργάζονταν στη βιομηχανία.
Στην άκρη δεξιά φαίνεται το
αφεντικό του εργοστασίου που
ελέγχει τους εργάτες.
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Grand
Larousse, Еκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα 2001. 
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οικονομική ισχύς των δυτικών κρατών καταλήγει στην

επικυριαρχία τους στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της

υδρογείου. Η αποικιοκρατία ενσωματώνει εκτεταμένες περιοχές

του πλανήτη στο διεθνές κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Συγχρόνως,

σε πολιτικό επίπεδο εδραιώνονται θεσμοί που κατοχυρώνουν το

δικαίωμα ψήφου. Η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία

γνωρίζουν θεαματική ανάπτυξη. Τα μεγαλοαστικά και μεσοαστικά

στρώματα αποκτούν οικονομική δύναμη, κοινωνικό γόητρο και

πολιτική επιρροή.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ιδίως όμως μετά την

οικονομική κρίση του 1929, ο φιλελευθερισμός  υιοθετεί την

αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία.

Κύριος εμπνευστής του κρατικού παρεμβατισμού υπήρξε ο

Bρετανός οικονομολόγος Tζον μέιναρντ Κέινς (John Meynard

Keynes, 1883 - 1946). Το κράτος πρέπει να δημιουργεί έργα

υποδομής, να αναπτύσσει επιχειρηματικότητα, να παρέχει

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Το σύγχρονο κράτος, με τη μορφή της κοινωνικής πρόνοιας,

μπορεί να προστατεύει τα άτομα από τα δεινά που αντιμετωπίζουν

(στέρηση, άγνοια, εξαθλίωση, αρρώστια). Το κοινωνικό κράτος

πρόνοιας, λοιπόν,  παρεμβαίνει για να δημιουργήσει συνθήκες

απασχόλησης, δημόσιας εκπαίδευσης και περίθαλψης για όλους.

Στόχος του κράτους πάντως δεν είναι να παράσχει παροδικά

αρωγή ή φιλανθρωπία, αλλά να καταστήσει τα άτομα ικανά ώστε

να μπορούν να είναι ξανά υπεύθυνα για τις συνθήκες ζωής τους.

7.2.2. Σοσιαλισμός – Κομμουνισμός

Η ιστορία του επιστημονικού σοσιαλισμού συνδέεται σε

μεγάλο βαθμό με το έργο του διαπρεπέστερου στοχαστή του, του

Γερμανού Καρλ Μαρξ (Karl Marx, 1818 -1883). O Mαρξ είναι

κοινωνικός φιλόσοφος, αλλά και πολιτικός διανοητής. Γράφει:

«Οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με ποικίλους

τρόπους• το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε». Μπορεί, όμως, ο

κόσμος να αλλάξει; Και πώς θα γίνει αυτό; 

Στο έργο του «το Κεφάλαιο» ο Μαρξ περιγράφει τις

διαδικασίες παραγωγής προϊόντων όπως λειτουργούν στο πλαίσιο

του καπιταλιστικού συστήματος. ∆ιατυπώνει την «εργασιακή

θεωρία της αξίας». Υποστηρίζει ότι στον καπιταλισμό δεν
αποδίδεται στους εργάτες η αξία της εργασίας που παράγουν.
Η αξία κάθε βιομηχανικού προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος

εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του. Οι εργάτες όμως

αμείβονται με ημερομίσθια, των οποίων η αξία είναι κατά πολύ

μικρότερη από την αξία των αγαθών που παράγουν. Πού πηγαίνει

η διαφορά μεταξύ της αξίας των εργατικών ημερομισθίων και της

αξίας της εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή των

Αστική ζωή στα τέλη του 19ου
αιώνα στο Παρίσι...
Αuguste Renoir, Le Moulin de
la Galette, 1876, Λούβρο, Παρίσι

«Το σημαντικό για τις κυβερνή-
σεις δεν είναι να κάνουν πράγ-
ματα που τα άτομα κάνουν ήδη
και να τα κάνουν λίγο καλύτερα ή
λίγο χειρότερα. Αλλά να κάνουν
αυτά που μέχρι τώρα δεν έχουν
γίνει καθόλου».
John Maynard Keynes, Το
τέλος του laissez – faire, 1926.

E φ η μ ε ρ ί δ ε ς
αναγγέλλουν
το οικονομικό
κραχ στο χρη-
μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο
της Ν.Υόρκης,
1929, Παγκό-

σμια Ιστορία,
TimeLife Books,
Εκδ. Καπόπουλος

Ετυμολογία:
Καπιταλισμός,
από το ‘capital’ (αγγλ.) που σημαί-
νει κεφάλαιο.
Κομμουνισμός, από το ‘Kom-
munen’ (γερμ.), που σημαίνει αυ-
τοδιοικούμενες κοινότητες.

«Οι κομμουνιστές δεν καταδέχον-
ται να κρατούν κρυφές τις ιδέες
και τις προθέσεις τους. Διακηρύσ-
σουν ανοιχτά ότι οι σκοποί τους
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με
τη βίαιη ανατροπή κάθε προηγού-
μενης κοινωνικής τάξης πραγμά-
των. Ας τρέμουν οι κυρίαρχες
τάξεις εμπρός σε μια κομμουνι-
στική επανάσταση. Οι προλετά-
ριοι δεν έχουν μ’ αυτήν να χάσουν
τίποτε, παρά μόνο τις αλυσίδες
τους. Έχουν να κερδίσουν έναν
κόσμο ολόκληρο. 
Προλετάριοι όλων των χωρών
ενωθείτε!»
Καρλ Μαρξ, Φρήντριχ Ένγ-
κελς, Μανιφέστο του Κομμου-
νιστικού Κόμματος (1848),
μτφρ. – σημειώσεις –επίμετρο
Κ.Κουτσουρέλης, Εκδ. Νεφέλη,
Αθήνα 2002
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βιομηχανικών αγαθών; την καρπώνονται ως κέρδος οι
καπιταλιστές, οι οποίοι  από την τιμή πώλησης του τελικού
προϊόντος παίρνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από
όσο δικαιούνται. 

Η εργατική τάξη (το «προλεταριάτο»), καταλήγει ο Μαρξ,

υποφέρει στο καπιταλιστικό σύστημα. Οι εργάτες που

εκμισθώνουν την εργασία τους καταντούν να μην είναι τίποτα

περισσότερο από εμπορεύματα στην αγορά, αντικείμενα

εκμετάλλευσης από τους αστούς καπιταλιστές  (τη «μπουρζουαζία»). 

Κατά την πρόβλεψη του Μαρξ ο καπιταλισμός είναι προορισμένος να

καταρρεύσει. Το προλεταριάτο θα επαναστατήσει εναντίον της

μπουρζουαζίας. Αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι ένα στάδιο
σοσιαλισμού με τρία χαρακτηριστικά:

• ∆ικτατορία του προλεταριάτου.

•  Ιδιοκτησία όλων των μέσων παραγωγής από το κράτος. 

• Αμοιβή του καθενός ανάλογα με την εργασία του.

Το στάδιο του σοσιαλισμού θα διαδεχθεί ένα στάδιο
κομμουνισμού με τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Επικράτηση μιας αταξικής κοινωνίας. 

• Εξαφάνιση του κράτους.

• Λειτουργία των μέσων παραγωγής από εθελοντικές ενώσεις

που θα μεριμνούν για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 

• Αμοιβή του καθενός ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Η επανάσταση βέβαια που σφράγισε την ιστορία του κόσμου

τον 20ο αιώνα ήταν η οκτωβριανή επανάσταση στη ρωσία το
1917. Αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη αντίδραση στο

καπιταλιστικό σύστημα. Η Σοβιετική Ένωση μεταβλήθηκε λόγω

του κομμουνιστικού καθεστώτος αλλά και λόγω  του μεγέθους

και της στρατηγικής σημασίας της σε «αντίπαλο δέος» για τις

φιλελεύθερες κυβερνήσεις της υπόλοιπης Ευρώπης. 

∆ιαφορετική εξέλιξη υπήρξε στα διάφορα σοσιαλιστικά

κόμματα ανά τον κόσμο, όσον αφορά τη στρατηγική και τακτική

που ακολούθησαν. Το 1918 έγινε αλλαγή του ονόματος του

Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος της Ρωσίας σε

Κομμουνιστικό Κόμμα. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά το

διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα διασπάστηκε σε δύο μέρη: α) τους

σοσιαλδημοκράτες και β) τους κομμουνιστές. Το έτος 1989 η

πτώση του τείχους του Βερολίνου σήμανε την αρχή της

κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική

Ευρώπη. Το 1991 η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε και στη θέση της

δημιουργήθηκε μια «Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών».

Ο Μαρξ ως άλλος Προμηθέας,
αλυσοδεμένος στην εκτυπωτική
του μηχανή, αντιστέκεται στην
κ α π ι τ α λ ι -
στική εξου-
σία. (Πηγή:
E. Burns,
E υ ρ ω π α ϊ κ ή
Ι σ τ ο ρ ί α ,
μτφρ. Τάσος
Δ α ρ β έ ρ η ς ,
Εκδ. Παρα-
τηρητής).

Οι ιδέες του
Μαρξ επηρέασαν την πορεία της
ιστορίας. Όσο ζούσε ήταν άση-
μος, ένας φτωχός διανοούμενος
που ζούσε με την οικονομική
αρωγή του φίλου του Φρήντριχ
Ένγκελς  (Friedrich Engels). Περ-
νούσε τις μέρες του μελετώντας
και συγγράφοντας, συχνά μέσα
στο Βρετανικό Μουσείο, στο Λον-
δίνο. Εβδομήντα χρόνια μετά τον
θάνατό του το 1883, περίπου το
1/3 των χωρών του κόσμου είχε
κυβερνήσεις που επικαλούνταν
τις αρχές του μαρξισμού για την
ιδεολογική νομιμοποίησή τους,
π.χ. οι χώρες της ανατολικής Ευ-
ρώπης, η Κίνα. Πολλές μορφές
της πρόσφατης ιστορίας άντλη-
σαν έμπνευση από το μαρξισμό.
Στη Ρωσία, ο Λένιν, ο Τρότσκι, ο
Στάλιν. Στην Κίνα ο Μάο Τσε
Τουνγκ, στην Κούβα ο Φιντέλ Κά-
στρο. 

To 1864 ιδρύθηκε η «Διεθνής
Ένωση Εργατών» στο Λονδίνο.
Γνωστότερη ως «Πρώτη Διε-
θνής», υπήρξε το οργανωτικό
σχήμα που μέχρι το 1876 ανέλαβε
να συντονίσει τη δράση των σο-
σιαλιστικών πολιτικών ομάδων
και του εργατικού κινήματος στην
Ευρώπη. Η αποτυχία του δίμηνου
επαναστατικού καθεστώτος της
Παρισινής Κομμούνας το 1871,
δρομολόγησε τη διάλυσή της το
1876. 
Ο σοσιαλισμός όμως συνέχισε να
κερδίζει έδαφος. Σοσιαλιστικά
κόμματα ιδρύθηκαν στη Γερμα-
νία, το Βέλγιο, τη Γαλλία κ.α. Η
«Δεύτερη Διεθνής» ιδρύθηκε
το 1889 και σύντομα αναδείχθηκε
σε καθοδηγητικό όργανο του διε-
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7.3. Πολιτικά κόμματα

Πολιτικό κόμμα είναι μια οργανωμένη ομάδα ατόμων με

στόχο την προώθηση συγκεκριμένων θέσεων, η οποία μπορεί να

οδηγήσει στην ανάληψη της διακυβέρνησης μιας χώρας. Τα

πολιτικά κόμματα έχουν μεγάλη σημασία για τη λειτουργία του

πολιτεύματος. Αποτελούν μέσο διασύνδεσης του πολίτη με τους
φορείς Διακυβέρνησης αλλά και αντίστροφα είναι οι δίαυλοι
μέσα από τους οποίους οι φορείς αυτοί ενημερώνονται για τα
αιτήματα των πολιτών. Η σχέση μεταξύ πολιτικής εξουσίας –

πολιτών επηρεάζεται, όπως θα δούμε, και από άλλες οργανώσεις

πολιτών, τις ομάδες πίεσης και συμφερόντων. 

Το πολιτικό κόμμα έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που

το διαφοροποιούν από άλλες οργανώσεις. Συγκεκριμένα το

πολιτικό κόμμα:

• Έχει στόχο την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας ή έστω

τη συμμετοχή σε αυτή και την εφαρμογή του προγράμματός του.

Αυτή είναι η βασική διαφορά του κόμματος από άλλες ομάδες

συμφερόντων – πίεσης που επιζητούν, κυρίως, να επηρεάσουν την

πολιτική εξουσία. 

• αποτελεί οργάνωση με μέλη που είναι επίσημα

εγγεγραμμένα και διαθέτουν «κομματική ταυτότητα». Έτσι, το

κόμμα διακρίνεται από ευρύτερα κοινωνικά κινήματα (π.χ.

φεμινιστικό κίνημα, ειρηνιστικό, οικολογικό κτλ.)

• Έχει ιδεολογική βάση (π.χ. φιλελεύθερη, σοσιαλιστική

ιδεολογία κτλ.).

Τα κόμματα κάθε χώρας συγκροτούν το κομματικό σύστημα.

Ανάλογα με τον αριθμό των κομμάτων που λειτουργούν σε μια

δημοκρατία, διακρίνουμε τα εξής κομματικά συστήματα: 

α) μονοκομματικό σύστημα: ένα μόνο κόμμα μονοπωλεί

την άσκηση της πολιτικής εξουσίας (π.χ. το κομμουνιστικό κόμμα

στη Λαϊκή ∆ημοκρατία της Κίνας). 

β) Πολυκομματικό σύστημα: περισσότερα από δύο κόμματα

διεκδικούν την εξουσία και συνήθως συνεργάζονται

σχηματίζοντας πολυκομματικές κυβερνήσεις, όπως συμβαίνει

στην Ιταλία, Γερμανία και αλλού. 

Όταν στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν δύο κόμματα που

εναλλάσσονται στην εξουσία, υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο
του δικομματισμού, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία το

συντηρητικό και το εργατικό κόμμα, στις Η.Π.Α. το

ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό κόμμα κτλ.

Το Σύνταγμα αναγνωρίζει στους Έλληνες πολίτες το δικαίωμα

της ελεύθερης ίδρυσης πολιτικών κομμάτων και της ελεύθερης

συμμετοχής σε αυτά (άρθρο 29 Σ.). Ως όρο ίδρυσης κόμματος το

Σύνταγμα θέτει την εξυπηρέτηση του δημοκρατικού

θνούς σοσιαλιστικού και εργατι-
κού κινήματος. Επί Στάλιν (δε-
καετία ’30), εγκαταλείφθηκε o
διεθνισμός της ρωσικής εξωτερι-
κής πολιτικής που είχε εγκαινια-
σθεί από τον Λένιν, προκειμένου
να δοθεί το βάρος στην οικοδό-
μηση του σοσιαλισμού μέσα στη
Ρωσία. Σύντομα σχηματίστηκε η
Τρίτη Διεθνής που μετονομά-
στηκε Κομμουνιστική Διεθνής
(«Κομιντέρν»).
Το 1923 επισημοποιήθηκε το σχί-
σμα μεταξύ της Κομμουνιστικής
Τρίτης Διεθνούς και της Δημο-
κρατικής Σοσιαλιστικής Διεθνούς.   
Μετά τον Β’ παγ-
κόσμιο πόλεμο, το
1951, επανιδρύ-
θηκε η Σοσιαλι-
στική Διεθνής
με το Συνέδριο
και τη Διακήρυξη
της Φραγκφούρτης που έθεσε τις
βασικές αρχές και καθόρισε τη
φυσιογνωμία της.
Σήμερα, στο επίκεντρο του έργου
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είναι
η οικοδόμηση ευρέων συναινέ-
σεων και η ανάπτυξη μιας κοινής
πλατφόρμας δράσης σχετικά με
διεθνή και περιφερειακά θέματα
που απασχολούν τα σοσιαλδημο-
κρατικά κινήματα. 

Πολιτική σάτιρα στα τέλη του
19ου αιώνα..
«Κόμμα  εἶναι  ὁμὰς  ἀνθρώπων  εἰδότων
να ἀναγιγνώσκωσι καὶνὰὀρθογραφῶσιν,
ἐχόντων  χεῖρας  καὶ πόδας ὑγιεῖς ἀλλὰ μι-
σούντων  πᾶσαν ἐργασίαν,  οἵτινες  ἐνούμε-
νοι ὑπὸ ἕνα ἀρχηγὸν
οἱονδήποτε ζητοῦσι ν̓
ἀναβιβάσωσιν αὐτὸν
διὰ παντὸς  μέσου  εἰς
τὴν ἕδραν τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ ἵνα παράσχῃ
αὐτοῖς  τὰμέσα νὰζῶσιν
χωρὶς   ν ́ σ κάπτωσιν».

Εμμανουήλ Ροϊ-
δης από τη σατυρική
του εφημερίδα «Ασμο-
δαίος: Διαβολοσκορπί-
σματα»,23- 2 -1875. 
(Πηγή εικόνας: Ιστορία των Ελλήνων,
Εκδ. Δομή). 
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πολιτεύματος. Αυτό σημαίνει ότι ένα κόμμα μπορεί να ασκήσει

την πολιτική εξουσία μόνον εφόσον σέβεται και εφαρμόζει τους

συνταγματικούς κανόνες. 

Η ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος

πάντως μπορεί να γίνει προβληματική, αν η εσωτερική οργάνωση

των κομμάτων είναι αυταρχική. Το δικαίωμα του πολίτη για

ενεργητική συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι προϋποθέτει

δημοκρατική εσωτερική οργάνωση των κομμάτων, τέτοια που

να δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτικής

δράσης από τα κομματικά μέλη.  

«Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση

από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες,

όπως νόμος ορίζει» (άρθρο 29 παρ. 2 Σ.) Το κράτος δηλαδή

ενισχύει οικονομικά τα κόμματα, ανάλογα με την εκλογική τους

δύναμη. ∆ιασφαλίζει έτσι την ανεξαρτησία τους από ιδιωτικά

συμφέροντα.

Καινοτόμος είναι η συνταγματική διάταξη που προβλέπει τη

δυνατότητα συμμετοχής των νέων στα τμήματα νέων των

κομμάτων. Έτσι, προωθείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη

στην πολιτική, πριν ακόμα αποκτήσει το δικαίωμα της ψήφου. 

7.4. τοπική αυτοδιοίκηση 

Οι σύγχρονες τάσεις διοικητικής οργάνωσης ευνοούν την

αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας σε κατώτερες βαθμίδες της

∆ιοίκησης, που φέρνουν τον πολίτη πιο κοντά στα κέντρα λήψης

αποφάσεων. Η τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργεί ευκαιρίες

ενεργητικής συμμετοχής του πολίτη στα «κοινά». Ενδυναμώνει

το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντός του απέναντι στην κοινωνία.

Με τη δημιουργία καλύτερης τοπικής κοινωνίας δημιουργούμε

καλύτερη πολιτεία.

Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται από το

Σύνταγμα (άρθρο 102) και ασκείται από τους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Οι Ο.Τ.Α. είναι Νομικά

Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα και

υποχρεώσεις, δική τους περιουσία, δικό τους προϋπολογισμό και

απασχολούν δικούς τους υπαλλήλους. Τα όργανα των Ο.Τ.Α.

εκλέγονται απευθείας από τον λαό με άμεση, μυστική και

καθολική ψηφοφορία κάθε τέσσερα  χρόνια («νομαρχιακές και

δημοτικές εκλογές»). Η αμεσότητα της εκλογής των «τοπικών

αρχόντων» αποτελεί έκφραση λαϊκής κυριαρχίας και συστατικό

στοιχείο της δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας.

Η οικονομική δυνατότητα των ο.τ.α. είναι βασικός
παράγοντας για την ουσιαστική λειτουργία τους. Για τον λόγο

αυτό, η κεντρική διοίκηση του κράτους μεριμνά για την

Αμπελάκια Θεσσαλίας 

«Στο θεσμό της αυτοδιοίκησης
οφείλεται η διατήρηση της ενότη-
τας και της εθνικής συνείδησης
των Ελλήνων στη διάρκεια της
τουρκοκρατίας, καθώς και η αυ-
τοδύναμη ρύθμιση της κοινοτικής
ζωής με συλλογικές και αντιπρο-
σωπευτικές διαδικασίες. Iδιαίτερη
ανάπτυξη γνώρισε ο θεσμός κατά
τις τελευταίες δεκαετίες πριν από
την επανάσταση του 1821, κυρίως
στην Πελοπόννησο, της οποίας οι
κοινοτικοί άρχοντες διέθεταν με-
γάλη πολιτική δύναμη». 
Αθ. Θ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμ-
πάσηδες της Πελοποννήσου κατά
τη δεύτερη τουρκοκρατία, 1715-
1821, Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα
2005.

Σπύρος Βασιλείου, Συνάντηση
στην Ξάνθη με τον Χ.Κ., 1980.
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εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων τους. Η μέριμνα αυτή

πραγματώνεται με ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν έσοδα στους

Ο.Τ.Α., όπως για παράδειγμα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Η πολιτεία ασκεί διοικητική εποπτεία στους ο.τ.α. με τρόπο,

όμως, που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη

δράση τους.

Το Σύνταγμα θεμελιώνει τον α΄ και Β΄ βαθμό
αυτοδιοίκησης. Οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες αποτελούν τον Α΄

βαθμό, ενώ οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τον Β΄ βαθμό. Οι δυο

βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους,

δηλαδή δεν ασκούν η μια εποπτεία στην άλλη. Ειδικότερα:

α/ Πρώτη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι-
Κοινότητες)

Οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες αποτελούν τους Ο.Τ.Α. Σήμερα

υπάρχουν 914 ∆ήμοι και 120 Κοινότητες. Επικεφαλής των ∆ήμων

είναι οι ∆ήμαρχοι και τα ∆ημοτικά Συμβούλια, ενώ επικεφαλής

των Κοινοτήτων είναι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων (Κοινοτάρχες) και

τα Κοινοτικά Συμβούλια. 

Ο ∆ήμαρχος και ο Πρόεδρος εκτελούν τις αποφάσεις των

∆ημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων,  προΐστανται των

υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας και τους εκπροσωπούν. 

Στην αρμοδιότητα των ο.τ.α. υπάγονται οι τοπικές

υποθέσεις. τοπική υπόθεση είναι εκείνη που αναφέρεται στην

προαγωγή των συμφερόντων των κατοίκων της περιφέρειας των

Ο.Τ.Α. Ο ∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας απαριθμεί,

ενδεικτικά, ορισμένες αρμοδιότητες που ανήκουν αποκλειστικά

στους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν

την κατασκευή, τη συντήρηση και βελτίωση των κοινόχρηστων

δημοτικών χώρων (δρόμοι, πάρκα, πλατείες, κτλ.), την

καθαριότητα, την περισυλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων,

τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, τη διαχείριση των

δημοτικών επιχειρήσεων κτλ.

Με γνώμονα την ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας σε

τοπικό επίπεδο και την ενεργοποίηση του πολίτη στο πλαίσιο των

τοπικών κοινωνιών, με τον νέο ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα

(ν. 3463/2006) εισάγονται σημαντικοί καινοτόμοι θεσμοί.

Ειδικότερα: 

• Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός του τοπικού
δημοψηφίσματος. Το τοπικό δημοψήφισμα είναι δυνατόν να

διεξαχθεί είτε με πρωτοβουλία του ∆ημοτικού και Κοινοτικού

Συμβουλίου, είτε με λαϊκή πρωτοβουλία για θέματα αρμοδιότητας

των Ο.Τ.Α. (πάντως όχι για θέματα εθνικής πολιτικής), όπως

ορίζονται στον ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

• Εισάγεται σύστημα θεσμών συμμετοχής των πολιτών στη

διαμόρφωση των αποφάσεων που λαμβάνουν τα ∆ημοτικά και

Κοινοτικά Συμβούλια. Στους θεσμούς αυτούς εντάσσεται και η

Δήμοι με πληθυσμό περισσότερο
από 100.000 κατοίκους μπορεί να
διαιρεθούν σε Διαμερίσματα.
Όργανα των Διαμερισμάτων είναι
το Συμβούλιο του Διαμερίσματος
και ο Πρόεδρός του. Στους Δή-
μους και στις Κοινότητες που συ-
στήθηκαν με το «Σχέδιο
Καποδίστριας» (Ν.2539/1997), η
εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α
που καταργήθηκε και κάθε οικι-
σμού που προσαρτήθηκε ονομά-
ζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».
Προβλέπεται, επίσης, και η δυνα-
τότητα διαίρεσης μιας περιοχής
του Δήμου ή της Κοινότητας σε
Συνοικίες (Συνοικιακά Συμβού-
λια).

Παράδειγμα: O Δήμος Θεσσαλο-
νίκης διαιρείται σε πέντε Διαμερί-
σματα.

Σπύρος Βασιλείου, Τα κουτιά
της αφθονίας, 1969
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διαβούλευση των  οργάνων λήψης αποφάσεων με συλλογικούς

φορείς και ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυσμού.

• Καθιερώνεται η Χάρτα Δικαιωμάτων του Δημότη και η

κατάρτιση οδηγού του Δημότη.

Επίσης, με το ν. 3443/2006 θεσμοθετούνται τα τοπικά
Συμβούλια νέων. Πρόκειται για ∆ημοτικά και Κοινοτικά

Συμβούλια που συγκροτούνται από τους νέους και τις νέες κάθε

τοπικής κοινωνίας με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής τους

στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

Β/ Δεύτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης: νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) διακρίνεται στις

απλές διοικητικές περιφέρειες (Νομός) και στις  διευρυμένες

(διοικητική περιφέρεια περισσότερων νομών). Σήμερα υπάρχουν

συνολικά 50 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (απλές και

διευρυμένες). Οι διευρυμένες είναι οι εξής: α) Αθηνών-Πειραιώς,

β) Ροδόπης-Έβρου και γ) ∆ράμας –Καβάλας – Ξάνθης.

Όργανα των ν.α. είναι: α) το Νομαρχιακό Συμβούλιο β) Οι

Νομαρχιακές Επιτροπές και γ) ο Νομάρχης. Όλες οι πράξεις των

Νομαρχιακών Συμβουλίων και των Νομαρχιακών Επιτροπών

αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας που

ελέγχει αν είναι νόμιμες ή όχι.

Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι Ν.Α. διαθέτουν

πόρους που προέρχονται από δικά τους έσοδα (φόρους, τέλη  κτλ.)

και από κρατική επιχορήγηση. Στις Ν.Α. ανήκει η αρμοδιότητα
διοίκησης τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου όπως  η

χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και

λειτουργίας βιομηχανιών, η εξασφάλιση της δημόσιας υγιεινής, η

κατασκευή σχολικών κτηρίων κτλ.

7.5. ο συνδικαλισμός 

Ο συνδικαλισμός αποβλέπει στη συνένωση προσώπων που

ασκούν το ίδιο επάγγελμα, προκειμένου να προασπίσουν τα κοινά

εργασιακά τους συμφέροντα. Οι ενώσεις εργαζομένων στους

εργασιακούς χώρους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών της

αγροτικής οικονομίας και αλλού ονομάζονται συνδικάτα. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα αναδύθηκε από τους αγώνες των

εργαζομένων στις αρχές του 18ου αιώνα στην Αγγλία, τη Γαλλία

και τις Η.Π.Α. Εμφανίστηκε, κυρίως, στις μεγάλες βιομηχανίες.

Σταδιακά, επεκτάθηκε σε όλον τον εργαζόμενο πληθυσμό. Οι

σκληροί εργατικοί αγώνες την περίοδο αυτή κατοχύρωσαν το

δικαίωμα στην εργασία και άντλησαν έμπνευση από το όραμα για

μια πιο δίκαιη κοινωνία, ένα καλύτερο αύριο. 

Τον 19ο αιώνα το συνδικαλιστικό κίνημα συνδέθηκε με τη

δημιουργία του λεγόμενου κοινωνικού ζητήματος. Πρόκειται για

Χωματερές...
«[..] Ο ρυθμός παραγωγής απορ-
ριμμάτων έχει αυξηθεί κατακό-
ρυφα.[...] 
... το 2010 θ’ αρχίσει η αυστηρή
εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή
οδηγία, βάσει της οποίας θα πρέ-
πει να μειώσουμε τα σκουπίδια
που καταλήγουν στους Χώρους
Υγειονομικής Ταφής Απορριμά-
των (Χ.Υ.Τ.Α.) κατά 35%. [...]
...η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο
των νέων τεχνολογιών  στη δια-
χείριση των απορριμάτων. [...]
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται
τα μοντέλα διαχείρισης ανά χώρα
στην Ευρώπη:

Σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδι-
κότερα στην Ευρώπη το μοντέλο
της διαχείρισης είναι σύνθετο και
πολυεπίπεδο. Ήδη από τα τέλη
του 2000 υπάρχουν 304 μονάδες
αποτέφρωσης (καύσης) σε 18
χώρες της Ευρώπης. [...] σημαν-
τικά είναι τα ποσά που καταβάλ-
λονται ετησίως για επενδύσεις σε
αντιρρυπαντική τεχνολογία στις
συγκεκριμένες μονάδες. 

Άρθρο της Έφης Χατζηιωαννίδου,
Εφημερίδα Η Καθημερινή, φύλλο
της 28ης Ιανουαρίου 2007
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το ζήτημα της κοινωνικής εξαθλίωσης μεγάλου μέρους του

πληθυσμού, που είχε  ως αποτέλεσμα την οργανωμένη αντίδραση

των εργαζομένων κατά της οικονομικής τους εκμετάλλευσης. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, υπό την πίεση των κοινωνικών

αγώνων και του συνδικαλιστικού κινήματος, το κράτος υιοθέτησε

βασικά αιτήματα των εργαζομένων (βελτίωση των συνθηκών

εργασίας, μείωση του ωραρίου εργασίας, πρόνοια σε περίπτωση

εργατικού ατυχήματος, ασθένειας, γήρατος κτλ.). Έτσι,

επιτεύχθηκε ηκοινωνική ισορροπία και δόθηκε εν μέρει λύση στο

λεγόμενο «κοινωνικό ζήτημα». 

Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι κοινωνικές αξίες της
συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, που εξέφρασε το

συνδικαλιστικό κίνημα, αποτέλεσαν στοιχεία κοινωνικής συνοχής.

Στην ελλάδα, στις αρχές του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκε

αλματώδης αύξηση των εργατικών σωματείων και ανάπτυξη του

συνδικαλισμού με σκοπό την προώθηση εργατικών διεκδικήσεων. 

Αποτέλεσμα των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος

ήταν και η συνταγματική κατοχύρωση της συνδικαλιστικής
ελευθερίας (άρθρο 23 Σ.). Η συνδικαλιστική ελευθερία περιλαμβάνει: 

α) Την ελευθερία ίδρυσης συνδικαλιστικής οργάνωσης και το

δικαίωμα αποχής ή αποχώρησης από αυτή.  

β) Την εσωτερική αυτονομία των συνδικάτων (έχουν καταστατικό,

εκλέγουν αντιπροσώπους, οργανώνουν προγράμματα δράσης).

γ) Την αυξημένη προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών

σε περίπτωση απόλυσής τους από τον εργοδότη.

Σήμερα, λόγω της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της

παραγωγής, το συνδικαλιστικό κίνημα αντιμετωπίζει νέα

προβλήματα και νέες προκλήσεις. Το «κοινωνικό ζήτημα» δεν

περιορίζεται μόνο στη διαπραγμάτευση των όρων της μισθωτής

εργασίας, αλλά διευρύνεται και με άλλου είδους προβλήματα (π.χ.

περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, ρατσισμό, διακρίσεις, άνιση

πρόσβαση στην «ηλεκτρονική γνώση» κτλ.).  Επιπλέον, στις

λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες διαμορφώνονται εναλλακτικές

μορφές απασχόλησης (ημιαπασχόληση, τηλεργασία κτλ.), οι

οποίες δημιουργούν νέες προκλήσεις για την οργανωμένη

συνδικαλιστική δράση. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα αγωνίζεται να βρει νέους

τρόπους δραστηριοποίησής του και να επανασυνδέσει την

ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας οικονομίας με την κοινωνική

δικαιοσύνη. Προσπαθεί όχι μόνο να χαράξει νέες πολιτικές αλλά

και να καταπολεμήσει την τάση της πολιτικής απάθειας και της

μειωμένης συμμετοχής των πολιτών στα συνδικαλιστικά

δρώμενα.

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες προτείνεται,

μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης,

ώστε τα στελέχη των εργατικών σωματείων να λειτουργούν

«Θα έρθει η μέρα που η σιωπή
μας θα είναι πιο δυνατή από τις
φωνές που καταπνίγονται σή-
μερα». 
Την Πρωτομαγιά του 1886, οι ερ-
γάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής ξεσηκώθηκαν ενάν-
τια στο καθεστώς της απάνθρω-
πης εκμετάλλευσης του
καπιταλισμού, με σύνθημα «Οκτώ
ώρες δουλειά! Οκτώ ώρες μόρ-
φωση και διασκέδαση! Οκτώ
ώρες ξεκούραση!». Η διαμαρτυ-
ρία τους πνίγηκε στο αίμα. Το
μνημείο στους μάρτυρες του Σι-
κάγου έχει το παραπάνω κείμενο
ως επιγραφή στη βάση του. Από
τότε η 1η Μαϊου έχει καθιερωθεί
σ’όλο τον κόσμο ως Εργατική
Πρωτομαγιά.
Η Γενική Συνομοσπονδία Ερ-
γατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
ίδρυσε πρόσφατα την Ακαδημία
«Εργασία». Πρόκειται για έναν
πρωτοποριακό θεσμό συνδικαλι-
στικής επιμόρφωσης που δημι-
ουργείται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα. Στόχος του είναι η επι-
μόρφωση στελεχών, εργαζομένων
και νέων σε τομείς που θα τους
βοηθήσουν στην περαιτέρω εργα-
σιακή τους εξέλιξη. Ο θεσμός
είναι καινούργιος για την Ελλάδα,
αλλά εφαρμόζεται με επιτυχία σε
πολλές ξένες χώρες. (Καναδά, Αγ-
γλία, Σουηδία κτλ.).

Απεργοί εργάτες-διαδηλωτές της
Θεσσαλονικής το Μεσοπόλεμο.
(Ξυλογραφία του χαράκτη Α.
Τάσσου), απο το βιβλίο Αποστ.
Παπαγιαννόπουλου, Θεσσαλο-
νίκη..εν  θερμώ,  Α΄τόμος,  Εκδ.Μαλ-
λιάρης-Παιδεία,2009.
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αποτελεσματικά στο εθνικό και διεθνές παγκοσμιοποιημένο

περιβάλλον. Είναι απαραίτητη, επίσης, η ανεξαρτητοποίηση της
συνδικαλιστικής από την κομματική δράση. Έτσι, θα αποτρέπεται

η οικειοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων από κόμματα ή η

χρησιμοποίηση του συνδικαλισμού για κομματική/ πολιτική

αναρρίχηση.

7.6. Κοινή γνώμη και ομάδες πίεσης /συμφερόντων 

Κοινή γνώμη είναι οι θέσεις και κρίσεις ενός μεγάλου αριθμού

ατόμων–μελών του κοινωνικού συνόλου για φαινόμενα και

προβλήματα που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικό της κοινής γνώμης είναι οι ποικίλες απόψεις που

διαμορφώνονται μέσα από γενικευμένες συζητήσεις και

εκφράζονται με διάφορους τρόπους, δηλαδή σε δημόσιες

συγκεντρώσεις, σε εφημερίδες και γενικά στα Μ.Μ.Ε .

Τρεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες που  συμβάλλουν στον
σχηματισμό κοινής γνώμης:

α) Η διαπροσωπική επικοινωνία (π.χ. με συναδέλφους,

καθηγητές, φίλους, γονείς κτλ.) 

β) Η επιρροή των μ.μ.ε. Στις σύγχρονες κοινωνίες η κοινή

γνώμη διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τα Μ.Μ.Ε. 

γ) οι επιδράσεις των καθοδηγητών γνώμης οι οποίοι

μπορεί να είναι πρόσωπα κύρους, πολιτικοί κτλ. Σε αυτούς

συγκαταλέγονται και οι ομάδες πίεσης/συμφερόντων.

Οι ομάδες πίεσης/συμφερόντων είναι μια νέα μορφή

πολιτικής οργάνωσης και δράσης που αναπτύχθηκε κατά τη

διάρκεια του 20ου αιώνα στις περισσότερες δυτικές δημοκρατίες.

Οι ομάδες πίεσης/ συμφερόντων ή «τα οργανωμένα συμφέροντα»,

όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, λειτουργούν με έναν ρόλο
διαμεσολαβητικό μεταξύ πολιτών και κράτους. Εκπροσωπούν

συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν πρόκειται, επομένως, για θεσμό

αντιπροσώπευσης. Είναι οργανωμένες ενώσεις πολιτών που

σκοπεύουν, μέσα από την άσκηση πίεσης στην πολιτική εξουσία, να

προωθήσουν τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής

ομάδας (π.χ. αγροτικές, εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις,

επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών κ.ά.).

ομάδες πίεσης και ομάδες συμφερόντων χρησιμοποιούνται

εναλλακτικά ως όροι ταυτόσημοι. H ομάδα συμφερόντων πάντως

έχει ευρύτερο περιεχόμενο, αφού κάθε ομάδα συμφερόντων δεν

ασκεί πίεση στην εξουσία. Ενδέχεται, όμως, να αποβεί δυνητικά

ομάδα πίεσης. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η δράση των

ομάδων συμφερόντων προσαρμόσθηκε στα νέα δεδομένα της

παγκοσμιοποίησης και της ισχυροποίησης υπερεθνικών

οργανισμών, όπως για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, πολλές ομάδες συμφερόντων δημιουργούν υπερεθνικές

Σταθμοί στην ιστορία του ελ-
ληνικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος:

(Πηγή φωτογραφίας: Ιστορία των
Ελλήνων, Εκδ. Δομή)

Η απεργία των μεταλλωρύχων
στο Λαύριο το 1896 με αίτημα
την αύξηση του μεροκάματου και
τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας, κατέληξε σε σύρραξη μεταξύ
των απεργών και της χωροφυλα-
κής. Το 1914, γίνεται απεργία των
καπνεργατών στην Καβάλα και
των σιδηροδρομικών στην Αθήνα
(1914), με αίτημα την εφαρμογή της
εργατικής νομοθεσίας και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Ακολουθεί η
αιματηρή απεργία μεταλλωρύχων
στη Σέριφο (1916), με αίτημα τη
βελτίωση των απάνθρωπων  συν-
θηκών εργασίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι έρευνας
της κοινής γνώμης. Τέτοιοι είναι
η δειγματοληψία, οι συνεντεύξεις,
τα διάφορα τέστ, οι διάφοροι μέθο-
δοι μέτρησης των γνωμών, κτλ. Η
συνηθέστερη από αυτές είναι η
δειγματοληψία ή δημοσκό-
πηση. Η έρευνα αυτή είναι περισ-
σότερη γνωστή ως γκάλοπ
(‘gallup’) από το όνομα του ερευ-
νητή που την επινόησε. 
Με δεδομένη την δύναμη των
Μ.Μ.Ε., πολλές φορές η δια-
μόρφωση της κοινής γνώμης
είναι αποτέλεσμα αποπροσα-
νατολισμού και χειραγώγησης.
Π.χ. ένας ερευνητής καταφεύγει
στη μέθοδο επιλογής αντιπροσω-
πευτικού δείγματος πληθυσμού
προκειμένου να μάθει πώς σκέ-
φτονται οι Έλληνες για το θέμα του
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δομές και αποκτούν μέλη σε όλο τον κόσμο. Οι πιο σπουδαίες

οργανώσεις έχουν σήμερα μόνιμα γραφεία στην Ουάσιγκτον και

τις Βρυξέλλες, για να παρακολουθούν τις εργασίες του Ο.Η.Ε. και

της Ε.Ε. αντίστοιχα.

7.7. Η κοινωνία πολιτών /τα κοινωνικά κινήματα

Κοινωνία των πολιτών είναι το σύνολο των οργανώσεων

ενεργών πολιτών που αναπτύσσουν συλλογική δράση και μέσω του

δημοκρατικού διαλόγου προωθούν αιτήματα, κατά κανόνα, γενικού

συμφέροντος (π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος), προκειμένου

να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων. 

Περιλαμβάνει τα συνδικάτα, τα διάφορα σωματεία, ομάδες

πίεσης, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τις

περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις ομάδες προστασίας των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικά όλους τους οργανισμούς

στους οποίους συμμετέχουν οι πολίτες σε τοπικό, εθνικό ή

παγκόσμιο επίπεδο.

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών είναι καίρια για:

• την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας. 

• την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. 

• την ανάπτυξη δημόσιου δημοκρατικού διαλόγου για τα

προβλήματα της κοινωνίας.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης η

κοινωνία των πολιτών είναι αναγκαία. Μπορεί να προσδώσει

σφρίγος στη ∆ημοκρατία, να την εμπλουτίσει τόσο σε ποιότητα

όσο και σε δυναμική. Οι πολίτες καθίστανται ενεργά κύτταρα που

τροφοδοτούν όλο τον κοινωνικό ιστό και του δίνουν ευρωστία.

Αν αυτά τα κύτταρα δεν αξιοποιηθούν, αν δεν ενεργοποιηθούν,

τότε όλο το οικοδόμημα, όλο το σώμα της κοινωνίας θα νεκρωθεί.

Ας μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία, όπως και η αλήθεια,

κινδυνεύουν από τη σιωπή.

Στην κοινωνία των πολιτών ανήκουν και τα κοινωνικά
κινήματα, τα οποία είναι ενώσεις πολιτών με χαλαρή οργάνωση.

Η συμμετοχή σε αυτά απαιτεί περισσότερο έναν βαθμό

αφοσίωσης και πολιτικής εγρήγορσης, παρά τυπική ή επίσημη

ένταξη. Τα κοινωνικά κινήματα, όπως δηλώνει και η ονομασία

τους, πάνω απ’όλα, κινητοποιούν τους πολίτες σε δράση. Είναι

συνυφασμένα με κρίσιμες διαδικασίες της σύγχρονης εποχής: τον

εκδημοκρατισμό, την πολιτισμική γεφύρωση, τις σύγχρονες

μορφές διακυβέρνησης. Εμφανίζονται ως δυναμικές μορφές

αντίδρασης απέναντι σε εθνικές ή υπερεθνικές εξουσίες και

πολιτικές. Κοινωνικά κινήματα είναι για παράδειγμα το

οικολογικό, το αντιρατσιστικό, το γυναικείο κίνημα, το κίνημα

για τα δικαιώματα των πολιτών κτλ. 

ρατσισμού. Αν, όμως, το δείγμα πε-
ριορίζεται σε μια συγκεκριμένη
ομάδα ανθρώπων, με φανερή προ-
διάθεση υπέρ ή εναντίον μιας εθνο-
τικής ή θρησκευτικής μειονότητας,
τότε η δημοσκόπηση θα καταλήξει
σε μια παραποιημένη εικόνα των
διαθέσεων του κοινού απέναντι σε
αλλοδαπούς πληθυσμούς. Είναι η
εικόνα της κοινής γνώμης  που
θέλει να  επιβάλει ο ερευνητής.

«Ο όρος ‘λόμπι’ (αγγλ. ‘lobby’)
προέρχεται από τους χώρους των
κοινοβουλίων ή των συνελεύσεων
όπου το κοινό μπορεί να υποβάλει
αιτήματα στους νομοθέτες ή όπου
οι πολιτικοί συναντιούνται για να
συζητήσουν πολιτικά ζητήματα
[…]. Υπό ευρεία έννοια, το λόμπι
(ως ουσιαστικό) ισοδυναμεί με
την ομάδα συμφερόντων, καθώς
και οι δύο αποσκοπούν στον επη-
ρεασμό της κρατικής πολιτικής,
όπως συμβαίνει με το λόμπι των
αγροτών, το οικολογικό λόμπι και
το λόμπι των λιμενεργατών».
Andrew Heywood, Еισαγωγή
στην Πολιτική, Μτφρ. Γιώργος
Καράμπελας, Εκδ. Πόλις, Αθήνα
2006

Η συγκέντρωση 400.000 νεαρών
Αμερικανών στο Γούντστοκ της
Νέας Υόρκης το 1969, ήταν το
αποκορύφωμα του λεγόμενου αν-
τιπολεμικού κινήματος (ή της
αντικουλτούρας–«χίπις»). Εκα-
τομμύρια νέων απέρριπταν τις πα-
ραδοσιακές αξίες υπέρ ενός νέου
τρόπου ζωής. Πίστευαν ότι ο έρω-
τας και η μουσική ροκ θα έφτια-
χναν έναν κόσμο ειρήνης και
αγάπης. Η ειρήνη και η αγάπη απο-
δείχθηκαν όμως στόχοι μάλλον ου-
τοπικοί ... 
Πηγή: Παγκόσμια Ιστορία, Εκδ.
Time Life Books – Κ. Καπόπουλος
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Τα κοινωνικά κινήματα διαφοροποιούνται από τις ομάδες
πίεσης/ συμφερόντων, που έχουν πιο αυστηρή οργάνωση και

αποβλέπουν σε σωματειακά συμφέροντα. Τα κοινωνικά κινήματα

πάντως συχνά περιλαμβάνουν και ομάδες συμφερόντων και

μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον σχηματισμό πολιτικών

κομμάτων, όπως για παράδειγμα τα σοσιαλιστικά και τα

κομμουνιστικά κόμματα που προήλθαν από το ευρύτερο εργατικό

κίνημα.

Υπάρχουν πολλές μορφές κοινωνικών κινημάτων. Μερικές

από αυτές είναι:

• το εργατικό κίνημα, το οποίο σφράγισε τη βιομηχανική

κοινωνία. Η δυναμική του άρχισε να μειώνεται από τη δεκαετία

του ’70.

• τα νέα κοινωνικά κινήματα (το φοιτητικό, το οικολογικό,

το φεμινιστικό κ.ά.) των οποίων η δράση ξεκινά τη δεκαετία του

‘60. Αυτά στοχεύουν σε μεταρρυθμίσεις που δεν αφορούν άμεσα

την οικονομία ή το κράτος, αλλά την ποιότητα ζωής. Έτσι, θέτουν

ριζοσπαστικούς προβληματισμούς για θέματα όπως η

υπερθέρμανση του πλανήτη, η ασφάλεια των τροφίμων (ασθένεια

των «τρελών αγελάδων», διοξίνες, μεταλλαγμένα τρόφιμα κτλ.).

Ανάλογα κινήματα στο παρελθόν ήταν η αντιπολεμική καμπάνια

για το Βιετνάμ, ο Γαλλικός Μάης του ‘68 κ.ά.

• τα παγκόσμια κινήματα έχουν διεθνικό χαρακτήρα και τις

τελευταίες δεκαετίες αντιπαρατίθενται σε μεγάλους διεθνείς

οργανισμούς όπως  π.χ. την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Εμπορίου κτλ.

7.8. φαινόμενα λαϊκισμού - Η προπαγάνδα    

Λαϊκότητα και λαϊκισμός, δύο έννοιες που ως κέντρο

αναφοράς τους έχουν τον λαό. Σε τι όμως διαφέρουν; Το επίθετο

«λαϊκός» αναφέρεται σε αυτόν που ανήκει στον λαό ή που

προέρχεται από τον λαό. Η «λαϊκότητα» αναφέρεται στον χώρο

της πολιτικής, εκφράζει τη συμμετοχή, την παρουσία του λαού

στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας και την ανύψωσή του σε

καθοριστικό παράγοντα της ιστορίας. Λαϊκισμός είναι η κατ’

επίφαση λαϊκότητα, δηλαδή αυτό που δείχνει να είναι λαϊκό, ενώ

στην πραγματικότητα δεν είναι. 

Ο λαϊκισμός στηρίζεται στην εσκεμμένη ανειλικρίνεια (π.χ.

στη διάδοση κάποιου θέματος που δεν ανταποκρίνεται στην

πραγματικότητα), στην παραπλάνηση και τον εφησυχασμό του
λαού, με στόχο την καθοδήγηση και ποδηγέτησή του. Ο

λαϊκισμός στοχεύει στον πατερναλισμό. (Ο πατερναλισμός αφορά

την τάση κάποιου να φέρεται προστατευτικά και κηδεμονευτικά

σε κάποια πρόσωπα).  

Ο Μάρτιν
Λ ο ύ θ ε ρ
Κινγκ, συ-
νέβαλε στο
να γίνουν
σημαντικές
νομοθετικές
ρυθμίσεις, για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής του μαύρου πλη-
θυσμού.  Είπε: «Η γενιά μας θα
πρέπει να απολογηθεί, όχι τόσο
για τις κακές πράξεις των μοχθη-
ρών ανθρώπων, όσο για την απο-
τρόπαιη σιωπή των καλών
ανθρώπων».

Το Civil Rights Movement
(Κίνημα για τα Δικαιώματα των
Πολιτών), είναι ένα κίνημα, που
αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής, κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1950-
1960. Στόχος του ο τερματισμός
του καθεστώτος των φυλετικών
διακρίσεων.

Το φοιτητικό κίνημα στη δε-
καετία του ’60 ήταν έντονα πολι-
τικοποιημένο. Με όραμά τους
έναν σοσιαλισμό με ελευθερίες
και ανθρώπινο πρόσωπο, οι φοι-
τητές του Μάη του ’68, αξίωσαν
εκδημοκρατισμό των πανεπιστη-
μίων και άσκησαν κριτική στην
κοινωνία του καταναλωτισμού και
του αυταρχισμού.
Το Παρίσι έγινε το πεδίο μαζικών
διαδηλώσεων και συγκρούσεων,
με τη συμμετοχή και εργατών. 
Ο Μάης του ’68 δεν άλλαξε την
πολιτική κατάσταση, συνέβαλε
όμως στη φιλελευθεροποίηση των
ηθών, την
αλλαγή των
παραδοσια-
κών νοο-
τροπιών, τη
χ ε ι ρ α φ έ -
τηση της
γυναίκας,
τη διάδοση
νέων ιδεών
και πολιτι-
σμικής έκ-
φρασης. 

Πηγή: Η μεγάλη ιστορία του 20ου  αιώνα,
Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2002.



‘Οlympia’, Ολυμπιακοί αγώνες Βερολίνου 1936 της
Γερμανίδας σκηνοθέτιδος Λένι Ριφενστάλ (Leni
Riefenstahl). Πρόκειται για μια από τις προπα-
γανδιστικές ταινίες που γυρίστηκαν από τους Ναζί,
στην οποία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες υψηλής αι-
σθητικής του ανθρώπινου σώματος για να  προπα-
γανδιστεί η ναζιστική Γερμανία.
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Ο λαϊκιστής ηγέτης θέτει σκοπίμως ψευτοδιλήμματα, όπως

«εχθροί ή φίλοι», «ταραξίες ή φιλήσυχοι», «αλλογενείς ή

γηγενείς», με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια ανασφάλειας στον

λαό, ώστε να αυτοπροβληθεί στη συνέχεια ο ίδιος σαν προστάτης

και σωτήρας. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πιο επικίνδυνη

συνέπεια του λαϊκισμού που μπορεί να μετασχηματίσει την

διαφορετικότητα σε εχθρότητα και να παρωθήσει έτσι στην

ξενοφοβία και  σε κάθε μορφής ρατσισμό.

Ο λαϊκισμός απαντάται τόσο στο κοινωνικό όσο και στο

πολιτικό επίπεδο. Στο κοινωνικό επίπεδο φαινόμενα λαϊκισμού

συναντάμε στη γλώσσα, την τέχνη, την επιστήμη κτλ. Ειδικότερα,

ο λαϊκισμός στην τέχνη έχει να κάνει με τη μαζική κουλτούρα,

τον εκχυδαϊσμό και την προβολή του εμπορικού και όχι του

ποιοτικού (για παράδειγμα. μερικά περιοδικά ποικίλης ύλης ή

«εύπεπτα» τηλεοπτικά προϊόντα και θεάματα).  Στο πολιτικό
επίπεδο, ο όρος έχει συνδεθεί με την εξαπάτηση του λαού, τη

δημαγωγία, τη χειραγώγηση, την καλλιέργεια προσωπολατρίας.

Στοχεύει στην πολιτιστική υποβάθμιση του λαού και την

καθήλωσή του στο περιθώριο των εξελίξεων.

Μορφή λαϊκισμού αποτελεί και η προπαγάνδα. Προπαγάνδα

είναι η διάδοση πεποιθήσεων, αντιλήψεων  με σκοπό να επηρεαστεί η

κοινή γνώμη, ώστε οι πολίτες να υιοθετήσουν  ορισμένη στάση και κατ’

επέκταση να προβούν σε ορισμένες ενέργειες. ∆ιαφέρει από την πειθώ

που χρησιμοποιεί επιχειρήματα και τεκμήρια. Αντίθετα, η

προπαγάνδα αποτελεί συνειδητή προσπάθεια να πεισθεί το άτομο να

αποδεχθεί κάποια πεποίθηση άκριτα ή να κάνει κάποια επιλογή.

Συνήθως, αυταρχικά καθεστώτα που δεν έχουν τη συναίνεση του

λαού, καταφεύγουν σε αυτή την τεχνική για να χειραγωγήσουν την

κοινή γνώμη προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην

εξουσία.

τα μέσα (τεχνικές διάδοσης) που χρησιμοποιεί η προπαγάνδα

για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της είναι ο προφορικός λόγος

(συζήτηση, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, ειδησεογραφικά

πρακτορεία, κυβερνητικές δηλώσεις κτλ.), ο γραπτός λόγος

(προκηρύξεις, επιστολές, εφημερίδες, βιβλία, κτλ.). Επίσης, η

χρησιμοποίηση κάθε μορφής τέχνης, του θεάτρου, του κινηματογράφου,

της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας κτλ. Μέσον διάδοσης προπαγάνδας

στην σημερινή εποχή αποτελεί και το διαδίκτυο. 

Τόσο ο λαϊκισμός, όσο και η προπαγάνδα ευνοούνται από τους

εξής παράγοντες:

• την έλλειψη παιδείας και κριτικής ικανότητας, που καθιστούν

το άτομο έρμαιο στα χέρια των λαϊκιστών/προπαγανδιστών, με

αποτέλεσμα να μην  μπορεί να διακρίνει τον γνήσιο πολιτικό από τον

δημαγωγό.

• την πολιτική απάθεια. Η αδιαφορία του λαού για συμμετοχή

«Κάνε ένα κλικ, διαδήλωσε
για να σώσουμε το περιβάλ-
λον»

Σήμερα, η ραγδαία εξάπλωση του
διαδικτύου παρέχει πλήθος δυνα-
τοτήτων και δράσεων για τα κοι-
νωνικά κινήματα. Ο διαδικτυακός
ακτιβισμός (‘activism’) προτείνει
την πολιτική δράση/ διαμαρτυρία
μέσα στο διαδίκτυο (μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
Παράδειγμα: Το Κύτταρο Εναλα-
κτικών Αναζητήσεων Νέων
(Κ.Ε.Α.Ν.), σε συνεργασία με το
‘act – click’, οργανώνει ‘e- διαδή-
λωση’, με στόχο την αποστολή και
εξάπλωση της ‘e  - διαμαρτυρίας’
από τουλάχιστον 10.000 ‘e- δια-
δηλωτές’ στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και το Υπουργείο Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων. «Μπο-
ρούμε μέχρι το 2030 να απεξαρ-
τηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα
(που είναι κατά κύριο λόγο υπεύ-
θυνα για τη μείωση του όζοντος
στην ατμόσφαιρα), αρκεί να το
πιστέψουμε και να δράσουμε».

Κινητοποίηση πολιτών γίνεται και
μέσω μηνυμάτων κινητής τηλε-
φωνίας (SMS) και των ιστοημερο-
λογίων (blogs) στο διαδίκτυο.
Πρόσφατο παράδειγμα η συγκέν-
τρωση χιλιάδων ανθρώπων στο
κέντρο της Αθήνας τον Ιούλιο του
2007, που διαμαρτυρήθηκαν για
τα ελλιπή μέτρα προστασίας των
δασών, με αφορμή τη φωτιά που
κατέκαψε την Πάρνηθα. Η ενημέ-
ρωση για την πρωτοβουλία έγινε
μέσω μηνυμάτων, χωρίς καμία
κομματική ή άλλου είδους κινητο-
ποίηση.



‘Οlympia’, Ολυμπιακοί αγώνες Βερολίνου 1936 της
Γερμανίδας σκηνοθέτιδος Λένι Ριφενστάλ (Leni
Riefenstahl). Πρόκειται για μια από τις προπα-
γανδιστικές ταινίες που γυρίστηκαν από τους Ναζί,
στην οποία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες υψηλής αι-
σθητικής του ανθρώπινου σώματος για να  προπα-
γανδιστεί η ναζιστική Γερμανία.

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ, αν

τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, να τη διατυπώσετε ξανά σωστά:

1. ___Στη ∆ημοκρατία, οι άνθρωποι πειθαρχούν στην εξουσία, γιατί πιστεύουν ότι έτσι εξυ-

πηρετούνται καλύτερα κάποιοι στόχοι της κοινωνικής συμβίωσης.

2. ___ Ο φιλελευθερισμός υποστηρίζει τον περιορισμό της πρωτοβουλίας των ιδιωτών.

3. ___ Από την οικονομική κρίση του 1929 και μετά ο φιλελευθερισμός υιοθετεί την αντί-

ληψη, ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία.

4.___Ο Νομάρχης διορίζεται από την Κυβέρνηση, ενώ ο ∆ήμαρχος εκλέγεται.

5. ___Η κοινή γνώμη διαμορφώνεται από τα Μ.Μ.Ε. 
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του στη δημόσια ζωή αφενός, και η υπερβολική φιλοδοξία ορισμένων

πολιτικών αφετέρου, καθιστούν τον λαό εύκολο θήραμα των

λαϊκιστών/προπαγανδιστών.

Η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού, καθιστά τον

πολίτη ικανό να αντιταχθεί στην ευτέλεια του λαϊκισμού και σε

κάθε μορφή προπαγάνδας. Η συμμετοχή του στα «κοινά»
παραγκωνίζει τους λαϊκιστές και προπαγανδιστές ηγέτες και τις

πολιτικές τους. 

Ένα είδος προπαγάνδας πάντως ασκείται και σε δημοκρατικά

πολιτεύματα για θεμιτούς όμως σκοπούς. Για παράδειγμα, στη

διάρκεια του ∆ευτέρου παγκόσμιου πολέμου τόσο τα βρετανικά,

όσο και τα αμερικάνικα Μ.Μ.Ε. έκαναν προπαγάνδα (εκστρατεία)

υπέρ της πολεμικής προσπάθειας για να ανυψώσουν το ηθικό του

κοινού, αλλά και να το εκπαιδεύσουν σε τρόπους προστασίας.

Σύγχρονο παράδειγμα αποτελούν  οι εκστρατείες ενημέρωσης που

γίνονται κατά καιρούς για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, π.χ.

από το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή οδήγηση ή από

διάφορες οργανώσεις, όπως η Greenpeace για τα μέτρα

προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά.

Oι λαϊκιστές  ηγέτες είναι συνήθως
χαρισματικές προσωπικότητες. Ο μα-
γνητισμός που ασκούν στις μάζες
φτάνει σε σημείο προσωπολατρίας. Η
περίπτωση του προέδρου της Αργεν-
τινής, συνταγματάρχη Χουάν Ντο-
μίνγκο Περόν (1895 – 1974) από
πολλούς θεωρείται από τις πιο χαρα-
κτηριστικές λαϊκιστή ηγέτη. Το
μέγεθος της πίστης και της λα-
τρείας των Αργεντίνων για την
ηγεσία του αποδεικνύεται και από
την ισχύ που απέκτησε η γυναίκα
του Εβίτα Περόν (1919 -1959).
Η Εβίτα διέθετε ρητορεία και δη-
μαγωγική ικανότητα. Ανέλαβε το
Υπουργείο Εργασίας και καλλιέρ-
γησε στενή επαφή με την εργα-
τική τάξη και τα συνδικάτα. Έγινε
η πρώτη φεμινίστρια της Αργεντι-
νής και κατέβασε τις γυναίκες
στους δρόμους για να διεκδική-
σουν δικαίωμα ψήφου.
(Πηγή: Η μεγάλη Ιστορία του 20ου
αιώνα, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα 2002)

ερωτΗΣειΣ –αΣΚΗΣειΣ –ΔραΣτΗριοτΗτεΣ
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Β/Κυκλώστε την επιλογή που συμπληρώνει σωστά τις παρακάτω προτάσεις:

1. Η δράση των κοινωνικών οργανώσεων που αποτελούν τη λεγόμενη «κοινωνία των πο-

λιτών» .......

α) ελέγχεται από το κράτος, β) επιβάλλεται καταναγκαστικά, γ) ασκεί πίεση και προσπαθεί

να επηρεάσει τη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων, δ) ασκεί πίεση στους πολίτες, προ-

κειμένου να συμμετέχουν ενεργότερα στην πολιτική ζωή.

2. Το κράτος ενισχύει οικονομικά τα κόμματα, προκειμένου να.....

α) διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους από ιδιωτικά συμφέροντα, β) ελέγχει τη δράση τους,

γ) διασφαλίζει τη συμμετοχή και των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων σε αυτά, δ) τίποτα

από τα παραπάνω.

Γ/ Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πολιτικό κόμμα, μια ομάδα πίεσης ή συμφερόντων

και ένα κίνημα;

Δ/ Σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να αναλάβετε συλλογική δράση, προκειμένου να επιλυθεί

κάποιο πρόβλημα που απασχολεί την τοπική σας κοινωνία, π.χ. βιομηχανικά λύματα που χύ-

νονται στη θάλασσα ή στο ποτάμι της περιοχής σας. Ορισμένες ιδέες: οργανώστε εκστρατεία

για να ενημερώσετε τους συμπολίτες σας με άρθρα στον τύπο, το διαδίκτυο κτλ., γράψτε επι-

στολές στους αρμόδιους φορείς, συγκεντρώστε υπογραφές. Ενημερώστε τους συμμαθητές και

τις συμμαθήτριές σας σε όλη την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου για τα αποτελέσματα της δρά-

σης σας. 

Ε/ Οργανώστε επίσκεψη της τάξης σας στο ∆ημαρχείο ή στο Γραφείο της Κοινότητας της

περιοχής σας, με σκοπό να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση του δημοτικού (ή κοινοτικού)

συμβουλίου. Να καταγράψετε ποια θέματα συζητήθηκαν. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία; Να

συνθέσετε ένα άρθρο με τις εντυπώσεις σας. ∆ιατυπώστε, αν έχετε, και δικές σας προτάσεις.

Επιδιώξτε τη δημοσίευση του άρθρου σας σε κάποια τοπική εφημερίδα. Ενημερωθείτε επίσης

για τα τοπικά συμβούλια νέων στην περιοχή σας. Θα σας ενδιέφερε να εκλεγείτε σε αυτά;

Στ/ Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων http://www.parliament.gr/

και δείτε την εκλογική δύναμη των κομμάτων στην Ελλάδα σήμερα. Έχετε σκεφθεί με ποια

κριτήρια θα ψηφίσετε, όταν ενηλικιωθείτε και αποκτήσετε δικαίωμα ψήφου; Ενημερωθείτε

για τα προγράμματα των κομμάτων που θα διεκδικήσουν στις εκλογές την ψήφο σας.

Ζ/Αναζητήστε υλικό για κάποιο θέμα της επικαιρότητας. Εξετάστε τον τρόπο, με τον οποίο

παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο θέμα από τα Μ.Μ.Ε., π.χ.  αν η παρουσίαση έγινε με τεκμη-

ριωμένη επιχειρηματολογία ή ήταν προπαγανδιστική, αν η προσέγγιση ήταν δημαγωγική κ.ο.κ.

Πότε θεωρείτε ότι έχετε ικανοποιητική ενημέρωση για ένα θέμα; Πόσο σημαντική θεωρείτε

την πλουραλιστική ενημέρωση; Συζητήστε τις απόψεις σας στην τάξη.

Η/ Οργανώστε στην τάξη αγώνες επιχειρηματολογίας για το αν θεωρείτε σημαντικό τον

ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη σύγχρονη Ελλάδα. Τεκμηριώστε τα επιχειρήματά σας με

τις δικές σας εμπειρίες από τη συλλογική δράση, καθώς και με υλικό που θα αντλήσετε από

διάφορες πηγές σχετικά με κινήματα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα. 

Θ/ «Τι είναι κομματοκρατία; Η εσχάτη αλλοτρίωση της Δημοκρατίας. Στο καθεστώς της κομ-

ματοκρατίας δεν υπάρχει πτυχή του κοινωνικού και κρατικού βίου που να μην υπηρετεί πρωτί-

στως (ή αποκλειστικά) τα κόμματα....» έγραψε ο Χρήστος Γιανναράς (Κομματοκρατία, Εκδόσεις

Πατάκη, Αθήνα, 2002). Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; Να αιτιολογήσετε τη θέση σας. 
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• Διαφήμιση

• Ψυχαγωγία

• Διασκέδαση

• Πομπός

• Δέκτης

• Μήνυμα

• Μέσο

• Αυτορρύθμιση

• Διαμεσολάβηση

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Τι είναι τα Μ.Μ.Ε. και ποιες είναι οι λειτουργίες τους;

• Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της μαζικής επικοινωνίας;

• Πώς επιδρούν τα Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης;

• Τα Μ.Μ.Ε. είναι ένα παράθυρο στα γεγονότα ή μήπως ένας παραμορφω-

τικός καθρέφτης της πραγματικότητας;

• Υπάρχει αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση;

• Πώς ελέγχει η κρατική εξουσία τα Μ.Μ.Ε. και πώς τα Μ.Μ.Ε. την κρα-

τική εξουσία;

• Πώς σχετίζονται τα Μ.Μ.Ε. με την πολιτική, την οικονομία και τον πολι-

τισμό;

• Ποια στάση πρέπει να διαμορφώνει το κοινό   απέναντι στα Μ.Μ.Ε. 

και γιατί;

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 88
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Τakis, Φωτεινά σινιάλα, 1984 –
87, Παρίσι, La Défense
«Είμαι μόνο μια κεραία. Όλα έρ-
χονται από τον αέρα»…(Γιώργος
Μπουζιάνης), 
(Πηγή: Άλκης Χαραλαμπίδης, Η
τέχνη του 20ου αιώνα, Eκδ.Uni-
versity Studio Press, Θεσσαλονίκη
1995).

Βραχογραφία, σπήλαια του
Λασκό, η αίθουσα των ταύρων,
Γαλλία, 15.000 χρόνια πριν

Herbert Bayer,
Περίπτερο, 1924

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

8.1. τα μ.μ.ε. και οι λειτουργίες που επιτελούν

Επικοινωνώ σημαίνει «γίνομαι κοινωνός», «μέτοχος»
.

μετα-

δίδω και δέχομαι μηνύματα, μοιράζομαι βιώματα με κάποιον ή

κάποιους άλλους. Η επικοινωνία αποτελεί έκφραση της κοινωνι-

κότητάς μας. Είναι ανθρώπινη ανάγκη και συστατικό στοιχείο των

ανθρώπινων σχέσεων. Η γλώσσα (στον προφορικό και γραπτό

λόγο), η τέχνη σε όλες τις μορφές της, οι γκριμάτσες, οι χειρονο-

μίες, η μόδα, τα μηνύματα μέσω της κινητής τηλεφωνίας και τόσα

άλλα αποδεικνύουν  πόσο  βαθμό διαρκώς θέλουμε να επικοινω-

νούμε, να δίνουμε το στίγμα μας, να συμμετέχουμε στον κόσμο

που μας περιβάλλει.

Η εξέλιξη της επικοινωνίας παρουσιάζει τα εξής στάδια:

α) Στην αρχαιότητα ήταν κατά κύριο λόγο διαπροσωπική και

προφορική. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν υλικά για να γράφουν

(πέτρα στην αρχή, πάπυρο και περγαμηνή στη συνέχεια), που δύ-

σκολα μπορούσαν να τα επεξεργασθούν και ήταν ακριβά και σπά-

νια.

β) Το χαρτί ως κύρια και φτηνή γραφική ύλη αντικατέστησε

σταδιακά την περγαμηνή στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1200-

1400 μ.Χ. Η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο

(Gutenberg) στα μέσα του 15ου αιώνα αποτέλεσε σταθμό στην

εξέλιξη της γραπτής επικοινωνίας.  Η τυπογραφία εξασφάλισε τη

γρήγορη και σίγουρη διάδοση των ιδεών. 

γ) Η βιομηχανική επανάσταση και η δημιουργία της καπιτα-

λιστικής κοινωνίας επέφεραν ραγδαίες εξελίξεις και στην επικοι-

νωνία που έγινε μαζική. H μεταβίβαση μηνυμάτων και

πληροφοριών απευθύνεται πλέον σε απεριόριστο (και απροσδιόρι-

στο) αριθμό ανθρώπων, σε ευρύ, όπως λέμε, κοινό. 

δ) Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία της ψηφιακής

τεχνολογίας υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε τεράστιο

αριθμό πληροφοριών με μεγάλη ταχύτητα. Η ψηφιακή τεχνολογία

είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της σύγχρονης επικοινωνίας.

Σημειώστε ότι η επικοινωνία διαφέρει από την ενημέρωση.

Στην ενημέρωση υπάρχει μονόδρομη ροή μεταβίβασης πληροφο-

ριών από τον πομπό στον δέκτη. Στην επικοινωνία, όμως, λειτουρ-

γούν και μηχανισμοί ανατροφοδότησης: ο δέκτης δηλαδή έχει τη

δυνατότητα να ελέγξει, να επηρεάσει τη δράση του πομπού όπως

για παράδειγμα είναι η συμμετοχή ακροατών σε ραδιοφωνικές εκ-

πομπές, η ανάγνωση επιστολών του  αναγνωστικού κοινού κτλ.

Αυτό γίνεται ιδιαιτέρως αντιληπτό στα νέα μέσα επικοινωνίας που

είναι διαδραστικά, όπως π.χ. το διαδίκτυο. Το ακρωνύμιο λοιπόν

Μ.Μ.Ε. σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων: Μέσα

Μαζικής Επικοινωνίας.

Μ.Μ.Ε. θεωρούνται τα βιβλία, ο τύπος (εφημερίδες και πε-

ριοδικά), ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι ηλε-
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κτρονικοί υπολογιστές, γενικά ό,τι συμβάλλει στη διακίνηση

ιδεών και πληροφοριών και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

Μερικές από τις σημαντικότερες λειτουργίες των Μ.Μ.Ε.

είναι:

α) Η πληροφόρηση – ενημέρωση: Τα Μ.Μ.Ε. ενημερώνουν

το κοινό για ότι συμβαίνει στην τοπική ή την παγκόσμια κοινό-

τητα. Τον ρόλο αυτό, βέβαια, σήμερα επιτελεί κυρίως η τηλεό-

ραση, ο τύπος και όλο και περισσότερο το διαδίκτυο. 

β) Η ψυχαγωγία - διασκέδαση: Tα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν

στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Σε τι διαφέρει όμως η ψυχα-

γωγία από τη διασκέδαση; Η ψυχαγωγία (ετυμ. αγωγή ψυχής)

βοηθά στην καλλιέργεια και την ενίσχυση αξιών. ∆ιαφέρει από τη

διασκέδαση που αποσκοπεί απλώς στη δημιουργία ευχάριστης

διάθεσης, αναψυχής κτλ. Έτσι, για παράδειγμα η ανάγνωση ενός

έργου κλασικής λογοτεχνίας προσφέρει κατά τεκμήριο στον ανα-

γνώστη τόσο διασκέδαση όσο και ψυχαγωγία, ενώ η ανάγνωση

ενός περιοδικού ποικίλης ύλης του προσφέρει κατά κύριο λόγο

διασκέδαση.

γ) Η εκπαίδευση – επιμόρφωση: Τα Μ.Μ.Ε. έχουν παιδα-

γωγικό χαρακτήρα. Μεταδίδουν γνώσεις, διευρύνουν τους ορίζον-

τες του κοινού, το βοηθούν να αποκτήσει κριτική ικανότητα, να

διασταυρώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών που δέχεται κ.ά.  

δ) Η πολιτική κοινωνικοποίηση: Τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν σή-

μερα τον κύριο μηχανισμό, μέσω του οποίου μεταφέρονται στο

κοινό πληροφορίες για τα πολιτικά πράγματα. Κατά συνέπεια, κα-

θορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές επιλογές και διαμορφώ-

νουν την κοινή γνώμη. Το κοινό επηρεάζεται από τα Μ.Μ.Ε.

περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Για παράδειγμα η τηλεόραση

παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών για τις πο-

λιτικές εξελίξεις από τη συμμετοχή τους σε πολιτικές συναντή-

σεις, συγκεντρώσεις κτλ. 

ε) ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας. Τα Μ.Μ.Ε. ασκούν με-

γάλη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αποτελούν

επομένως παράγοντα που δεν μπορούν να αγνοούν οι κυβερνή-

σεις. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που τα Μ.Μ.Ε. αποκαλούνται «τέ-

ταρτη εξουσία»: αξιολογούν, κρίνουν, ελέγχουν την άσκηση των

άλλων παραδοσιακών εξουσιών (λειτουργιών) του κράτους, της

νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής.

8.2. Βασικά στοιχεία της μαζικής επικοινωνίας

Bασικά στοιχεία της μαζικής  επικοινωνίας είναι: 

α) ο πομπός είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα στον δέκτη

με τη βοήθεια κάποιου μέσου. Πομπός είναι για παράδειγμα, ο

δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, ο σχολιαστής, οποιοσδήποτε

«Όλοι οι άνθρωποι του προ-
έδρου», Σκάνδαλο Γουότεργκέϊτ,
Η.Π.Α., 1972

Το δημοσιογραφικό δίδυμο Μπομπ
Γούντγουορντ και Καρλ Μπερνστάϊν
της εφημερίδας «Ουάσιγκτον Ποστ»
συγκλόνισε το 1972 την πολιτική ζωή
των Η.Π.Α., αποκαλύπτοντας ότι η
διάρρηξη των κεντρικών γρα-
φείων του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος στο Γουότερκεϊτ δεν ήταν μια
απλή ποινική υπόθεση, αλλά ένα
τεράστιο σκάνδαλο που έφτανε
μέχρι το οβάλ γραφείο του Αμερι-
κανού προέδρου: αξιωματούχοι
του Λευκού Οίκου παγίδεψαν πα-
ράνομα τα τηλέφωνα των πολιτι-
κών αντιπάλων του προέδρου
Ρίτσαρντ Νίξον, με αφορμή το συ-
νέδριο των Δημοκρατικών. Ο
Νίξον προσπάθησε εναγωνίως να
συγκαλύψει το σκάνδαλο, απέ-
τυχε όμως και οδηγήθηκε σε πα-
ραίτηση δυο χρόνια και οκτώ
μήνες μετά το πρώτο δημοσίευμα.
Οι δύο δημοσιογράφοι έγραψαν
την εμπειρία τους στο πολύκροτο
βιβλίο «Όλοι οι άνθρωποι του
προέδρου» που μεταφέρθηκε στη
μεγάλη οθόνη από το σκηνοθέτη
Άλαν Πάκουλα με πρωταγωνιστές
τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ρόμ-
περτ Ρέντφορντ.  
Πηγή: Η μεγάλη ιστορία του 20ου
αιώνα,  Τόμος 7, Εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα, 2002.
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γράφει, λέει, παρουσιάζει κάτι σε κάποιο Μ.Μ.Ε. Στόχος του είναι

η αποτελεσματική επικοινωνία. 

β) το μέσο είναι οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνικό στοιχείο που

χρησιμοποιείται για να μεταβιβαστεί το μήνυμα από τον πομπό

στον δέκτη, όπως η φωνή, τα δίκτυα κτλ.

γ) το μήνυμα είναι η πληροφορία που ο πομπός μεταβιβάζει

στον δέκτη. Μπορεί να περιέχει πληροφόρηση, γνώση, να συντε-

λεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, να προσφέρει ψυχαγωγία,

κτλ. Σκοπός του πομπού είναι να γίνει κατανοητό το μήνυμα από

τον δέκτη. Το μήνυμα της μαζικής επικοινωνίας απευθύνεται σε

όλους χωρίς αποκλεισμούς. 

δ) ο δέκτης είναι αυτός που λαμβάνει το μήνυμα του πομπού.

Στη διαπροσωπική επικοινωνία δέκτης είναι το άλλο άτομο, με το

οποίο για παράδειγμα  συζητάμε. Στη μαζική επικοινωνία, δέκτης

είναι το κοινό, οι αναγνώστες, οι ακροατές, οι ηλεθεατές. Συνή-

θως, το κοινό δεν είναι ομοιογενές, μπορεί να διαφοροποιείται

ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης, την ηλικία, τις αξίες του κτλ. 

ε) το αποτέλεσμα είναι η επίδραση του μηνύματος στον

δέκτη που καταλήγει στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του,

όπως για παράδειγμα η προβολή ενός διαφημιστικού μηνύματος

που αποσκοπεί στο να πείσει τον καταναλωτή να αγοράσει ορι-

σμένο προϊόν, ακόμα και αν δεν το χρειάζεται. 

8.3. επιδράσεις των μ.μ.ε.
8.3.1. γενικά για τις επιδράσεις των μ.μ.ε.

Η επίδραση της μαζικής επικοινωνίας στο κοινό εξαρτάται,

μεταξύ άλλων, από τους εξής παράγοντες: 

α) από το είδος του μέσου. Άλλη επίδραση ασκεί η εφημε-

ρίδα που έχει έντυπη μορφή και άλλη η τηλεόραση ή το διαδίκτυο

που βασίζονται στην εικόνα και τον ήχο. Για τη χρήση π.χ. του

διαδικτύου απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Ως εκ τούτου, αποκλεί-

ονται από τη χρήση του όσοι δεν κατέχουν τις γνώσεις αυτές.

Αυτοί είναι, όπως λέμε, «τεχνολογικά αναλφάβητοι». Ενδεικτικό

είναι ότι η χρήση του διαδικτύου είναι περισσότερο δημοφιλής

στους νέους σε σχέση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

β) από το περιεχόμενο του μηνύματος. Η σαφήνεια, η απλό-

τητα και η επανάληψη του μηνύματος παίζουν καθοριστικό ρόλο

στην επίδραση. Το μήνυμα γίνεται καλύτερα αποδεκτό αν είναι

ψυχαγωγικό- ευχάριστο. Τα μέσα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο, κί-

νηση ασκούν αποτελεσματικότερη επιρροή από τα μέσα που είναι

αποκλειστικά ακουστικά (ραδιόφωνο, C.D.). Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα η κυκλοφορία ενός νέου C.D. που συνδυάζεται με την

προώθηση ενός νέου τραγουδιού μέσω βιντεοκλίπ.

Σακαγιάν Εδουάρδος, 
Απόσπασμα κοινού, 1997 -98

«Πάρε την λέξι μου. Δώσε μου το
χέρι σου».
Ανδρέας Εμπειρίκος, Ενδο-
χώρα, Εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1988

«Το μέσο είναι το μήνυμα, είναι
εκείνο που προσδιορίζει και ελέγ-
χει την κλίμακα και την μορφή
των ανθρωπίνων σχέσεων και
δραστηριοτήτων» 
Marshall Mcluhan (Μάρσαλ
Μάκ Λούαν) Kαναδός φιλόσοφος
και κοινωνιολόγος.

Για παράδειγμα, το ραδιόφωνο,
το λεγόμενο «θερμό μέσο», ανα-
δεικνύει τις αρετές του λόγου, τη
μαγεία του ήχου.

Ο νεαρός ηθοποιός Όρσον Γουέλς
ανακαλύπτει το έτος 1938 τη δύ-
ναμη του ραδιοφώνου: Η ιστορία
του για μια εισβολή στη σύγχρονη
Αμερική εξωγήινων όντων από
τον Άρη, που μεταδόθηκε σε ώρα
δελτίου ειδήσεων, σκόρπισε τον
πανικό σε όλη τη χώρα....
(Πηγή: Παγκόσμια Ιστορία, Time Life,
Εκδ. Κ. Καπόπουλος)

8.3. Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.
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γ) από τα χαρακτηριστικά του κοινού, όπως η ηλικία, το

μορφωτικό επίπεδο, η αγοραστική δύναμη κτλ. Έτσι, όπως ήδη

αναφέραμε, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τους νέους, αλλά

και από όσους έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν Η/Υ, να έχουν

πρόσβαση σε Η/Υ, στο διαδίκτυο κτλ. 

Με βάση τις λειτουργίες που επιτελούν τα Μ.Μ.Ε. διαμορφώ-

νονται και οι επιδράσεις που ασκούν στο κοινό. Έτσι, τα Μ.Μ.Ε.

επιδρούν:

α) Στην πληροφόρηση – ενημέρωση του κοινού: τα Μ.Μ.Ε.

βομβαρδίζουν το κοινό νύχτα – μέρα μ’έναν ωκεανό πληροφόρη-

σης που περιλαμβάνει αδιακρίτως από τα πιο σημαντικά μέχρι τα

πιο ασήμαντα μηνύματα. Μήπως όμως η υπερπληροφόρηση με-

τατρέπεται σε μη πληροφόρηση; Πόση αξιοπιστία έχουν όλες οι

πληροφορίες, τον καταιγισμό των οποίων δεχόμαστε καθημερινά;

Είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την εγκυρότητά τους; Χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα είναι το διαδίκτυο, το οποίο σίγουρα μπορεί να

θεωρηθεί ως ένα «παράθυρο στον κόσμο», μια τεράστια ηλεκτρο-

νική βιβλιοθήκη. Ωστόσο, η άντληση των πληροφοριών από το
διαδίκτυο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο καθένας μπορεί για πα-

ράδειγμα να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα και να κατα-

χωρίσει ό,τι θέλει σε αυτή, χωρίς κανέναν έλεγχο. Η χρήση του

διαδικτύου επιβάλλεται να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο

από  αναγνωρισμένες ιστοσελίδες, όπως π.χ. αυτές που διέρχονται

μέσα από τα φίλτρα του πανελλήνιου σχολικού δικτύου

(www.sch.gr). 

β) Στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση: ο χώρος, ο χρόνος,

τα αντικείμενα, οι άνθρωποι, όλα γίνονται θέαμα. Έτσι, όμως, η

αξία πολλές φορές μετατοπίζεται από το είναι στο φαίνεσθαι, από

το περιεχόμενο στην εξωτερική εμφάνιση.

γ) Στην εκπαίδευση: η χρήση των Η/Υ και γενικότερα των

πολυμέσων (‘multimedia’) γενικεύεται στην εκπαίδευση όλων

των βαθμίδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την καθημερινή εφαρμογή

εκπαιδευτικών λογισμικών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω

‘e – learning’) κτλ. Σήμερα, ανάμεσα στις τεχνολογικά ανεπτυγ-

μένες και τις τεχνολογικά «υποανάπτυκτες» χώρες δημιουργείται

ένα «ψηφιακό χάσμα», που είναι δύσκολο να εξισορροπηθεί. Στο

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται πολιτικές για

την «Κοινωνία της Πληροφορίας» που αντιμετωπίζουν το πρό-

βλημα αυτό με μέτρα, όπως για παράδειγμα η σύνδεση των εκ-

παιδευτικών ιδρυμάτων με δίκτυα, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές

βιβλιοθήκες, η χρηματοδότηση προγραμμάτων για επιμόρφωση

των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες κ.ά. 

δ) Στην πολιτική κοινωνικοποίηση: ήδη από τον 19ο αιώνα

με την ανάπτυξη των έντυπων μέσων ενημέρωσης, οι ασκούντες

την πολιτική εξουσία κατάλαβαν τη δύναμη και τη σημασία των

Σήμερα το Διαδίκτυο προσφέρει
εξαιρετικές ευκαιρίες γνώσης και
ενημέρωσης, αλλά εγκυμονεί και
συγκεκριμένους κινδύνους. Για
την ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο προτείνονται τα εξής:
α) να επισκεπτόμαστε μόνο επί-
σημες ιστοσελίδες και να μην ακο-
λουθούμε υπερσυνδέσμους
(hyperlinks).
β) να εξοπλίσουμε τον Η/Υ με λο-
γισμικό αντιμετώπισης ιών  (an-
tivirus software) και λοιπών
κακόβουλων προγραμμάτων (spy-
ware – adaware).
γ) αν ο Η/Υ χρησιμοποιείται από
ανήλικους απαιτείται γονική επο-
πτεία και επαγρύπνηση στη
χρήση του διαδικτύου και λογι-
σμικό φίλτρο (content filtering)
για την αποτροπή πρόσβασης σε
ιστοσελίδες παραβατικού περιε-
χομένου και τους κινδύνους που
ενέχει η διαδικτυακή συνομιλία
(chat rooms).
δ) να μη δίνουμε τη διεύθυνση
του ηλεκτρονικού μας ταχυδρο-
μείου (e- mail) σε αγνώστους,
καθώς και να μην δημοσιεύουμε
τα προσωπικά μας δεδομένα ή τα
προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ.
κατοικία, αριθμούς τηλεφώνων,
ονόματα).
ε) ενημέρωση για θέματα ασφα-
λούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
παρέχουν οι αρμόδιες αστυνομι-
κές αρχές, καθώς και Μ.Κ.Ο.,
όπως Safeline, Saferinternet, Χα-
μόγελο του Παιδιού. 
Για την αντιμετώπιση κινδύνων
από τη χρήση του διαδικτύου έχει
υπογραφεί η Συνθήκη της Βου-
δαπέστης το Νοέμβριο 2001 από
26 ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα.
Για περαιτέρω ενημέρωση, επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα του πα-
νελληνίου σχολικού δικτύου
www.sch.gr.
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Μ.Μ.Ε., οπότε προσπάθησαν να τα ελέγξουν. 

Τα Μ.Μ.Ε. ενημερώνουν τους πολίτες και αποτελούν ένα δη-

μόσιο βήμα γι’αυτούς. Τα νέα μέσα, ιδίως το διαδίκτυο, αποτε-

λούν, όπως είδαμε, ένα φτηνό και αποτελεσματικό μέσο διάδοσης

πληροφοριών και οργάνωσης εκστρατειών («διαδικτυακός ακτι-

βισμός»). 

Eνδεικτικά αναφέρουμε την  ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελ-

ματικών κλάδων, όπως ο σχεδιασμός (design), η προτυποποίηση

(styling) και βέβαια η πολιτική επικοινωνία, στα πορίσματα της

οποίας καταφεύγουν πολλοί πολιτικοί για να βελτιώσουν τη δη-

μόσια εικόνα τους (image).

ε) Στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας: τα Μ.Μ.Ε. ελέγ-

χουν  επίσης τον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Για να

μπορούν να ασκούν τον ελεγκτικό τους ρόλο, πρέπει να παραμέ-

νουν αδέσμευτα και ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες, στις οποίες τα

Μ.Μ.Ε. ελέγχονται από το κράτος και ασκούν κυβερνητική προ-

παγάνδα. 

Εξίσου επικίνδυνο είναι να ελέγχονται τα Μ.Μ.Ε. από μικρό

αριθμό ιδιωτών που τα χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν πολι-

τική επιρροή, να εκλεγούν σε δημόσια αξιώματα κτλ. Για αυτόν

τον λόγο ο πλουραλισμός (πολυφωνία) στην πληροφόρηση απο-

τελεί ουσιώδες αίτημα σε μια δημοκρατική πολιτεία.

8.3.2. Κατασκευή και αναπαράσταση της πραγματικότητας

Τα Μ.Μ.Ε. διαμεσολαβούν ανάμεσα στην πραγματικότητα και

το κοινό. Τα μηνύματα που μεταδίδουν αποτελούν αναπόφευκτα

μια ερμηνεία της πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει ακόμη και

στην περίπτωση του ρεπορτάζ που θεωρείται κατά τεκμήριο η πιο

αντικειμενική μετάδοση ειδήσεων. Στη σύνταξη για παράδειγμα

ενός άρθρου εφημερίδας έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή του

τίτλου, των λέξεων, της διατύπωσης, ακόμα και της στίξης για τον

τρόπο με τον οποίο θα «αναπαρασταθεί» ένα γεγονός της επικαι-

ρότητας. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε πολύ εύκολα, αν συγ-

κρίνετε την παρουσίαση του ίδιου γεγονότος από διαφορετικές

εφημερίδες. Άλλο παράδειγμα είναι η αποτύπωση της πραγματι-

κότητας με τεχνικά μέσα. Ακόμη και μια φωτογραφία ειδησεο-

γραφίας περιέχει στοιχεία σκηνοθεσίας. Η εντύπωση που

προκαλεί εξαρτάται για παράδειγμα από τη γωνία λήψης. Αν και

απαθανατίζει μια πραγματική στιγμή, αποτελεί ωστόσο διαμεσο-

λαβημένη αποτύπωση της πραγματικότητας μέσα από τον φωτο-

γραφικό φακό και τη ματιά του φωτογράφου. 

Τα Μ.Μ.Ε. είναι ένα παράθυρο στον κόσμο μπορεί όμως να

γίνουν και ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της πραγματικότη-

Από τον homo sapiens στον
homo videns....
Από έρευνα που πραγματοποίησε
η εταιρεία δημοσκοπήσεων VPRC
για λογαριασμό της εφημερίδας
«Καθημερινή» (φύλλο 6ης  Μαϊου
2007), σε σύνολο 603 ατόμων,
προέκυψε ότι η πλειοψηφία προ-
τιμά την τηλεόραση για ενημέ-
ρωση, ακολουθεί ο τύπος με
ποσοστό που διπλασιάζεται τις
Κυριακές, και μετά το ραδιόφωνο
και το διαδίκτυο. Κατά ηλικιακή
κατηγορία, το ποσοστό χρήσης
του διαδικτύου αυξάνει στους
νέους, η τηλεόραση ωστόσο πα-
ραμένει το δημοφιλέστερο Μ.Μ.Ε.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζο-
βάνι Σαρτόρι (Καθηγητής Πολι-
τικής Επιστήμης στο Columbia
University), «ζούμε μια ριζική αν-
θρωπολογική μεταβολή. Περνάμε
από τον homo sapiens, ο οποίος
παράγεται από τη γραπτή κουλ-
τούρα που βασίζεται στις λέξεις,
σε έναν homo videns στον οποίο η
λέξη έχει παραχωρήσει την κυ-
ριαρχία της στην εικόνα». Και συ-
νεχίζει: «Η τηλεόραση παράγει
εικόνες και καταργεί τις έννοιες
και έτσι η ικανότητά μας για δια-
νοητική αφαίρεση ατροφεί και
μαζί με αυτήν ατροφεί και όλη η
ικανότητά μας για κατανόηση.[...]
Ο homo sapiens κατανοεί χωρίς
να βλέπει, ενώ ο homo videns βλέ-
πει χωρίς να κατανοεί». 
Πηγή: Kυριακατική Ελευθεροτυ-
πία, φύλλο 4ης- 12-2005

«...Τι έγινε η σοφία που χάσαμε
κυνηγώντας τη γνώση. Τι έγινε η
γνώση που χάσαμε κυνηγώντας
την πληροφορία.».
Τ. S. Eliot (1888-1965), Άγγλος
ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ
λογοτεχνίας, Χορικά από τον
Βράχο.
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τας. Η εικόνα της πραγματικότητας που πολλές φορές τα Μ.Μ.Ε.

παρουσιάζουν στο κοινό είναι επίπλαστη. Τα «ψευδογεγονότα»,

όμως, συχνά φαντάζουν πιο πιστευτά από τα πραγματικά. Αυτό

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως:

• Με την επιλεκτική παρουσίαση θεμάτων της καθημερινής

ζωής. Ό,τι δεν παρουσιάζεται στα Μ.Μ.Ε., θεωρείται πλέον περί-

που ανύπαρκτο. Για παράδειγμα γνωρίζουμε πιο πολλά για τη ζωή

των καλλιτεχνικών αστέρων, παρά για τα προβλήματα της φτώ-

χιας, της λειψυδρίας,του αναλφαβητισμού που επικρατούν σε πολ-

λές χώρες της Αφρικής.

• Με τη σκηνοθεσία, όπως το κοντινό τηλεοπτικό πλάνο

(ζουμ) σε συγκινημένα ή έκπληκτα πρόσωπα ή σε γκριμάτσες επι-

δοκιμασίας, αποδοκιμασίας, σε κινήσεις νευρικότητας, τρυφερό-

τητας, ενθουσιασμού που συναρπάζουν το κοινό.  

• Με την απόκρυψη γεγονότων (για παράδειγμα με την από-

κρυψη της κακοδιαχείρισης του δημόσιου χρήματος) ή  με την

αποκάλυψη όσων δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, όπως η  ιδιωτική

ζωή δημόσιων προσώπων.

8.4. μ.μ.ε., πολιτική, οικονομία και πολιτισμός

Τα Μ.Μ.Ε. σχετίζονται: 

α) με την πολιτική: τα Μ.Μ.Ε. παρέχουν τον δίαυλο για τη

διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου. ∆ιαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό

τις πολιτικές στάσεις και αξίες, οπότε καθορίζουν τις πολιτικές

και εκλογικές επιλογές των πολιτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο είδαμε

ότι σήμερα ανοίγονται και νέες δυνατότητες, όπως η ηλεκτρονική

διακυβέρνηση, που διευκολύνουν τις δημοκρατικές διαδικασίες,

τη φιλικότερη προς τον πολίτη λειτουργία της ∆ημόσιας ∆ιοίκη-

σης.

Το πεδίο της επικοινωνίας ρυθμίζεται κατ’αρχάς από την Πο-

λιτεία με κριτήρια ποιότητας και αντικειμενικότητας που προβλέ-

πονται από το Σύνταγμα. Υπάρχει, άλλωστε, και η ανεξάρτητη

αρχή του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.Ρ.), που,

όπως είδαμε, εποπτεύει τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών

μέσων.

Οι βασικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών και εκδοτικών επιχειρή-

σεων ορίζονται με νόμους, προκειμένου να διαφυλάσσεται το γε-

νικό συμφέρον. Για παράδειγμα ο ν. 3592/2007 ρυθμίζει, μεταξύ

άλλων, την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζω-

νικών δικτύων, τη χορήγηση άδειας για τη μετάδοση σήματος

μέσω δορυφόρων με απευθείας εκπομπή προς το κοινό κ.ά., με

σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και την

πληροφόρηση, την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση

πληροφοριών και ειδήσεων, την ποιοτική στάθμη των προγραμ-

μάτων, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στον χώρο των

Μ.Μ.Ε. 

Ο «φορητός υπολογιστής των
100 ευρώ». Αναζητήστε πληρο-
φορίες για τον «εξελληνισμό» του
από εθελοντές και τη διάθεσή του
στα σχολεία από το Υπ.Ε.Π.Θ.,
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ηλεκτρονική
διεύθυνση olpc.ellak.gr.

Η ταινία ‘Quiz show’, σε σκηνοθε-
σία Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Η.Π.Α.
1994), αποκαλύπτει τα βρώμικα
κόλπα και τις μεθόδους που χρη-
σιμοποιούν οι συντελεστές των

ψυχαγωγικών τηλεοπτικών εκ-
πομπών, για να διατηρούν το εν-
διαφέρον του κοινού, να το
χειραγωγούν και να περνούν τα
δικά τους μηνύματα. Αναφέρεται
ειδικότερα στα τηλεπαιχνίδια της
δεκαετίας του ’50 που μεσουρα-
νούν στα τηλεοπτικά δίκτυα της
Αμερικής τάζοντας χρήμα και
δόξα στους τηλεθεατές. Στον
βωμό της τηλεθέασης οι συντελε-
στές του πιο δημοφιλούς τηλεπαι-
χνιδιού δε διστάζουν να προσφέρουν
ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον ικα-
νότερο παίκτη του τελικού, προκειμέ-
νου να απαντήσει λανθασμένα και να
κερδίσει ένας άλλος, πιο εμφανίσιμος
και αγαπητός στο κοινό. 
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Το τοπίο, όμως, σήμερα αλλάζει, ιδίως σε ό,τι αφορά τον τύπο,

με τη λεγόμενη «αυτορρύθμιση»: τα δικαιώματα, οι υποχρεώ-

σεις, η συμπεριφορά όσων μετέχουν στη δημόσια επικοινωνία

ρυθμίζονται και με κανόνες που προέρχονται από τις ίδιες τις ενώ-

σεις και τα επαγγελματικά σωματεία του χώρου. Αυτό γίνεται για

να διαφυλαχθεί η ελευθερία της έκφρασης και να μην αλλοιωθεί

ο καίριος ρόλος των Μ.Μ.Ε. στον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας.

Για παράδειγμα, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας επι-

τάσσει λ.χ. μια πληροφορία να διασταυρώνεται πριν μεταδοθεί.

Αν ένας δημοσιογράφος παραβεί τον κώδικα δημοσιογραφικής

δεοντολογίας,  κινδυνεύει να διαγραφεί από τη δημοσιογραφική

ένωση στην οποία ανήκει, μειώνεται η αξιοπιστία του στον κύκλο

του κτλ. 

β) με την οικονομία. Τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. είναι επιχειρήσεις

και ως τέτοιες λειτουργούν με τους κανόνες των επιχειρήσεων,

αποσκοπούν δηλαδή στο  κέρδος. Επομένως, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες

των Μ.Μ.Ε. καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και άλλες

απόψεις που μεταδίδονται από αυτά. 

Ιδιαίτερη περίπτωση είναι η διαφήμιση. Αποτελεί κατ’αρχάς

το όχημα, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες στο κατα-

ναλωτικό κοινό για τα προϊόντα που κυκλοφορούν. Οι διαφημί-

σεις δημιουργούνται από ευφάνταστους επαγγελματίες που

εργάζονται σε μεγάλες διαφημιστικές επιχειρήσεις. Είναι ελκυ-

στικές, πολλές φορές έξυπνες, χιουμοριστικές, με υψηλή αισθη-

τική, κάποιες μάλιστα αγγίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία. 

Ταυτόχρονα, όμως, οι διαφημίσεις  καθορίζουν τις καταναλω-

τικές συνήθειες, την αισθητική, τη μόδα, ακόμα και την κουλ-

τούρα. ∆ημιουργούν ενίοτε ανάγκες τεχνητές, προκειμένου να

σπεύσει το κοινό να τις καλύψει αγοράζοντας τα διαφημιζόμενα

προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι και βλαπτικά όπως ο καπνός,

το αλκοόλ κτλ.

Τα χρειαζόμαστε πραγματικά όλα αυτά τα προϊόντα που αγο-

ράζουμε  ή μήπως νομίζουμε ότι τα χρειαζόμαστε; Και χρειαζό-

μαστε στ’αλήθεια διαρκώς περισσότερα, για να συμβαδίζουμε με

τη μόδα (να είμαστε ‘trendy’) και «μέσα στα πράγματα» (‘in’);

Ποιος προβάλλει αυτά τα πρότυπα; Ποιος δημιουργεί τη μόδα; 

Τα Μ.Μ.Ε. εξαρτώνται πλέον τόσο πολύ από τις διαφημιστι-

κές επιχειρήσεις που τα χρηματοδοτούν, που πολλές φορές αυτές

συναποφασίζουν ως χορηγοί, για θέματα όπως:  πόσες και ποιες

σελίδες θα αφιερώσει μια εφημερίδα για διαφημιστικές καταχω-

ρίσεις, ποια προγράμματα θα προβληθούν στην τηλεόραση και σε

ποια ζώνη τηλεθέασης, πώς θα καταρτισθεί το πρόγραμμα των

ολυμπιακών αγώνων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη

δυνατή τηλεθέαση κ.ο.κ. Μήπως, λοιπόν, γινόμαστε κι εμείς, το

κοινό, μηχανικά γρανάζια ενός ατέρμονος παιχνιδιού που έχει

στόχο την όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση; 

Η πολιτική γελοιογραφία κα-
τορθώνει με εύγλωττο και λιτό
τρόπο να ερμηνεύσει, να σχολιά-
σει, πολλές φορές μάλιστα καυ-
στικά, την επικαιρότητα. Είναι
κοινός τόπος άλλωστε, ότι «μια ει-
κόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις». 

Aρκάς, Ο ισοβίτης, Εκδ. Νέα Σύνορα
– Λιβάνη,  Αθήνα 1989

«Η αλήθεια που μετρά είναι η
αλήθεια των Μ.Μ.Ε. Εάν ένα συμ-
βάν ο τύπος, το ραδιόφωνο και η
τηλεόραση πουν ότι είναι αληθινό,
τότε θα επιβληθεί ως αληθινό.
Ακόμα και αν είναι ψέμα. Γιατί
αληθινό είναι πλέον ό,τι το σύνολο
των Μ.Μ.Ε. αναγνωρίζει ως τέ-
τοιο».
Ιγνάσιο Ραμονέ, Διευθυντής
της γαλλικής εφημερίδας Le
Monde Diplomatique.

«Γίνε άπιστος Θωμάς»
[…] Αν θέλω να διηγηθώ ότι ο κύ-
ριος Τάδε βγαίνοντας απ’το σπίτι
του παρασύρθηκε από το τραμ,
μπορώ να οργανώσω την ιστορία
μου τουλάχιστον με τρεις τρόπους. 
Πρώτος: ‘Εχθές το πρωί ο κύριος
Τάδε βγήκε από την εξώπορτα του
σπιτιού του και διέσχισε το δρόμο
ακριβώς τη στιγμή που περνούσε
ένα τραμ. Δεν πρόσεξε και βρέθηκε
κάτω απ’ τις ρόδες του οχήματος
μπρος στα τρομαγμένα βλέμματα
των παρευρισκομένων’.
Δεύτερος τρόπος: ‘Μπαμ! Έγινε σε
μια στιγμή! Ένας άνθρωπος κατα-
κρεουργείται από τις βαριές μεταλ-
λικές ρόδες του τραμ!  Ήταν ο
κύριος Τάδε, μόλις είχε βγει από το
σπίτι του και διέσχιζε το δρόμο. Οι
περαστικοί κραύγαζαν τρομοκρα-
τημένοι’.
Τρίτος τρόπος: ‘Μπαμ,μπουμ! Κραυ-
γές, στριγγλιές! Ποιος, πώς είναι δυ-
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νατο; Ένας άντρας, ένα αιμόφυρτο
σώμα, μια σκιά βαριού οχήματος (ο
Τάδε βγαίνει ήρεμος απ’το σπίτι
του) κι οι περαστικοί ανατριχιάζουν
από φρίκη. Ήταν ένα τραμ’.
Όπως βλέπετε, ο πρώτος τρόπος
εξιστόρησης σέβεται τη χρονική
διαδοχή των γεγονότων. Ο δεύτε-
ρος τρόπος παρουσιάζει πρώτα το
κρίσιμο γεγονός, έπειτα γυρίζει
πίσω και διατρέχει την αρχική ακο-
λουθία των γεγονότων. Ο τρίτος
δεν σέβεται καθόλου τη χρονική
διαδοχή και παρουσιάζει τα συμ-
βάντα σύμφωνα με μια τεχνική
«κυβιστική», που εξαρτάται από
τον τρόπο με τον οποίο αυτός που
διηγείται ξαναζεί υποκειμενικά το
γεγονός».
Ουμπέρτο Έκο (Umberto
Eco), Η σημειολογία στην καθη-
μερινή ζωή, Ε’ έκδοση 1985, Εκδ.
Μαλλιάρης – Παιδεία.

Η ταινία «Καληνύχτα και  καλή
τύχη » σε
σκηνοθε-
σία Τζορτζ
Κ λ ο ύ ν ε ϊ
( Η . Π . Α .
2005) βα-
σ ί ζ ε τ α ι
στην αλη-
θινή ιστο-
ρία του
δημοσιο-
γράφου Е.
Μ u r r o w
του αμερικανικού καναλιού CBS. O
Μurrow, ένας πετυχημένος τηλεο-
πτικός ρεπόρτερ, ξεκινά έναν αμεί-
λικτο αγώνα ενάντια σε κάθε
μορφή κατάχρησης εξουσίας, προ-
σπαθώντας να ρίξει φως στις περί-
φημες ακροάσεις του γερουσιαστή
Μακάρθι ενώπιον της «Επιτροπής
αντιαμερικανικών ενεργειών» (δε-
καετία του ’50). Ο «μακαρθισμός»
ήταν στην ουσία ένα κυνήγι μαγισ-
σών μέσα στην ατμόσφαιρα του
ψυχρού πολέμου Η.Π.Α. - Σοβιε-
τικής Ένωσης, μια απόπειρα να
διαπιστωθούν οι πολιτικές  πεποι-
θήσεις επιφανών Αμερικανών πο-
λιτών (σκηνοθετών, ηθοποιών,
συγγραφέων) που καλούνταν να
απαρνηθούν τα πιστεύω τους και
να καταδώσουν συναδέλφους
τους. Στην αντίθετη περίπτωση,

γ) με τον πολιτισμό. Τα Μ.Μ.Ε. παράγουν μαζικά και τυπο-

ποιημένα πολιτισμικά προϊόντα. Προβάλλουν τη μαζική, την ομοι-

ογενοποιημένη κουλτούρα. Οι πολυεθνικοί κολοσσοί των Μ.Μ.Ε.

ενδιαφέρονται για το άνοιγμα νέων αγορών και την επέκταση των

επιχειρήσεων τους σε όλο τον κόσμο. ∆ιαδίδουν έτσι ιδέες, εικό-

νες, αξίες, πρότυπα συμβατά με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

Χαρακτηριστική είναι η επικράτηση των κινηματογραφικών πα-

ραγωγών του Χόλυγουντ έναντι π.χ. του ευρωπαϊκού κινηματο-

γράφου, ο οποίος, όμως, εξακολουθεί να ανθίσταται.

8.5. εκτίμηση του ρόλου των μ.μ.ε.

Ζούμε σήμερα στην «κοινωνία της πληροφορίας». Οι δυνα-

τότητες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στους το-

μείς της ενημέρωσης, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της

ψυχαγωγίας και γενικά της επικοινωνίας είναι εντυπωσιακές. Από

την άλλη, όμως, τα Μ.Μ.Ε. παρεμβαίνουν ανάμεσα σε εμάς και

την «πραγματικότητα», ασκούν δηλαδή ένα ρόλο διαμεσολα-
βητή. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την υιοθέτηση κριτικής στάσης

απέναντι στις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε.

Επειδή ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. είναι σημαντικός σε όλους τους το-

μείς της κοινωνικής ζωής, είναι απαραίτητο να υπόκεινται σε

έλεγχο  από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που εξετάσαμε μέχρι τώρα,

μπορούμε να συνοψίσουμε μερικά από τα θετικά στοιχεία της

μαζικής επικοινωνίας ως εξής: 

Τα Μ.Μ.Ε.:

α) Αποτελούν ένα παράθυρο στα γεγονότα και στον κόσμο.

β) Προσφέρουν ψυχαγωγία καθώς και έναν εύκολο τρόπο επα-

φής με την τέχνη. 

γ) Έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα.

δ) ∆ιευκολύνουν τις σύγχρονες συναλλαγές, τις επαφές σε όλο

τον κόσμο, 

ε) Ελέγχουν τον τρόπο άσκησης της κρατικής εξουσίας και

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμβάλουν π.χ. στην καλύ-

τερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (ηλεκτρονική διακυβέρ-

νηση).

Από την άλλη πλευρά τα Μ.Μ.Ε. έχουν και αρνητικά στοι-
χεία, όπως: 

α) Είναι πολλές φορές «o παραμορφωτικός καθρέφτης» της

πραγματικότητας. 

β) Λειτουργούν ενίοτε ως όχημα άσκησης προπαγάνδας, ως

μέσα ελέγχου συνειδήσεων με τα πρότυπα που προβάλλουν. Για

παράδειγμα με την προβολή της βίας, του εύκολου κέρδους, του

φαίνεσθαι έναντι του είναι. 
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γ) Καλλιεργούν τον καταναλωτισμό. 

δ) Πολλές φορές, όχι μόνο δεν τηρούν τους κανόνες δεοντο-

λογίας, αλλά καταπατούν και τους νόμους. Παραβιάζουν έτσι αρ-

κετές φορές τα δικαιώματα του ατόμου, όπως σε περιπτώσεις

που θίγεται η προσωπικότητα, η τιμή και η ιδιωτική ζωή κάποιων

ατόμων, με τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομέ-

νων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τα Μ.Μ.Ε. διαμορφώνουν όρους και τρόπους ζωής. Αυτό γί-

νεται με έναν ευχάριστο, πολλές φορές διασκεδαστικό, ανώδυνο

τρόπο. Για παράδειγμα η τηλεόραση μπορεί να μετατρέψει τους

τηλεθεατές σε άτομα παθητικά και καθηλωμένα μπροστά στους

δέκτες τους, αντικοινωνικά, ανίκανα να αντιληφθούν την «πλύση

εγκεφάλου» που υφίστανται, πρόθυμα να υιοθετήσουν ακόμα και

επικίνδυνα πρότυπα, που τους παρέχονται, ωστόσο, μ’ έναν δια-

σκεδαστικό και ξεκούραστο τρόπο. Εθίζονται έτσι για παράδειγμα

στον καταναλωτισμό, σε σκηνές βίας τις οποίες πολλές φορές,

ιδίως τα παιδιά, σπεύδουν να μιμηθούν με τραγικές συνέπειες

καθώς  συγχέουν τις τηλεοπτικές εικόνες με την πραγματικότητα.

Πώς, όμως, θα επιλέξουμε την καταλληλότερη εκπομπή, το

ποιοτικότερο έντυπο, την εγκυρότερη ιστοσελίδα; Όταν οι πλη-

ροφορίες που διοχετεύονται από τα Μ.Μ.Ε. γίνονται αντικείμενο

συζήτησης, αξιολόγησης και κριτικής αποτίμησης, τότε μπορούμε

να αντλήσουμε από αυτά ψυχαγωγία, γνώσεις, σφαιρική ενημέ-

ρωση. Οι γονείς και οι δάσκαλοι μπορούν να παίξουν σημαντικό

ρόλο προς  αυτήν την κατεύθυνση σχολιάζοντας, φιλτράροντας

και εξηγώντας αυτά που συμβαίνουν στην οθόνη.

το ζητούμενο είναι τα Μ.Μ.Ε να αποτελέσουν έναν μοχλό

ανάπτυξης της κριτικής μας σκέψης. επιβάλλεται να μάθουμε
να «διαβάζουμε» κριτικά τα μ.μ.ε., ακόμη και την πιο μικρή

λεπτομέρεια που κρύβεται πίσω από τον ήχο, το κείμενο, την ει-

κόνα. Ο περιορισμός των αρνητικών και η ενίσχυση των θετικών

επιδράσεων είναι η πρώτη ενέργεια που ίσως αφορά όλους. Προς

αυτή την κατεύθυνση στοχεύει η εκπαίδευση του κοινού να μάθει

να βλέπει, να ακούει, να πάψει να είναι παθητικός δέκτης, αλλά

ένας μέτοχος της επικοινωνίας σε εγρήγορση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

γράφονταν σε λίστες – προγραφές,
απαγορευόταν η κυκλοφορία των
έργων τους, η συνεργασία μαζί τους
κτλ. Πολλοί άνθρωποι της τέχνης
όπως π.χ. ο σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν
αναγκάστηκαν τότε να καταφύ-
γουν στην Ευρώπη.

August Macke, 
Βιτρίνα μόδας, 1913, Museum

Ludwig, Κολωνία.

«Κάθε Μ.Μ.Ε. είναι σαν την
φωτιά. Μπορεί να έχει καταστρο-
φικά αποτελέσματα, αλλά και
ευεργετικά, ανάλογα με τον τρόπο
με τον οποίο θα τα χρησιμοποι-
ήσει κανείς»
(Νεοκλής Σαρρής, Ελληνική
Κοινωνία και τηλεόραση, Εκδ. Γόρ-

διος, Αθήνα 1992).

Η πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή (ανακάλυψη των αδελφών 
Lumière έγινε στο Παρίσι, στο Γκραν Καφέ, στις 28 Δεκεμβρίου 1895. 

Στην αρχή, ο κινηματογράφος ήταν βωβός. Ο Τσάρλι Τσάπλιν κατόρθωσε 
να μετατρέψει το μειονέκτημα αυτό σε πλεονέκτημα…

Σκηνή από την ταινία «Το χαμίνι»,
στην οποία ο Τσάπλιν πρωταγωνιστεί με τον πεντάχρονο Τζάκι Κούγκαν. 
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Α/ Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις, σημειώστε  Σ, αν τη θεωρείτε σωστή,  Λ, αν

τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε την ξανά σωστά:

1. __Βασικά στοιχεία επικοινωνίας είναι ο πομπός, o δέκτης, το μήνυμα, το μέσον, το

αποτέλεσμα.

2. __Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. δεν εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κοινού. 

3. __Αυτορρύθμιση σημαίνει ότι κάθε δημοσιογράφος υπακούει μόνο στη φωνή της συ-

νείδησής του.

Β/ Κυκλώστε τις απαντήσεις που συμπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις:

1. Οι τρόποι, με τους οποίους παρουσιάζεται η πραγματικότητα από τα Μ.Μ.Ε. γίνεται

με…… 

α) τη σκηνοθεσία των γεγονότων, β) την επιλογή και ιεράρχηση των γεγονότων, γ) την

αποκάλυψη ή απόκρυψη των γεγονότων, δ) όλα τα παραπάνω.

2. Τα Μ.Μ.Ε. αποκαλούνται «τέταρτη εξουσία», επειδή.....

α) οι τρεις πρώτες δεν έχουν όνομα, β) ιεραρχικά είναι κατώτερη εξουσία από τις υπόλοι-

πες, γ) ελέγχουν την άσκηση των άλλων εξουσιών, δ) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Η διαφήμιση....

α) παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές, β) καθορίζει τις καταναλωτικές συνήθειες,

γ) αποτελεί μέσο χρηματοδότησης για τα Μ.Μ.Ε., δ) όλα τα παραπάνω.

Γ/ Πραγματοποιήστε μια έρευνα στο σχολείο σας για τη χρήση των Μ.Μ.Ε. Ποιο μέσο

προτιμούν περισσότερο οι συμμαθητές -τριες σας και τι αντλούν από κάθε διαφορετικό μέσον,

π.χ. για την ενημέρωσή τους χρησιμοποιούν τον τύπο, τη ραδιοτηλεόραση ή το διαδίκτυο;

Μοιράστε τα ερωτηματολόγια και στις οικογένειές σας, για να καταγράψετε τις διαφοροποι-

ήσεις σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Αναζητήστε στοιχεία και σε άλλες πηγές, π.χ. στην ιστο-

σελίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), www. ekke.gr. Παρουσιάστε

τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στην τάξη. 

Δ/ Ομαδική εργασία στην τάξη: Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα συγκεντρώνει πολι-

τικές γελοιογραφίες από διάφορα Μ.Μ.Ε. (βιβλία, τύπο, διαδίκτυο) που αναφέρονται σε κά-

ποιο συγκεκριμένο θέμα της επικαιρότητας, καθώς επίσης και άρθρα, σχόλια, αναλύσεις,

κείμενα δηλαδή για το ίδιο θέμα. Αναλύστε τον τρόπο, με τον οποίο η κάθε γελοιογραφία πα-

ρουσιάζει - σχολιάζει - καυτηριάζει το θέμα. Συγκρίνετε την επίδραση που έχει η γελοιογρα-

φία, το μήνυμά της, τον τρόπο εκφοράς του μηνύματος, με το

αντίστοιχο αποτέλεσμα της κειμενικής παρουσίασης του θέματος.

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της στην

τάξη. Συζητήστε για τους τρόπους εκφοράς των μηνυμάτων που χρη-

σιμοποιούνται στα Μ.Μ.Ε. και τις επιδράσεις τους στο κοινό.  

Ε/ ∆ιαβάστε το βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κόμικ

με τίτλο «Το λαβωμένο νερό» των D. David, C. Cuadra & R. Miel,

και σχολιάστε τον τρόπο, με τον οποίο συνδυάζει την ψυχαγωγία με

την εκπαίδευση. 

ερωτΗΣειΣ-αΣΚΗΣειΣ-ΔραΣτΗριοτΗτεΣ:
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Στ/ Ποιες εκπομπές παρακολουθείτε στην τηλεόραση και γιατί; Ποια τηλεοπτική εκπομπή

θα συνιστούσατε στους συμμαθητές/-τριές σας να δουν και γιατί; Παράδειγμα: «Θεματική

τηλεόραση»: Το γαλλογερμανικό κανάλι ΑRTE εγκαινίασε εδώ και κάποια χρόνια ένα δια-

φορετικό είδος τηλεόρασης: Στη λεγόμενη «θεματική τηλεόραση», κάθε μέρα επιλέγεται μια

θεματική ενότητα και όλες οι εκπομπές της ημέρας: τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες, τα ρεπορτάζ,

οι συνεντεύξεις  αφιερώνονται στη θεματική αυτή. 

Ζ/ Οργανώστε κινηματογραφική λέσχη στο σχολείο σας. Ζητήστε τη βοήθεια των καθη-

γητών/τριών σας. Επιλέξτε τις ταινίες που θα προβάλλετε με κριτήριο την ιστορική και πο-

λιτική τους σημασία. Να προλογίζετε τις ταινίες πριν απο την προβολή τους και να

οργανώνετε συζήτηση μετά από αυτήν. Παράδειγμα: Η ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» (‘Bre-

nenosetz Potemkin’, 1925) του Σεργκέι Αϊζενστάιν, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες

στην ιστορία του κινηματογράφου. Αναφέρεται στην ανταρσία των ναυτών που υπηρετούσαν

στο Ρωσικό θωρηκτό Ποτέμκιν το 1906. Η ανταρσία γενικεύθηκε στην Οδησσό, καθώς οι

εργάτες της πόλης κατέβηκαν στο λιμάνι και εμψύχωναν τους στασιαστές, μέχρι που η τσα-

ρική αστυνομία επιτέθηκε πυροβολώντας και σκοτώνοντας τους στασιαστές. Η σκηνή στα

σκαλοπάτια, γνωστή ως ‘Odessa steps’, έχει χαρακτηρισθεί ως «η κλασική σεκάνς του βωβού

κινηματογράφου και πιθανότατα τα έξι λεπτά με τη μεγα-

λύτερη επίδραση στην ιστορία του κινηματογράφου». 

Η/ Τα μηνύματα που εκπέμπει ένα έργο τέχνης δεν

είναι μονοσήμαντα. Πολλές φορές η τέχνη χρησιμοποιεί

διφορούμενα μηνύματα. Επιτρέπει έτσι την πρόσληψή

τους με διαφορετικό τρόπο από τους ανθρώπους που, σε

διάφορους τόπους και χρόνους, θα έρθουν σε επαφή με

το έργο τέχνης. Μπορείτε να το διαπιστώσετε σχολιάζον-

τας και παρουσιάζοντας τη δική σας ερμηνεία για τους

πίνακες ζωγραφικής που υπάρχουν στο βιβλίο σας.
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9

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Πόσο επηρεάζει τη ζωή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση;

• Ποια οφέλη αποκόμισε η ευρωπαϊκή ήπειρος  από   τη  λειτουργία της Ε.Ε.;

• Ποια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξή   της στην Ε.Ε.;

• Πώς πραγματοποιείται η ενωσιακή διαδικασία και πώς   θα μεταβεί η Ε.Ε. από

την οικονομική στην πολιτική ενοποίηση;

• Πόσο ικανοποιητική είναι η συμμετοχή των ευρωπαίων  πολιτών στη λειτουρ-

γία της Ε.Ε. και πώς μπορεί να ενισχυθεί;

• Ποια πλεονεκτήματα παρέχει η Ε.Ε. στους νέους των χωρών μελών της;

• Ε.Κ.Α.Χ.       

• Ε.Κ.Α.Ε. -Ευρατόμ

• Ε.Ο.Κ

• Ευρωπαϊκή Ένωση

• Συνθήκες

• Aρχή της επικουρικότητας

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

• Συμβούλιο της Ε.Ε.

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

• Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

• «Θεσμικό τρίγωνο»

• Συναπόφαση

• Δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο)

• Κανονισμός

• Οδηγία

• Απόφαση

• Γνώμη

• Ενιαία Αγορά

• Ο.Ν.Ε. 

• Συνθήκη Σένγκεν

• Πολιτική ενοποίηση

• Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

• Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 99
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9.1. ιστορική επισκόπηση της ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια «πολιτεία πολιτειών», μια

«συμπολιτεία», που αποσκοπεί στην εμπέδωση της ειρήνης και

της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα μέλη της, εικοσιεπτά

κράτη σήμερα, είναι ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη που συ-

νενώνονται, προκειμένου να διαχειρίζονται μαζί την κυριαρχία
τους. Επιτυγχάνουν έτσι οικονομική και κοινωνική πρόοδο για

τους πολίτες τους. ∆ιασφαλίζουν το δημοκρατικό τους πολί-
τευμα, την ποιότητα ζωής, την εθνική τους ασφάλεια. Επιζη-

τούν να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή που δεν θα

μπορούσαν να έχουν από μόνα τους. 

Τα ευρωπαϊκά κράτη συνάπτουν μεταξύ τους Συνθήκες και

ιδρύουν υπερεθνικά θεσμικά όργανα (π.χ. Επιτροπή, Συμβούλιο,

Ευρωκοινοβούλιο). Στα όργανα αυτά μεταβιβάζουν τις αρμοδιό-
τητές τους σε τομείς καθοριστικής σημασίας, (π.χ. χάραξη οι-

κονομικής και νομισματικής πολιτικής), επειδή θεωρούν ότι η

δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καλύτερα αποτελέσματα,

απ’ό,τι σε εθνικό. Θεωρούν, με άλλα λόγια, ότι μέσα από το συλ-

λογικό συμφέρον θα εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα και το ει-

δικό, εθνικό τους συμφέρον. Το παλαιό ρητό «η ισχύς εν τη

ενώσει» επανέρχεται επίκαιρο όσο ποτέ στη λειτουργία της Ε.Ε. 

Ποιες ήταν, όμως, οι ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην

ίδρυση της Ε.Ε.; Η επόμενη μέρα του ∆ευτέρου Παγκοσμίου Πο-

λέμου ξημερώνει σε μια Ευρώπη ρημαγμένη που μετράει βαρύ-

τατες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, οικονομική κατάρρευση,

πολιτική αστάθεια. Την εμπόλεμη κατάσταση διαδέχεται ο «ψυ-

χρός πόλεμος» μεταξύ των δυο «υπερδυνάμεων», των Η.Π.Α. και

της Σοβιετικής Ένωσης, που διαιρεί πολιτικά τη γηραιά ήπειρο.

Σε αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες δημιουργείται η πεποίθηση ότι ο

μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη μεταξύ των

χωρών τους, είναι να επιχειρήσουν να ενωθούν οικονομικά και

πολιτικά. Ένα αξιόλογο ρεύμα διανοουμένων προβάλλει την ιδέα

της Ευρώπης ως «Τρίτης ∆ύναμης» μεταξύ της καπιταλιστικής

Αμερικής και της σοσιαλιστικής Σοβιετικής Ένωσης.

Αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ενοποίησης θεωρείται ο Γάλλος

οικονομολόγος Ζαν μονέ (Jean Monnet) που οραματίστηκε μια

«ευρώπη χωρίς σύνορα». Συνειδητοποίησε ότι η υλοποίηση του

οράματός του μπορούσε να ξεκινήσει μόνο μέσα από τη «σε

βάθος προσέγγιση» Γαλλίας και Γερμανίας. Γιατί μεταξύ αυτών

των δύο χωρών; Επειδή από τη σύγκρουση συμφερόντων και των

ιδεολογιών τους προέκυψαν στην ουσία οι δύο παγκόσμιοι πόλε-

μοι του 20ου αιώνα.

Στις 9 μαϊου 1950 ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών ρομπέρ
Σουμάν (Robert Schuman), σε ομιλία του εμπνευσμένη από το

όραμα του Ζαν Μονέ, απηύθυνε μια «πρόσκληση για ένωση»

Το 2007 ήταν μια επετειακή χρονιά
για την Ε.Ε.: Πενήντα χρόνια συμ-
πληρώθηκαν από την έναρξη της
ευρωπαϊκής ενοποίησης, με την
υπογραφή των Συνθηκών της
Ρώμης από τα έξι ιδρυτικά κράτη,
στις 25 Μαρτίου 1957. Σήμερα,
στην ευρωπαϊκή οικογένεια ανή-
κουν πλέον εικοσιεπτά κράτη. Πε-
ρίπου μισό δισεκατομμύριο πολίτες
με εικοσιεπτά ξεχωριστές πολιτι-
σμικές  ταυτότητες  συμμετέχουν σ’
ένα τεράστιο πείραμα γνωριμίας
και αλληλοκατανόησης. H Ευρω-
παϊκή Ένωση μπορεί πλέον να
ισχυριστεί δικαίως ότι αντιπροσω-
πεύει μια ολόκληρη ήπειρο. Εκτεί-
νεται από τον Ατλαντικό έως τη
Βαλτική και επανασυνδέει τις δυτι-
κές με τις ανατολικές χώρες της Ευ-
ρώπης για πρώτη φορά από τότε
που χωρίστηκαν λόγω του ψυχρού
πολέμου στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα. 
Ο λογότυπος της 50ής επετείου
από την υπογραφή των Συνθη-
κών της Ρώμης παρέχει μια εικο-
νογραφική ερμηνεία της φωνής
όλων των Ευρωπαίων και ιδίως της
νέας γενιάς. Όλοι οι Ευρωπαίοι
αναζητούν την ειρήνη, τη σταθερό-
τητα και την ευημερία, χωρίς όμως
να παραβλέπουν τα δικαιώματά
τους στην ατομικότητα και την πο-
λυμορφία. Η έκφραση «όλοι μαζί»
αποδίδει με απλό και άμεσο τρόπο
αυτό που από την αρχή σήμαινε η
ιδέα της Ευρώπης: όχι μόνο πολι-
τική ή οικονομία, ή γεωγραφικά
σύνορα, αλλά πάνω απ' όλα συνερ-
γασία και αλληλεγγύη. Τα διαφορε-
τικά γράμματα, με διάφορες
γραφικές μορφές, εκφράζουν την
πολυμορφία της ευρωπαϊκής ιστο-
ρίας και πολιτισμού και «όλα μαζί»
τα γράμματα αποδίδουν την έννοια
της λέξης.
Πηγή:
http://www.europa.eu/50/index_el.htm



ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

στα ευρωπαϊκά κράτη. Το σχέδιο Σουμάν πρότεινε τη συγχώνευση

των τομέων άνθρακα και χάλυβα της γερμανικής, γαλλικής και

γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο άνθρακας και ο χάλυ-

βας, οι πρώτες ύλες του πολέμου, θα μετατρέπονταν υλικά και

συμβολικά σε μέσο συνεργασίας, συμφιλίωσης και ειρήνης. Απώ-

τερος στόχος αυτής της κατ’αρχήν γαλλογερμανικής συμφιλίωσης

και πρώτης Ένωσης ήταν η ενοποίηση όλων των δημοκρατικών

κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Η πρόσκληση για ένωση του Ρομπέρ Σουμάν βρίσκει ανταπό-

κριση και έτσι το 1951 υπογράφεται στο Παρίσι από έξι ιδρυτικά

κράτη- μέλη (∆υτ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμ-

βούργο, Κάτω Χώρες) η ιδρυτική Συνθήκη για την ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ε.Κ.α.Χ.) που αποτελεί το

πρώτο βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.  Στις 25 μαρτίου
1957 τα έξι ιδρυτικά μέλη υπογράφουν τις Συνθήκες της ρώμης
για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητας
(ε.ο.Κ.) και της ευρωπαϊκής Κοινότητας ατομικής ενέργειας
(ε.Κ.α.ε. ή ευρατόμ), υλοποιώντας έτσι την απόφασή τους για

τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς που θα καλύπτει ένα ευρύ

φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. 

Aπό τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ε.Ο.Κ. παρουσίασε

πολύ σύντομα επιτεύγματα που ξεπέρασαν το πεδίο της οικονο-

μικής σύγκλισης. Αποτέλεσε, έτσι, την κύρια βάση της ενωσιακής

διαδικασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 καθιερώνεται ο

όρος «ευρωπαϊκή Κοινότητα» που περιλαμβάνει το σύνολο της

κοινής δράσης των κρατών- μελών. Τη δεκαετία του ’90, η Ευ-

ρωπαϊκή Κοινότητα μετεξελίσσεται σε «ευρωπαϊκή Ένωση». Η

Ε.Ε. σήμερα είναι μια κοινότητα κρατών με χαρακτήρα μοναδικό

που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει καταλήξει ακόμα στην τε-

λική της μορφή. «Θα μπορούσε όμως να χαρακτηρισθεί ως μια

μορφή ‘συναρχίας’, ένα σύστημα οργανωμένης συγκυριαρχίας που

οδηγεί σε νέες μορφές συνδιάθεσης μεταξύ κρατών και πολιτών»

(Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου, 2006).

Η Ε.Ε. είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβον-

ται τις αξίες της και δεσμεύονται να τις προάγουν από κοινού. Το

1993 και με την ευκαιρία της έναρξης των συζητήσεων για τη δι-

εύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατο-

λική Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης όρισε

ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να ενταχθεί

ένα κράτος στην Ε.Ε.:

• Πολιτικό κριτήριο: η ύπαρξη σταθερών θεσμών που εγ-

γυώνται το δημοκρατικό πολίτευμα, το κράτος δικαίου, τον σε-

βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των

μειονοτήτων.

• οικονομικό κριτήριο: η ύπαρξη μιας βιώσιμης και ανταγω-

νιστικής οικονομίας της αγοράς.

Πύργος της Βαβέλ! Η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει 27 κράτη
μέλη και 23 επίσημες γλώσ-
σες. 
Το 1/3 των υπαλλήλων της Ε.Ε.
απασχολείται στη μετάφραση και
διερμηνεία των επίσημων γλωσ-
σών. Ο σεβασμός της γλωσσικής
πολυμορφίας αποτελεί κεντρική
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορά όχι μόνο τις 23 επίσημες
γλώσσες της Ένωσης, αλλά και
στις πολυάριθμες περιφερειακές
και μειονοτικές γλώσσες και δια-
λέκτους που μιλιούνται από τμή-
ματα του πληθυσμού της Ε.Ε. 
Πηγή:http://europa.eu/languages/el/
chapter/5    

«Η Ευρώπη δε θα δημιουργηθεί
δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό οι-
κοδόμημα: θα διαμορφωθεί μέσα
από συγκεκριμένα επιτεύγματα
που θα δημιουργήσουν πρώτα μια
de facto αλληλεγγύη. Η συγκέν-
τρωση των ευρωπαϊκών εθνών
απαιτεί να εξαλειφθεί η μακραί-
ωνη αντίθεση της Γαλλίας και της
Γερμανίας: η δράση που θα ανα-
λάβουμε πρέπει να αφορά κατά
πρώτο λόγο τη Γαλλία και τη Γερ-
μανία».

Απόσπασμα από τη δήλωση
Schuman της 9ης Μαϊου
1950. 
(Η ημερομηνία αυτή έχει ανακη-
ρυχθεί ως ημερομηνία γέννησης
της Ε.Ε., οπότε η 9η Μαϊου γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο ως η «Ημέρα
της Ευρώπης»). 
Πηγή: http://europa.eu/abc/sym-
bols/9-may/decl_el.htm
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• Κριτήριο του «κοινοτικού κεκτημένου»: η ικανότητα της

υποψήφιας χώρας να υιοθετήσει τους  κανόνες, τις κοινές πολιτι-

κές, τη νομοθεσία της Ε.Ε.

Εκφράζονται, βέβαια, και προβληματισμοί σχετικά με το μέλ-

λον μιας διευρυμένης Ε.Ε., όπως για παράδειγμα ως προς τους

στόχους των κρατών- μελών και τις κοινές πολιτικές που θα απαι-

τηθούν για την επίτευξη των στόχων τους. Πώς θα λαμβάνονται

δημοκρατικές αποφάσεις σε μια Ένωση με πάνω από εικοσιεπτά

κράτη- μέλη και με μισό δισεκατομμύριο πολίτες; Τα ερωτήματα

αυτά αποτελούν αντικείμενο επίκαιρης διαπραγμάτευσης στους

κόλπους της Ε.Ε. 

9.2. Βασικοί θεσμοί  - όργανα της ε.ε.

Πώς ενεργεί στην πράξη η Ε.Ε.; Θεσπίζοντας κανόνες δικαίου.

Και μάλιστα, στους τομείς αρμοδιότητάς της, το δίκαιό της υπε-

ρισχύει των εθνικών δικαίων. Tα κράτη μέλη της Ε.Ε. με την έν-

ταξή τους σε αυτή και την υπογραφή των ευρωπαϊκών Συνθηκών

αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Η Ε.Ε., βέβαια, δε διαθέτει τους μηχανισμούς επιβολής εξου-

σίας που έχει ένα κράτος (π.χ. στρατό ή αστυνομία με την παρα-

δοσιακή τους έννοια).  Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, όμως, μπορεί

να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα στα κράτη- μέλη, όταν αυτά

δεν τηρούν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς την ευρω-

παϊκή νομοθεσία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται μέσω μιας

διαδικασίας «αμοιβαίας επιτήρησης» των κρατών- μελών: επειδή

κάθε κράτος- μέλος θέλει να σέβονται τα υπόλοιπα κράτη- μέλη

το κοινό δίκαιο, υποχρεώνονται όλοι να το σέβονται εξίσου. 

Tα βασικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι:

• Το ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς

των κρατών μελών (Προέδρους ή Πρωθυπουργούς). Στις συναν-

τήσεις τους, τυπικές ή άτυπες, συζητούν το μέλλον της Ε.Ε. και

χαράζουν τις βασικές πολιτικές της Ένωσης (π.χ. απόφαση για την

ένταξη νέων κρατών- μελών). Οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου έχουν συνήθως μεγάλη δημοσιότητα στα Μ.Μ.Ε.,

λόγω της συμμετοχής γνωστών πολιτικών προσωπικοτήτων. Το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «διοικείται» εκ περιτροπής από ένα κρά-

τος-μέλος. Κάθε κράτος-μέλος προεδρεύει με τη σειρά του για έξι

μήνες. 

• Το Συμβούλιο της ε.ε., με έδρα τις Βρυξέλλες (παλαιότερα

γνωστό ως Συμβούλιο των Υπουργών) εκπροσωπεί τις κυβερνή-

σεις των κρατών- μελών. Αποτελείται από τους αρμόδιους κάθε

φορά Υπουργούς των κρατών- μελών για τα θέματα που εξετάζει,

(π.χ. Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, Συμβούλιο Υπουργών

Εξωτερικών Υποθέσεων, Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών

(Πηγή εικόνας: Εγκυκλοπαίδεια
Larousse,ΤΑ ΝΕΑ)

«Οι λαοί της Ευρώπης δημιούργη-
σαν θεσμούς –το Συμβούλιο
Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο – που σέβονται τη
διαφορετικότητά τους και τους
επιτρέπουν ταυτόχρονα να συνερ-
γάζονται για τα «κοινά» και ου-
σιαστικά οικονομικά τους
συμφέροντα. Έχυσαν τον ιδρώτα
τους και όχι το αίμα τους, γκρεμί-
ζοντας φράγματα δυσπιστίας αι-
ώνων. Η νέα Ευρώπη
αναπτύχθηκε, και ακόμη ανα-
πτύσσεται, βασισμένη στη συναί-
νεση και τον σεβασμό της
διαφορετικότητας».
John Hume (Β. Ιρλανδία),
Νόμπελ Ειρήνης 1998, από-
σπασμα από τον λόγο του
κατά την τελετή απονομής
του βραβείου στο Όσλο.
(Πηγή:http://cain.ulst.ac.uk/events/
peace/docs/nobeljh.htm)

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες είναι
τα βασικά καταστατικά κεί-
μενα που διέπουν την οργάνωση
και λειτουργία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Επειδή όμως η Κοι-
νότητα βρίσκεται σε διαρκή εξέ-
λιξη, συχνά χρειάζεται να
τροποποιούνται και οι Συνθήκες
που διέπουν τη λειτουργία της. Η
ταχεία εξέλιξη της διεθνούς κατά-
στασης, η παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας και οι επιπτώσεις της
στην απασχόληση, οι οικολογικές
ανισορροπίες, οι απειλές για τη
δημόσια υγεία, αποτελούν νέα δε-
δομένα, στα οποία η Ε.Ε. πρέπει
να προσαρμόζεται. Η προσαρ-
μογή αυτή γίνεται με τροποποι-
ήσεις των Συνθηκών: 
• Το 1986, με την Ενιαία Ευρω-
παϊκή Πράξη, αποφασίζεται η
διεύρυνση των κοινοτικών δρα-
στηριοτήτων, εισάγεται η πολι-
τική για το περιβάλλον, η
ενίσχυση της περιφερειακής πολι-
τικής και η ανάπτυξη δράσεων για
την οικονομική και κοινωνική συ-
νοχή. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος
του Ευρωκοινοβουλίου. 
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κτλ.). Κάθε Υπουργός που συμμετέχει στο Συμβούλιο είναι εξου-

σιοδοτημένος να αναλαμβάνει δεσμεύσεις εξ ονόματος της κυ-

βέρνησής του. Η βασική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Ε.Ε.

είναι η συμμετοχή του στη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικαίου (στις

περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με την Επιτροπή και το Ευ-

ρωκοινοβούλιο). 

Το Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει

και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Συντονίζει, επίσης, τις κοινές πο-

λιτικές των κρατών- μελών (π.χ. οικονομική πολιτική, κοινή εξω-

τερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας κ.ά.). Συνάπτει, τέλος,

διεθνείς Συνθήκες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανι-

σμούς.

• το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έδρα το Στρασβούργο,

είναι η φωνή των πολιτών της Ε.Ε. Συγκροτείται από ευρωβου-

λευτές που εκλέγονται άμεσα για πέντε χρόνια από τους πολίτες

των κρατών- μελών, στις ευρωεκλογές. Η βασική αρμοδιότητα

του Ευρωκοινοβουλίου είναι η άσκηση της νομοθετικής εξουσίας,

από κοινού με το Συμβούλιο, σε πολλούς τομείς πολιτικής. 

Το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει τα άλλα όργανα της Ε.Ε. δηλαδή

εγκρίνει ή απορρίπτει τον διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής ή ψηφίζει πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής συνο-

λικά, η οποία τότε παραιτείται. Επίσης, μελετά και εγκρίνει μαζί

με το Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., επηρεάζει, επομέ-

νως, καθοριστικά τις δαπάνες της.

• Η ευρωπαϊκή επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι στην

ουσία η «κυβέρνηση» ή το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. Συγκρο-

τείται από Επιτρόπους που διορίζονται από τις κυβερνήσεις των

κρατών- μελών με πενταετή θητεία. Κάθε Επίτροπος είναι επι-

φορτισμένος με ορισμένο τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι κυβερ-

νήσεις των κρατών- μελών δεν παρεμβαίνουν στο έργο της. Η

Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο και  αποτελεί «θεματοφύ-

λακα» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μεριμνά, δηλαδή, για την τή-

ρησή της από τα κράτη- μέλη. Αν ένα κράτος- μέλος δε

συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Επιτροπή μπο-

ρεί να προσφύγει εναντίον του στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

Η βασική της αρμοδιότητα είναι η νομοθετική πρωτοβουλία,

είναι αυτή δηλαδή που προτείνει την ψήφιση νόμων στο Συμβού-

λιο και το Ευρωκοινοβούλιο, τα οποία στη συνέχεια συναποφα-

σίζουν. Έτσι, λέμε  ότι το Συμβούλιο, το ευρωκοινοβούλιο και

η επιτροπή αποτελούν το λεγόμενο «θεσμικό τρίγωνο» της Ε.Ε.

που διαμορφώνει τη νομοθεσία και τις πολιτικές της. 

Η Επιτροπή είναι επίσης το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε., υλο-

ποιεί δηλαδή τις αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωκοινο-

βουλίου και διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της Ε.Ε. Η

Επιτροπή, τέλος, εκπροσωπεί την Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο.

• Το 1992, με τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως-
Συνθήκη του  Μάαστριχτ: 
Δημιουργείται ενιαία δομή για
τις τρεις Κοινότητες που αποτελεί
τη βάση για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.).
Διευρύνονται οι αρμοδιότητες
του Ευρωκοινοβουλίου. 
Θεσπίζεται η ευρωπαϊκή ιθαγέ-
νεια. 
 Θεσπίζεται η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
(Κ.Ε.Π.Π.Α.). 
Ξεκινά η διεργασία για την Οι-
κονομική και Νομισματική
Ένωση (Ο.Ν.Ε.), η οποία τo 2002
καταλήγει στο θεαματικότερο
επίτευγμα της ιστορίας της Ε.Ε.,
την καθιέρωση ενιαίου νομίσμα-
τος, του ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ
εισέρχονται κατ’ αρχήν δώδεκα
κράτη μέλη και περισσότεροι από
300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πο-
λίτες χρησιμοποιούν το ευρώ στις
καθημερινές τους συναλλαγές. Το
ευρώ, ένα από τα ισχυρότερα νο-
μίσματα στον κόσμο, φέρνει πιο
κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες
που μπορούν πλέον να ταξιδέ-
ψουν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη χωρίς να αλλάζουν νόμισμα. 
• Το 1997, με τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ, θεσπίζεται κοινή
πολιτική για την απασχόληση,
αναθεωρούνται οι διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και ενισχύεται
ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου.
Το 2001, η Συνθήκη της Νί-
καιας συμπληρώνει τη Συνθήκη
του Άμστερνταμ, ιδιαίτερα σε το-
μείς που αφορούν τη Διεύρυνση
της Ε.Ε., δηλαδή την προσχώρηση
νέων κρατών μελών. Διακηρύσσεται
επίσης για πρώτη φορά ο Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τους
Ευρωπαίους πολίτες.
Από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με έξι ιδρυτικά κράτη
μέλη έχουν γίνει μέχρι σήμερα έξι
διευρύνσεις:

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
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• Το Δικαστήριο των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με έδρα το

Λουξεμβούργο απαρτίζεται από έναν δικαστή από κάθε χώρα-

μέλος, με εξαετή θητεία. Μπορεί να ακυρώσει τις παράνομες πρά-

ξεις των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. ∆ιασφαλίζει, επίσης, την ενι-

αία ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλα

τα κράτη- μέλη. Οι αποφάσεις του έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο

για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. όσο και για τα κράτη- μέλη. Για

τη μείωση του φόρτου εργασίας του και την καλύτερη έννομη

προστασία των πολιτών, ιδρύθηκαν δύο νέα δικαστικά όργανα:

το Πρωτοδικείο ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Δικαστήριο
ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης. Το τελευταίο αποφαίνεται σε

διενέξεις μεταξύ της Ε.Ε. και της ∆ημόσιας ∆ιοίκησής της.

• Το ευρωπαϊκό ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα το Λουξεμ-

βούργο, ελέγχει αν εκτελείται σωστά ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.,

με άλλα λόγια, αν χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι της Ε.Ε. και

εκδίδει μια ετήσια αναφορά.

Στην Ε.Ε. λειτουργούν και συμβουλευτικά όργανα: 

•Η ευρωπαϊκή οικονομική και Κοινωνική επιτροπή
(ε.ο.Κ.ε.) που αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών.

•Η επιτροπή των Περιφερειών (ετΠ) που είναι η φωνή της

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Ο ευρωπαίος Διαμεσολαβητής που εξετάζει καταγγελίες

για κακοδιοίκηση από τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της

Ε.Ε. (π.χ. άδικη μεταχείριση, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, πα-

ράλειψη ή άρνηση ενημέρωσης, αναιτιολόγητη καθυστέρηση

κτλ.). 

•Ο ευρωπαίος επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ε.ε.Π.Δ.)
που αποτελεί νεότερο θεσμικό όργανο της Ε.Ε., δημιουργήθηκε

το 2001 για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. 

• Υπάρχουν ακόμη τραπεζικοί οργανισμοί: Η ευρωπαϊκή
Κεντρική τράπεζα (ε.Κ.τ.) στην Φραγκφούρτη, που είναι υπεύ-

θυνη για τη διαχείριση του ευρώ και της νομισματικής πολιτικής

της Ένωσης και η  ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (ε.τ.ε.)
που είναι το χρηματοπιστωτικό της όργανο.

9.3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ε.ε.

Στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη οι αποφάσεις πολιτικής

δράσης διαμορφώνονται σε δύο επίπεδα:  

(1) Σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. δήμος, νομός, πε-

ριφέρεια).

(2) Σε κρατικό ή, όπως λέμε, «εθνικό» επίπεδο, στο οποίο

δραστηριοποιείται η κυβέρνηση, η Βουλή, τα δικαστήρια και τα

υπόλοιπα θεσμικά όργανα του κράτους. 

1973: Δανία, Ιρλανδία, Μ. Βρετα-
νία. 
•1981: Ελλάδα. Η συμφωνία σύν-
δεσης με την Ε.Ο.Κ είχε υπογραφεί
πολύ νωρίτερα, στις 9 Ιουλίου 1961,
με σκοπό τη δημιουργία των οικο-
νομικών προϋποθέσεων που θα
επέτρεπαν την προσχώρηση της
Ελλάδας στην Κοινότητα. Στις 21
Απριλίου όμως του 1967, η Κοινό-
τητα «παγώνει» τη συμφωνία σύν-
δεσης, λόγω του πραξικοπήματος
των συνταγματαρχών, αποδοκιμά-
ζοντας έτσι την κατάλυση του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος στην
Ελλάδα. Στις 28 Μαϊου 1979, ο
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Καραμανλής υπογράφει τη Συν-
θήκη Ένταξης της Ελλάδας.Ια-
νουαρίου 1981, η Ελλάδα γίνεται
το δέκατο κράτος μέλος της Κοι-
νότητας. Στις 18 Οκτωβρίου 1981
γίνονται για πρώτη φορά ευρωε-
κλογές στη χώρα μας. 
• 1986: Ισπανία, Πορτογαλία.
•1995: Αυστρία, Φινλανδία,
Σουηδία. 
• 2004: Κύπρος, Τσεχία, Σλοβα-
κία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττο-
νία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία,
Σλοβενία. Πρόκειται για μια διεύ-
ρυνση με ιδιαίτερη σημασία,
αφού δεν αυξάνει μόνο τη γεω-
γραφική έκταση και τον πληθυ-
σμό της Ε.Ε., αλλά κλείνει και το
χάσμα που άνοιξε η αντιπαρά-
θεση Ανατολής – Δύσης και ο ψυ-
χρός πόλεμος.
• 2007: Ρουμανία, Βουλγαρία.

28 Μαϊου 1979: Aπό την ομιλία
του Πρωθυπουργού Κωνσταντί-
νου Kαραμανλή, μετά την υπο-
γραφή της συνθήκης ένταξης της
Eλλάδας στην E.O.K.: «H ένταξη
της Eλλάδος στην Eυρωπαϊκή
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Με την ένταξη ενός κράτους στην Ε.Ε. δημιουργείται ένα επι-

πλέον επίπεδο: 

(3) Το λεγόμενο «κοινοτικό» ή «ευρωπαϊκό», αυτό δηλαδή,

στο οποίο δραστηριοποιείται η Ε.Ε. με τα θεσμικά της όργανα. 

Για παράδειγμα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ο ∆ήμος ή

η Νομαρχία αποφασίζουν  για τη συντήρηση των δημοτικών

/επαρχιακών οδών. Σε κρατικό/«εθνικό» επίπεδο, αποφασίζεται

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων

Έργων η διάνοιξη νέου εθνικού δικτύου. Σε κοινοτικό/«ευρω-

παϊκό» επίπεδο αποφασίζεται η χρηματοδότηση της κατασκευής

«διευρωπαϊκών δικτύων» που συνδέουν περισσότερα κράτη με-

ταξύ τους, όπως για παράδειγμα η Εγνατία οδός.

Η Ε.Ε. μπορεί να δράσει μόνον στους τομείς που της επιτρέ-

πουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις Συνθήκες που έχουν συνάψει

μεταξύ τους. Η αρμοδιότητά της είναι, όπως λέμε, «δοτή», πα-
ραχωρημένη δηλαδή από τα κράτη- μέλη. Έτσι, για παράδειγμα,

η Ε.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να ρυθμίζει την οικονομική

και νομισματική πολιτική για τα κράτη της ζώνης του ευρώ.

Υπάρχουν όμως και τομείς στους οποίους τα κράτη- μέλη ανα-

πτύσσουν μόνα τους τις πολιτικές τους. Οι τομείς αυτοί σχετίζον-

ται κατά κύριο λόγο με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η

υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία, η δημόσια τάξη, οι συντάξεις

και η κοινωνική ασφάλιση, και δεν ρυθμίζονται από την Ε.Ε.,

αλλά από τις κυβερνήσεις των κρατών-  μελών. 

Ο κανόνας είναι ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία, οι αποφά-

σεις πολιτικής δράσης πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο

κοντά στον πολίτη, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διοικητικής

οργάνωσης (π.χ. στην κοινότητα, στον δήμο, στον νομό ή στην

περιφέρεια). Αυτό γίνεται για να μπορούν οι πολίτες να συμμετέ-

χουν όσο το δυνατόν ενεργότερα στη διαμόρφωση αποφάσεων

που αφορούν την καθημερινότητά τους. Όταν στο επίπεδο αυτό

αντικειμενικά δεν μπορεί να εκπληρωθεί επαρκώς μια αποστολή,

γιατί, για παράδειγμα, υπερβαίνει τα σύνορα ενός κράτους (π.χ.

κλιματολογικές αλλαγές- υπερθέρμανση του πλανήτη), η δράση

μεταφέρεται στα αμέσως επόμενα επίπεδα, (κατ’αρχάς στο επί-

πεδο του κράτους, και μετά σε αυτό της Ε.Ε.). Η ε.ε. παρεμβαί-
νει μόνον εφόσον κριθεί ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη απ’ ό,τι σε
εθνικό. Η λειτουργία της βασίζεται στη λεγόμενη αρχή της επι-
κουρικότητας που εγγυάται ότι η Ε.Ε. δεν παρεμβαίνει άσκοπα

ή με το «έτσι θέλω» στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Για παράδειγμα η οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή από-

δοση των κτηρίων επιτάσσει την εξοικονόμηση ενέργειας σε υπό

κατασκευή ή υπό ανακαίνιση κτήρια. Αυτό γίνεται με τη λήψη

κατάλληλων μέτρων, όπως με την εφαρμογή βιοκλιματικής αρχι-

Kοινότητα, μολονότι αποτελεί πο-
λυσήμαντο ιστορικό γεγονός, δεν
συνεπάγεται ωστόσο αλλαγή κλί-
ματος για την χώρα μου. H
Eυρώπη, με το ελληνικό της
όνομα, της είναι οικείος χώρος,
αφού ο πολιτισμός της είναι σύν-
θεση του ελληνικού, του ρωμαϊ-
κού και του χριστιανικού
πνεύματος. Mια σύνθεση, στην
οποία, όπως είπα και άλλοτε, το
ελληνικό πνεύμα εισέφερε την
ιδέα της ελευθερίας, της αλήθειας
και της ομορφιάς. Tο ρωμαϊκό
πνεύμα την ιδέα του κράτους και
του δικαίου. Kαι ο Xριστιανισμός
την πίστη και την αγάπη.  Eπάνω
σ' αυτό τον κοινό πολιτισμό κα-
λούμεθα να οικοδομήσουμε την
Nέα Eυρώπη».
Πηγή: http://www.idkaramanlis.gr/
html2/e-biblio/790528.html

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στο Στρασβούργο είναι η κινη-
τήρια δύναμη για τη διαμόρφωση
των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι
το πρώτο βήμα διαλόγου της Ε.Ε.,
ένας χώρος στον οποίο ανταλλάσ-
σονται οι πολιτικές απόψεις όλων
των κρατών µελών. Οι Ευρωβου-
λευτές δεν εντάσσονται σε εθνι-
κές ομάδες, π.χ. όλοι οι Έλληνες
Ευρωβουλευτές μαζί, αλλά σε
υπερεθνικές πολιτικές ομάδες,
ανάλογα με την πολιτική/κομμα-
τική προέλευσή τους. Οι δύο με-
γαλύτερες πολιτικές ομάδες είναι
το «Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα»
(Χριστιανοδημοκράτες) μαζί με
τους «Ευρωπαίους ∆ημοκράτες»
(η ομάδα EPP-ED) και το «κόμμα
των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών»
(ομάδα PES). 

Αθήνα, 17 Aπριλίου 2003, Σύνο-
δος Κορυφής της Ε.Ε. (επί πρωθυ-
πουργίας Κώστα Σημίτη). Μια
μέρα νωρίτερα, οι αρχηγοί των
κρατών μελών υπέγραψαν τη δι-
εύρυνση της Ε.Ε. σε εικοσιπέντε
χώρες.
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τεκτονικής,  με τις τακτικές επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκατα-

στάσεων κλιματισμού των κτηρίων κτλ. Πρόκειται για μια ευρω-

παϊκή ρύθμιση που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκπομπής

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο κατά κύριο

λόγο ευθύνεται για την τρύπα του όζοντος και την υπερθέρμανση

του πλανήτη. Όλα τα κράτη- μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρ-

μόσουν τα μέτρα αυτά και να συμμορφωθούν έτσι σε μια ευρω-

παϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορί-

ζεται στις Συνθήκες της. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη

λήψη πολιτικών αποφάσεων (π.χ. συντονισμός οικονομικής πο-

λιτικής κρατών- μελών σε θέματα όπως η ανάπτυξη, η ανεργία,

οι επενδύσεις). Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με

ψηφοφορία. Κάθε χώρα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ψήφων στο

Συμβούλιο ανάλογα με τον πληθυσμό της. Μια μεγάλη χώρα,

όπως η Γερμανία, έχει περισσότερες ψήφους και επομένως μεγα-

λύτερη δύναμη στο Συμβούλιο, απ’ ό,τι μια μικρή χώρα, όπως η

Μάλτα. Στις μικρότερες χώρες όμως δίνονται επιπλέον ψήφοι, για

να μην «καταπνίγεται» η γνώμη τους. 

Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Για

ορισμένα όμως ευαίσθητα ζητήματα, σε τομείς όπως η εξωτερική

πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, η φορολογία, το άσυλο, η με-

τανάστευση, απαιτείται ομοφωνία. Αυτό σημαίνει ότι στους το-

μείς αυτούς κάθε κράτος- μέλος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας
(veto), μπορεί δηλαδή να μειοψηφίσει και να εμποδίσει τη λήψη

της απόφασης. 

Αρμόδιο για τη θέσπιση των νόμων της Ε.Ε. είναι, όπως εί-

παμε, το λεγόμενο «θεσμικό τρίγωνο» (Συμβούλιο, Επιτροπή,

Ευρωκοινοβούλιο). Κάθε νομοθετική διαδικασία ξεκινά κατ’αρ-

χάς με πρόταση της Επιτροπής, που είναι ο κινητήριος μοχλός του

«θεσμικού τριγώνου». Η επιτροπή είναι εκείνη που προτείνει

νέα νομοθεσία, αλλά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι

εκείνα που συναποφασίζουν, εγκρίνουν δηλαδή και θεσπίζουν

τους νόμους. 

Στη διαδικασία συμμετέχουν συμβουλευτικά και άλλα θε-

σμικά όργανα και οργανισμοί. Έτσι, η Επιτροπή βρίσκεται σε συ-

νεχή επαφή με ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων, καθώς και με

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επι-

τροπή των Περιφερειών. Ζητά επίσης τη γνώμη των εθνικών κοι-

νοβουλίων και των εθνικών κυβερνήσεων. 

9.4. Βασικές πολιτικές της ε.ε.

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση βασίζεται στην ανάπτυξη κοινών πο-

λιτικών. Οι κοινές πολιτικές περιλαμβάνουν αποφάσεις, κανόνες

και ενέργειες που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Τα

Οι νομικές πράξεις που εκδί-
δουν τα όργανα της Ε.Ε. είναι: 
• Οι Κανονισμοί που ισχύουν
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και
δεσμεύουν τους πάντες (π.χ. Κα-
νονισμός 2152/2003 για την πα-
ρακολούθηση των δασών και των
περιβαλλοντικών αλληλεπιδρά-
σεων στην Κοινότητα, Επίσημη
Εφημερίδα ΕΕ L 324 της 11-12-
2003). 
• Οδηγίες που απευθύνονται προς
τα κράτη- μέλη. Δεν ισχύουν
άμεσα. Είναι δεσμευτικές όσον
αφορά στον επιδιωκόμενο στόχο
και τον χρόνο εφαρμογής τους, τα
κράτη όμως μπορούν να επιλέξουν
τα μέσα, με τα οποία θα ενσωματώ-
σουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία
στην εσωτερική έννομη τάξη τους
(π.χ. Οδηγία 2004/38 σχετικά με
το δικαίωμα των πολιτών της Ένω-
σης και των μελών των οικογενειών
τους να κυκλοφορούν και να διαμέ-
νουν ελεύθερα στην επικράτεια
των κρατών μελών, 
ΕπίσημηΕφημερίδα L158 της30-04-
2004).

• Οι Αποφάσεις είναι δεσμευτι-
κές για τους αποδέκτες που αυτές
ορίζουν, π.χ. για μια επιχείρηση.
• Οι Συστάσεις και οι Γνώμες
δεν είναι δεσμευτικές και διατυ-
πώνουν την επίσημη θέση της
Ε.Ε. για συγκεκριμένο ζήτημα.

Η EUR-Lex (http://eur-

lex.europa.eu) παρέχει άμεση δω-
ρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το σύστημα
επιτρέπει στους
χρήστες του διαδι-
κτύου να συμβου-
λεύονται την
Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις
Συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομο-
λογία και τις προπαρασκευαστι-
κές πράξεις.
Η διαδικασία λήψης αποφά-
σεων στην Ε.Ε.
(Πηγή: © Ευρωπαϊκές Κοινότητες)

Η συναπόφαση είναι η διαδικα-
σία που χρησιμοποιείται για τη
θέσπιση των περισσότερων
νόμων της Ένωσης. Η Επιτροπή
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κράτη πρέπει να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες και

τις ρυθμίσεις αυτές. Άλλωστε, τα ίδια τα κράτη- μέλη χρηματο-

δοτούν τις κοινές πολιτικές. Στη συνέχεια θα αναφερθούν ενδει-

κτικά κάποιες από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ε.Ε.

α) ενιαία αγορά και ο.ν.ε.

Αν και δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε, ο καθένας μας απο-

λαμβάνει σήμερα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς: πρόσβαση σε

μεγάλο φάσμα καταναλωτικών αγαθών και προϊόντων, πολιτικές

που προστατεύουν τον καταναλωτή και το περιβάλλον, εναρμό-

νιση των τεχνικών προδιαγραφών σε όλο και υψηλότερα επίπεδα

για τα καταναλωτικά αγαθά. Οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να αγο-

ράζουν ελεύθερα και χωρίς ελέγχους στα σύνορα, σε οποιοδήποτε

κράτος- μέλος, προϊόντα που προορίζονται για την ιδιωτική τους

χρήση. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε κρά-

τος- μέλος, με μόνη προϋπόθεση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα

μέσα διαβίωσης. Συνεπώς, η Ενιαία Αγορά εγγυάται ελεύθερη
κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρε-
σιών. 

Σκοπός της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)

είναι η αποτελεσματική ενοποίηση των οικονομιών των κρατών-

μελών της Ε.Ε. ∆εκατέσσερα κράτη- μέλη υιοθέτησαν το ενιαίο

νόμισμα, το ευρώ, πραγματοποιώντας έτσι ένα ακόμη βήμα προς

την ενοποίηση. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ο.Ν.Ε. από το 2001

και η Κύπρος από το 2008.

Το ευρώ παρέχει πλεονεκτήματα τόσο στους ιδιώτες όσο και

στις επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες εξοικονομούν χρήματα, εφόσον δεν

είναι πλέον υποχρεωμένοι να προμηθεύονται συνάλλαγμα όταν

ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Οι καταναλωτές

μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα τις τιμές για τα ίδια προϊόντα

σε διαφορετικές χώρες και έτσι προωθείται για παράδειγμα, ο αν-

ταγωνισμός των τιμών, η προστασία των καταναλωτών κτλ. Ο

επιχειρηματικός κόσμος αποκομίζει μεγάλα οφέλη, αφού οι υπό-

λοιπες χώρες δέχονται με μεγαλύτερη ευκολία τιμολόγια σε ευρώ

σε σύγκριση με τα περισσότερα από τα προηγούμενα νομίσματα,

γιατί έτσι μειώνουν τους συναλλαγματικούς κινδύνους.

β) αγροτική πολιτική

Η κοινή αγροτική πολιτική ξεκίνησε το 1961 και υπήρξε η

πρώτη πραγματική κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότη-

τας. Αποτέλεσε την προϋπόθεση για την υλοποίηση της κοινής

αγοράς. Τα πρώτα έξι ιδρυτικά μέλη είχαν νωπές ακόμα τις ανα-

μνήσεις από την πείνα και τις στερήσεις του ∆ευτέρου παγκόσμιου

πολέμου. Οι αγρότες ήταν μια πολυπληθής οργανωμένη ομάδα με

πολιτική επιρροή. Άλλωστε, η Κοινότητα παρήγαγε το 80% μόνο

της συνολικής κατανάλωσής της. Στόχος, λοιπόν, ήταν η αύξηση
της παραγωγής, ώστε να μειωθεί η εισαγωγή αγροτικών προϊόν-

στέλνει την πρόταση νομοθετικής
πράξης στο Κονοβούλιο και το
Συμβούλιο. Εκεί εξετάζεται και
συζητείται δύο φορές διαδοχικά.
Εάν το Συμβούλιο και το Κοινο-
βούλιο δεν συμφωνήσουν, η
πράξη υποβάλλεται στη λεγόμενη
επιτροπή συνδιαλλαγής που συγ-
κροτείται από μέλη του Συμβου-
λίου και του Κοινοβουλίου. Όταν
η εν λόγω επιτροπή καταλήξει σε
συμφωνία, το κείμενο επιστρέφει
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβού-
λιο που θεσπίζουν την πράξη ως
νόμο. Η τελική συμφωνία των δύο
θεσμικών οργάνων είναι απολύ-
τως αναγκαία για την έγκριση του
κειμένου. Η ευρωπαϊκή νομοθε-
σία  δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε.
http://www.europarl.europa.eu

Ποιος εργάζεται για τα ευρω-
παϊκά θεσµικά όργανα;
Οι µόνιµοι υπάλληλοι που εργά-
ζονται για τα θεσµικά όργανα της
Ε.Ε. προέρχονται απ’όλα τα
κράτη µέλη της Ε.Ε. και µερικές
φορές και από άλλα κράτη και
είναι πολυάριθμοι (π.χ. στην Επι-
τροπή απασχολούνται περίπου
24.000 υπάλληλοι). Καλύπτουν
ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων:
από τους αρµόδιους για τη χά-
ραξη πολιτικής µέχρι τους διαχει-
ριστές και τους οικονοµολόγους,
τους δικηγόρους, τους γλωσσολό-
γους, τους γραµµατείς καθώς και
το προσωπικό τεχνικής υποστήρι-
ξης. Για να γίνει κανείς µόνιµος
υπάλληλος της Ε.Ε., πρέπει να
επιτύχει σε διαγωνισµό με πολύ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  



116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

των. Για τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα (π.χ. δημητριακά,

κρέας, γάλα) ορίστηκαν κατώτατες τιμές. Στα εισαγόμενα (εκτός

κοινής αγοράς) προϊόντα επιβλήθηκαν φόροι για να μην πωλούν-

ται φθηνότερα από τα κοινοτικά. Οι εξαγωγές επιδοτούνταν από

την Κοινότητα. Οι αγρότες είχαν, έτσι, ένα εγγυημένο εισόδημα. 

Τις επόμενες δεκαετίες, οι πρόοδοι στην τεχνολογία και τη χη-

μεία οδήγησαν σε αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Η ευρω-

παϊκή γεωργία παρήγαγε όλο και περισσότερο, χωρίς να

λαμβάνεται όμως υπόψη η ζήτηση της αγοράς. Το 1988 ο βαθμός

αυτάρκειας της Κοινότητας έφτασε το 120%, υπήρχε δηλαδή με-

γάλο πλεόνασμα. Η Κοινότητα προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις για

να περιορίσει την υπερπαραγωγή. Ορίστηκαν όρια στην παρα-

γωγή, μειώθηκαν οι κατώτατες εγγυημένες τιμές και οι επιδοτή-

σεις. 

Σήμερα, οι επιδοτήσεις από την Ε.Ε. δίνονται πλέον σε γεωρ-

γούς που δέχονται να παράγουν λιγότερο με βιολογικές όμως με-

θόδους καλλιέργειας. Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να

συμμορφώνονται με πρότυπα που θεσπίζει η Ε.Ε. σχετικά με την

ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, την

καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τη διατήρηση των παρα-

δοσιακών αγροτικών τοπίων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Η ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή προσαρμόζεται στους όρους

της παγκόσμιας αγοράς. Η κοινή αγροτική πολιτική έχει πλέον ως

στόχο να κάνει την ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία αντα-
γωνιστικές, ποιοτικές ικανές να προσαρμόζονται στις περιβαλ-

λοντικές ανάγκες αλλά και στις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς.

γ) Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ζωτική σημασία για τον

άνθρωπο, τη φύση, για το σύνολο της ζωής στον πλανήτη Γη. Η

ρύπανση του περιβάλλοντος σήμερα δεν γνωρίζει σύνορα. Πρό-

κειται για ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Αποτελεσματική αντιμετώ-

πισή του μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο μιας υπερεθνικής

συνεργασίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι να συνδυάσει την οικονομική

ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο
ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλαδή που δεν εξαντλεί τους φυσικούς

πόρους του πλανήτη και διαφυλάσσει την ικανότητα της γης να

υποστηρίζει τη ζωή σε όλη της την ποικιλομορφία.

Ένα εξαιρετικά επείγον περιβαλλοντικό ζήτημα με ήδη ορατές

δραματικές επιπτώσεις στη ζωή όλων μας, είναι η αλλαγή του
κλίματος. Η Ε.Ε. υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις

Κλιματικές Αλλαγές που αποσκοπεί στη «σταθεροποίηση των συγ-

κεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε επί-

πεδα τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες». Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιά-

στηκε μια εκστρατεία για τη μείωση εκπομπών των «αερίων

ανταγωνιστικά κριτήρια. Από τον
Ιανουάριο 2003, οι διαγωνισµοί
αυτοί οργανώνονται σε κεντρικό
επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Επιλογής Προσωπικού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(EPSO): http://europa.eu.int/epso.
Απαραίτητο προσόν για κάποιον που
επιδιώκει αυτή την καριέρα, είναι η
γνώση ξένων γλωσσών...(Πηγή: © Ευ-
ρωπαϊκές Κοινότητες, 2006)

Ελληνικό κέρμα
των 2 ευρώ με πα-
ράσταση του
μύθου της Ευρώ-
πης με τον ταύρο.

Aντίγραφο αρχαίου νομίσματος
με παράσταση του μύθου της Ευ-
ρώπης με τον ταύρο

Κοινή αγροτική πολιτική: 
Η Ε.Ε. προωθεί την παραγωγή
ποιοτικών - και διεθνώς ανταγω-
νιστικών – τροφίμων, ενισχύον-
τας την καινοτομία στους τομείς
της γεωργίας και της μεταποίησης
ειδών διατροφής. Καθιέρωσε, επί-
σης, τρεις ειδικές σημάνσεις που
αφορούν φημισμένα τρόφιμα με
σαφή γεωγραφικό δεσμό προς
συγκεκριμένη περιοχή της Ε.Ε.,
τρόφιμα που παράγονται με πα-
ραδοσιακά συστατικά ή με παρα-
δοσιακές μεθόδους, καθώς και
μια σήμανση για τα βιολογικά
προϊόντα:
Συγκεκριμένα οι σημάνσεις αυτές
είναι:

• Προστατευόμενη

Ονομασία Προ-
έλευσης  (Π.Ο.Π.) και
Προστατευόμενη
Γεωγραφική Έν-

δειξη (Π.Γ.Ε.).
• Ειδικό Παραδο-
σιακό  Προϊόν Εγ-
γυημένο (Ε.Π.Π.Ε.).
• Βιολογική σή-
μανση.
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θερμοκηπίου» που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλα-

νήτη. Ένα τέτοιο αέριο είναι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Έτσι, η Ε.Ε. δεσμεύθηκε να δράσει για την καταστολή της αύξη-

σης των εκπομπών CO2. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα παγ-

κόσμιο πρόβλημα, όμως καθένας από εμάς έχει τη δύναμη να

συνεισφέρει στη λύση του.

δ) Χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν και να με-

τακινούνται ελεύθερα οπουδήποτε στην Ε.Ε. Η ελευθερία ωστόσο

αυτή χάνει την αποτελεσματικότητά της, αν οι πολίτες δεν μπο-

ρούν να ζουν με ασφάλεια, χωρίς φόβο αυθαίρετης καταδίωξης ή

άσκησης βίας,  ή χωρίς ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε

οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. κι αν βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό

οι χώρες της Ε.Ε. συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τη διεθνή

εγκληματικότητα.

Με τη Συνθήκη του Σένγκεν (Schengen) του 1985, δημιουρ-

γήθηκε ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα. Για να εισέλθουν

οι πολίτες της Ε.Ε. στον «χώρο Schengen», χρειάζονται απλώς

δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς άλλους ελέγχους ή διατυ-

πώσεις. Τον χώρο Schengen αποτελούν 13 χώρες της Ε.Ε. (Αυ-

στρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,

Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Προτογαλία, Ισπανία και

Σουηδία) και, από το 2001, η Ισλανδία και η Νορβηγία. 

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα μέσα

στον χώρο αυτό, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομέ-

νων, το σύστημα πληροφόρησης Schengen (SIS), που παρέχει στις

αστυνομικές αρχές τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες

για καταζητούμενα άτομα, αλλά και κλεμμένα περιουσιακά στοι-

χεία, όπως για παράδειγμα αυτοκίνητα ή έργα τέχνης. Άλλωστε,

οι ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις συνεργάζονται στα πλαίσια

της λεγόμενης Europol. Πρόκειται για ένα κέντρο συντονισμού

με έδρα τη Χάγη, όπου με τη βοήθεια ισχυρών ηλεκτρονικών βά-

σεων δεδομένων, συγκεντρώνονται, αναλύονται και παρέχονται

πληροφορίες για εγκληματικές ενέργειες. Η Europol καλύπτει ένα

ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση ναρ-

κωτικών, εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων, εμπόριο ανθρώπων,

λαθρεμπόριο, τρομοκρατία, παραχάραξη του ευρώ.

Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. υπάρχει «διασυνοριακή δικα-
στική συνεργασία», κυρίως σε διαφορές σχετικές με το διαζύγιο

και την επιμέλεια παιδιών από γονείς που προέρχονται από δια-

φορετικά κράτη- μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις των εθνι-

κών δικαστηρίων, για παράδειγμα ως προς τη ρύθμιση της

επιμέλειας και της γονικής μέριμνας, γίνονται αμοιβαία σεβαστές

σε όλα τα κράτη- μέλη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ομαλότητα

στη ζωή κυρίως των παιδιών διαζευγμένων γονέων. 

Η Ε.Ε. προωθεί τη βιολογική γε-
ωργία μέσω ενός σχεδίου δράσης
για τα βιολογικά τρόφιμα και τις
βιοκαλλιέργειες. Στα πλαίσια αυτά,

καθιερώθηκε ένα
βιολογικό σήμα «EU
Organic» («Ε.Ε. Βιο-
λογικό») που διατί-
θεται σε αγρότες και

παραγωγούς, εφόσον τα προϊόντα
τους πληρούν κά-
ποιες προϋποθέσεις
(π.χ. το 90% τουλά-
χιστον των συστατι-
κών του προϊόντος
έχει παραχθεί βιολογικά, έχουν τηρη-
θεί όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι
κτλ.).
Πηγή: ©Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
2005

Εκστρατεία για το περιβάλ-
λον: «Πάρτε την κατάσταση
στα χέρια σας!» 

Στον αγώνα κατά των κλιματικών
αλλαγών πρέπει να συμβάλουν
όλοι οι φορείς της κοινωνίας και
όλοι οι πολίτες. Με την εκστρα-
τεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Η αλλαγή του κλίματος εξαρ-
τάται από εσάς», επιδιώκεται η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για
τις κλιματικές αλλαγές, που συνι-
στούν μια από τις σοβαρότερες
περιβαλλοντικές απειλές της επο-
χής μας. Εάν όλοι μας εφαρμό-
σουμε μικρές αλλαγές στην
καθημερινή μας ζωή, μπορούμε
να επιτύχουμε μια σημαντική μεί-
ωση των εκπομπών αεριών του
θερμοκηπίου και να εκτονώσουμε
σε κάποιο βαθμό την πίεση που
δέχεται το κλιματικό σύστημα του
πλανήτη μας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, οι αλλαγές αυτές θα βοηθή-
σουν τα νοικοκυριά να μειώσουν
και τα έξοδά τους. Για την εκ-
στρατεία διατίθεται ένα εγχειρί-
διο για μαθητές  «Το Βιβλίο των
νέων της Ευρώπης: Μάθε να
επιλέγεις», το οποίο περιλαμβά-
νει ένα κεφάλαιο για τις κλιματι-
κές αλλαγές. Μελετήστε το στην
τάξη και υπογράψτε μια δέ-
σμευση για τη μείωση των εκπομ-
πών CO2, υιοθετώντας μέτρα που
εφαρμόζονται στην καθημερινή

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
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9.5. Πολιτική ενοποίηση – ο ευρωπαίος πολίτης

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, οι προκλήσεις της εποχής είναι δια-

φορετικές από εκείνες του μεταπολεμικού κόσμου που οδήγησαν

στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: υπερθέρμανση του

πλανήτη, τρομοκρατία, εξάπλωση επιδημιών, τεράστιες ανισότη-

τες μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιοχών στη γη, που οδηγούν

σε κύματα μετανάστευσης. Φιλοδοξία της Ε.Ε. είναι πλέον να μην

εμφανίζεται στο διεθνές περιβάλλον ως «οικονομικός γίγαντας

αλλά πολιτικός νάνος». H οικονομική και νομισματική ένωση

είναι ο «μοχλός» για τη μετάβαση στην πολιτική ενοποίηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται λοιπόν νέες δράσεις

και πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η δη-

μιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και

η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

(Κ.Ε.Π.Π.Α.). με την πορεία προς την πολιτική ενοποίηση η
ε.ε. επιδιώκει να μετατρέψει την οικονομική της δύναμη σε
πολιτική επιρροή. 

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν την

ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της Ε.Ε., περνούν τις δια-

κοπές τους σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πηγαίνουν στο εξω-

τερικό για να σπουδάσουν ή για να εργαστούν, μαθαίνουν μία

τουλάχιστον ευρωπαϊκή γλώσσα εκτός από τη δική τους. Όλο και

περισσότερο, οι πολίτες των κρατών- μελών της Ε.Ε. νιώθουν ότι

είναι και Ευρωπαίοι πολίτες.

Η ιδιότητα του πολίτη όμως είναι άμεσα συνυφασμένη με την

ένταξη σε ένα κράτος. Θυμηθείτε την αρχαία πόλη - κράτος, αλλά

και τα παραδοσιακά κράτη – έθνη, όπως διαμορφώθηκαν στην

Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν είναι κράτος, αλλά ένωση κρα-

τών, οι πολίτες των κρατών – μελών της, και μόνον αυτοί, φέρουν

την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Πόσο χειροπιαστή όμως μπο-

ρεί να είναι η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη μέσα στο πλαίσιο

του πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού μωσαϊκού που αποτελεί

την Ε.Ε.; 

∆ιαφορετικοί λαοί, πολιτισμοί, παραδόσεις, γλώσσες, μια ατέ-

λειωτη πολυμορφία. Υπάρχουν τόσα στοιχεία που διαφοροποιούν

τον ένα Ευρωπαίο από τον άλλο, για παράδειγμα τον Γάλλο από

τον Γερμανό. Υπάρχουν όμως και πολλά που τους ενώνουν και

τους κάνουν «διακριτούς» από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται

για τις κοινές αξίες της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονο-
μιάς: τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιο-
σύνη. 

Η Ε.Ε. προασπίζεται τις αξίες αυτές. Προωθεί τη συνεργασία

μεταξύ των λαών της Ευρώπης, επιδιώκοντας την ενότητα και τη

συνοχή τους με σεβασμό στην πολυμορφία τους. Ακριβώς αυτό

σας ζωή. Ακολουθούν μερικές
ιδέες:
•Αναζητείτε τα προϊόντα που φέ-
ρουν το λογότυπο με το λουλούδι,
της Ευρωπαϊκής οικολογικής ετι-
κέτας (Eco-label). 
•Φυτέψτε ένα δέντρο. Ένα
μετρίου μεγέθους δέντρο
απορροφά περίπου 6 κιλά
CO2 κάθε χρόνο, δηλαδή
περίπου 250 κιλά CO2 σε
διάστημα 40 ετών.
•Πριν εκτυπώσετε ένα έγ-
γραφο ή ένα ηλεκτρονικό μή-
νυμα, αναλογιστείτε εάν αυτό
είναι πράγματι απαραίτητο και
πάντως εκτυπώστε και στις δύο
όψεις του χαρτιού. Ένας Ευρω-
παίος πολίτης χρησιμοποιεί περί-
που 20 κιλά χαρτί το μήνα!
•ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ!
ΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ! ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΕ! ΠΕΡΠΑΤΑ!
Πηγή: http://ec.europa.eu/environ-
ment/climat/campaign/schools_el.ht
m

Eκπαίδευση, επαγγελματική
κατάρτιση

Η Ε.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημα-
σία στο ανθρώπινο δυναμικό και
την κατάρτισή του. Η εκπαί-
δευση, η διά βίου κατάρτιση, η εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών, η
απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτή-
των αποτελούν προτεραιότητες
που προωθούνται με την εφαρ-
μογή ποικίλων προγραμμάτων,
όπως π.χ. τα ακόλουθα:
•Το Comenius για τη συνεργα-
σία μεταξύ σχολείων – μαθητών
και εκπαιδευτικών που διδάσκουν
σε αυτά. Το πρόγραμμα έχει
στόχο τη συμμετοχή τριών εκα-
τομμυρίων μαθητών μεταξύ 
του 2007 και του 2013.
•Το Leonardo da Vinci για την
επαγγελματική κατάρτιση και
ιδίως την πρόσληψη νέων εργαζο-
μένων από επιχειρήσεις εκτός της
χώρας τους. Καταρτίζει επίσης,
σχέδια συνεργασίας που συνδέ-
ουν τα ιδρύματα επαγγελματικής
κατάρτισης με τις επιχειρήσεις.
Στόχος του είναι η επίτευξη
80.000 προσλήψεων ετησίως έως
το 2013.
•Το Erasmus για την κινητικό-
τητα των σπουδαστών και τη συ-
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είναι και το σύνθημά της: «ενότητα στην πολυμορφία». Η Ε.Ε.

δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά τις εθνικές ταυτότητες. Αντίθετα,

τις συμπληρώνει και τις εμβαθύνει.   

Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή, η Συνθήκη του Μά-

αστριχτ 1992 θέσπισε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Πρόκειται για

την ιδιότητα κάθε πολίτη των κρατών- μελών να είναι και πολίτης

της Ε.Ε., να ανήκει στον ευρωπαϊκό δήμο, στην ευρύτερη δηλαδή

κοινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συμ-

πληρώνει, δεν υποκαθιστά, ούτε βέβαια καταργεί την εθνική ιθα-

γένεια, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί καν να υπάρξει. Έτσι, για

παράδειγμα κάθε Έλληνας πολίτης, είναι ταυτόχρονα και Ευρω-

παίος πολίτης. (Τη δυνατότητα να είναι και Ευρωπαίος πολίτης

την έχει, επειδή είναι Έλληνας πολίτης, δηλ. πολίτης ενός κρά-

τους-μέλους της Ε.Ε.).

Η θέσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δείχνει την πορεία προς

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: από τον «πολίτη της αγοράς», δι-
καιούχο των οικονομικών ελευθεριών, πορευόμαστε στον
ενεργό ευρωπαίο πολίτη, φορέα θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η πορεία προς την πολιτική ενοποίηση περνάει, όμως, σε με-

γάλο βαθμό απαρατήρητη από τους πολίτες της. Οι Ευρωπαίοι

πολίτες νιώθουν συχνά αποξενωμένοι από τη λήψη κρίσιμων απο-

φάσεων που ρυθμίζουν καίριους τομείς της ζωής τους. Με την

Ε.Ε. νιώθουν ότι η άσκηση της εξουσίας απομακρύνεται ακόμα

περισσότερο και ανατίθεται σε απομακρυσμένα όργανα, μακριά

στις Βρυξέλλες, σε μια διοικητική μηχανή στελεχωμένη με τεχνο-

κράτες που ελάχιστη επαφή έχουν με τα προβλήματα της καθη-

μερινότητας. Είναι, όμως, τελικά εφικτή η πραγματική ενοποίηση

της Ευρώπης χωρίς ευρωπαϊκή σταθερότητα και συνοχή; Πώς

μπορούν να εξισορροπηθούν οι σχέσεις μεταξύ μεγάλων και ισχυ-

ρών κρατών- μελών από τη μια, και μικρών και αδύναμων από

την άλλη; Πόσο αυτό είναι εφικτό, ενόψει μάλιστα και της περαι-

τέρω διεύρυνσης της Ε.Ε.; 

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες βρίσκονται πλέον συχνά αντι-

μέτωποι με μια αντιφατική κατάσταση. Αφενός, οι ευρωπαίοι πο-

λίτες απαιτούν από αυτούς την επίλυση των μείζονων

προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αφε-

τέρου, αποδεικνύεται σαφώς ότι οι πολίτες αυτοί εμπιστεύονται

ολοένα και λιγότερο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τις

ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρόκειται για ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης
που οδηγεί τελικά τους πολίτες σε μια επικίνδυνη αδιαφορία.

Άλλωστε, το κοινοτικό σύστημα αξιολογείται από τους πολί-

τες ως δυσνόητο και πολύπλοκο. Τα χαρακτηριστικά αυτά το κα-

θιστούν δυσκίνητο να εφαρμόσει τις πολιτικές εκείνες που θα

δημιουργούσαν όλες τις κατάλληλες συνθήκες ευημερίας και δη-

μοκρατίας για τους ευρωπαίους πολίτες στο πλαίσιο της Ευρω-

νεργασία μεταξύ των πανεπιστη-
μίων. Περίπου 150.000 φοιτητές
ετησίως σπουδάζουν στο πλαίσιο
αυτού του προγράμματος. Το
Erasmus είναι το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών
στον κόσμο. Το 2007 γιόρτασε
την 20η του επέτειο.  Από το 1987
που ξεκίνησε το πρόγραμμα,
πάνω από ένα εκατομμύριο φοι-
τητές βίωσαν τη συναρπαστική
εμπειρία που προσφέρει: προωθεί
το διαπολιτισμικό διάλογο, εν-
θαρρύνει τους νέους να σκέφτον-
ται «ευρωπαϊκά» και να είναι
«κινητικοί» τόσο στη διάρκεια
των σπουδών τους, όσο και όταν
μπουν στην αγορά εργασίας.  Το
Erasmus δεν καλύπτει μόνο την
κινητικότητα των φοιτητών, αλλά
ενθαρρύνει και την κινητικότητα
των καθηγητών στην Ευρώπη.
Ανακαλύψτε περισσότερα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http: //ec.

europa.eu/education/news/erasmus
20_en.html 

•Η δράση ‘eTwinning’
Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευ-
ρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή
πρακτική που αποκτά ευρεία ανα-
γνώριση. Το eTwinning έχει ως
στόχο τη διασύνδεση των σχο-
λείων της Ευρώπης και αποτελεί
από τον Σεπτέμβριο του 2004 μία
από τις πολλές δράσεις του προ-
γράμματος eLearning της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Μέσω του
eTwinning, σχολεία των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, και
προσφάτως της Βουλγαρίας, θα
υποστηριχτούν στην «αδελφοποί-
ηση» μέσω του διαδικτύου.
http://etwinning.sch.gr
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παϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις

προκλήσεις, αλλά και τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και να αναδειχθεί σε δυναμικό πα-

ράγοντα διαχείρισης της διεθνούς ασφάλειας και ιδιαίτερα των περιφερειακών συγκρούσεων.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται

επειγόντως την καθιέρωση ενός συστήματος πολυεπίπεδης δημοκρατικής διακυβέρνησης, που

σημαίνει και την πλήρη εφαρμογή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλα τα επίπεδα

άσκησης εξουσίας, δηλαδή ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Η ευρωπαϊκή διακυ-
βέρνηση πρέπει να είναι πρωτίστως χρηστή, να θεμελιώνεται δηλαδή πάνω σε συγκεκριμένες

αρχές, όπως είναι: 

•Η διαφάνεια (αναφορικά με τη λειτουργία των κοινοτικών οργάνων και τη σχέση τους με τα

κράτη- μέλη). 

•Η συμμετοχή (αναφορικά με την ποιότητα, τη σχετικότητα και την αποτελεσματικότητα που

πρέπει να διακρίνουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και που πρέπει κατά συνέπεια, να διασφαλίζουν

την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, από τη χάραξη ως την εφαρμογή αυτών των πολι-

τικών). 

•Η λογοδοσία (προκειμένου να είναι σαφείς οι ρόλοι και οι ευθύνες όσων εμπλέκονται στις

νομοθετικές και εκτελεστικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

•Η αποτελεσματικότητα (σαφείς πολιτικοί στόχοι, αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση την πα-

λαιότερη εμπειρία) και η συνοχή (μεταξύ πολιτικής και δράσης). 

Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο επίκαιρης διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών –

μελών. «Δεν δημιουργούμε συμμαχίες κρατών, ενώνουμε ανθρώπους», έλεγε ο Ζαν Μονέ. Οι ευ-

ρωπαίοι πολίτες έχουν τον τελευταίο λόγο. Η δυνατή, ενωμένη Ευρώπη μόνο με τη συναίνεση

των πολιτών της μπορεί να οικοδομηθεί. το κλειδί για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής
ταυτότητας είμαστε εμείς, οι ευρωπαίοι πολίτες.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Στρασβούργο

Ενημερωθείτε και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
(http://pacific.jour.auth.gr)

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθιστά τον Ευρωπαίο πολίτη ικανό να προωθεί
τα δημοκρατικά του αιτήματα προς, και μέσω, των ευρωπαϊκών θεσμών.
Του παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία, περισσότερες επιλογές και δικαιώματα: 
• την ελευθερία να επιλέξει τη χώρα της Ε.Ε., όπου θέλει να εγκατασταθεί,
να εργαστεί, να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, να συν-
ταξιοδοτηθεί. 

• την ελευθερία να κυκλοφορεί χωρίς συνοριακούς και τελωνειακούς ελέγχους σεόλη την επικράτεια της Ε.Ε. 
• το δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν αρρωστήσει ή του συμβεί ατύχημα σε άλλη χώρα της
Ε.Ε. από τη δική του. 
• το δικαίωμα να εκλέγει ευρωβουλευτές, ή να εκλέγεται ο ίδιος, καθώς και να εκλέγει τις τοπικές αρχές
στο κράτος μέλος διαμονής του. 
• το δικαίωμα στη λεγόμενη διπλωματική και προξενική προστασία. Αυτό σημαίνει, ότι, όταν π.χ. ένας Έλ-
ληνας πολίτης ταξιδεύει σε χώρα εκτός Ε.Ε., όπου δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία, υπάρχει όμως πρεσβεία
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., μπορεί, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει (αν χάσει π.χ. το διαβατήριό
του), να απευθυνθεί στην πρεσβεία αυτή, όπου θα τύχει ισότιμης μεταχείρισης με οποιονδήποτε πολίτη υπήκοου
του κράτους μέλους. 
• το δικαίωμα να μπορεί να επικαλεσθεί ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας του την ισχύ και την εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου. Επίσης, αν θεωρεί ότι αδικείται από κάποια απόφαση κοινοτικού οργάνου, μπορεί
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να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή στον Ευρωπαίο Δια-
μεσολαβητή. Μπορεί επίσης, να καταθέσει ανέξοδα καταγγελία ενώ-
πιον της Επιτροπής ή του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί διατύπωση
των δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη που εγκρίθηκαν επίσημα
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το Δεκέμβριο του 2000.
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη
της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, καθώς και στη δημιουργία ενός

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ειδικότερα, κατοχυρώνονται δικαιώματα που αφορούν την
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη. 
Πηγή: http://www.europa.eu/abc/12lessons/index9_el.htm

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 υπεγράφη στη Λισσαβώνα από τους αντιπροσώπους
των 27 κρατών μελών η Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συν-
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θα ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, αλλά και των εθνικών αντιπροσωπειών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα των ευρω-
παϊκών οργάνων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία «θα υπο-
βάλλεται στην έγκριση, με ίσους όρους, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου», ενώ τα εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν το δικαίωμα «να απαιτή-
σουν επανεξέταση μιας πρότασης αν κατά την άποψή τους αυτή δεν σέβεται την
αρχή της επικουρικότητας».
Όσον αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αυτά θα ενισχυθούν λόγω
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. που δεσμεύει νομικά τα κράτη –
μέλη. Παράλληλα η Συνθήκη της Λισσαβώνας καθιερώνει το «δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών», σύμφωνα
με το οποίο αν συγκεντρωθούν υπογραφές τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων πολιτών, τότε αυτοί
οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις επί θεμάτων που κρίνουν ότι απαιτείται νομική
πράξη της Ε.Ε.
Στο θέμα της αποτελεσματικότητας των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε πολλούς το-
μείς θα  παίρνει  αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και όχι μόνο με ομοφωνία, όπως γίνεται μέχρι τώρα (θα κα-
ταργηθεί επομένως η δυνατότητα προβολής veto). Επιπλέον, καταργείται η εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία
και στη θέση της θα εκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία δυόμισι ετών.

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ,

αν τη θεωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε τη ξανά σωστά:

1. ___Η πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα που ιδρύθηκε το 1951 ήταν η Ε.Ο.Κ.

2. ___Η Ε.Ε. λειτουργεί με βάση την αρχή της επικουρικότητας, παρεμβαίνει δηλαδή στη

ρύθμιση μιας πολιτικής π.χ. περιβαλλοντικής, μόνον εφόσον κριθεί ότι η δράση σε ευρωπαϊκό

επίπεδο είναι καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη απ’ό,τι σε εθνικό.

3. ___Όλα τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. συμμετέχουν στην Ο.Ν.Ε. και υιοθέτησαν το ενιαίο

νόμισμα, το ευρώ.

εργαΣιεΣ – αΣΚΗΣειΣ - ΔραΣτΗριοτΗτεΣ: 
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4. ___Για να εισέλθει ένας πολίτης της Ε.Ε. στον «χώρο Σένγκεν» χρειάζεται να ακολου-

θήσει ορισμένες διατυπώσεις.

5. ___Η πολιτική ενοποίηση περιλαμβάνει εκτός από την οικονομική σύγκλιση των κρα-

τών- μελών της Ε.Ε. και την υιοθέτηση πολιτικών, όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πο-

λιτική Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.) που θα βοηθήσουν την Ε.Ε. να μετατρέψει την οικονομική

της δύναμη και σε αντίστοιχη πολιτική επιρροή.

6. ___Ο πολίτης που αποκτά την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, χάνει αυτομάτως την εθνική του

ιθαγένεια.

Β/ Συμπληρώστε τις παρακάτω ελλιπείς προτάσεις:

1. Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ. το…..α) 1961, β) 1971, γ) 1981, δ) 1991.

2. Πώς ενεργεί στην πράξη η Ε.Ε.;

α) εκδίδοντας υπουργικές αποφάσεις, β) επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσα κράτη- μέλη δε

συμφωνούν με τις αποφάσεις της, γ) μετά από συνεννόηση των αρχηγών των κρατών- μελών

με τα θεσμικά της όργανα, δ) θεσπίζοντας κανόνες δικαίου.

3. Η ενιαία αγορά εγγυάται....

α) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών β) τη δημοκρα-

τική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., γ) τον δημοσιονομικό έλεγχο, δ) τη  ελεύθερη

κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών.

4. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια παρέχει, μεταξύ άλλων, στον ευρωπαίο πολίτη…

α) ενιαίο σταθερό νόμισμα, το ευρώ, β) διασυνοριακή δικαστική συνεργασία, γ) διπλωμα-

τική και προξενική προστασία, δ) όλα τα παραπάνω.

Γ/ «μια πριγκίπισσα που ήλθε από την ασία μαζί με έναν θεό»

«…Πάντως γεννήθηκε ένας μύθος. Στην Τύρο, στα ασιατικά παράλια της Μεσογείου (σήμερα

στον Λίβανο), υπήρχε μια πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ευρώπη. Ήταν κόρη του βασιλιά Αγή-

νορα. Μια νύχτα είδε ένα όνειρο: δύο περιοχές, με τη μορφή δύο γυναικών, τσακώνονταν γι’αυ-

τήν. Η μία, η «γη της Ασίας», ήθελε να την κρατήσει, η άλλη, η «απέναντι γη», ήθελε, με τη

διαταγή του βασιλιά των θεών Δία, να τη μεταφέρει από τη θάλασσα. Η πριγκίπισσα ξύπνησε

και πήγε να μαζέψει λουλούδια στην όχθη της θάλασσας. Τότε ένας δυνατός αλλά γλυκός ταύρος

βγήκε από τα νερά και ανάγκασε την πριγκίπισσα να καθήσει πάνω στη ράχη του. Μετά πέταξε

και της αποκάλυψε ότι είναι ο Δίας μεταμορφωμένος σε ζώο. Τη μετέφερε στην Κρήτη, ενώθηκε

μαζί της και την έκανε «μητέρα ευγενικών γιων»: του Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, του Σαρπη-

δόνα, βασιλιά της Λυκίας, και του Ραδάμανθη, γνωστού για τη σοφία και τη δικαιοσύνη του». 

JACQUES LE GOFF, H Eυρώπη. Μια αφήγηση για παιδιά και νέους, Μτφρ. Β. Τσοκόπουλος,  Αθήνα 1997.

Γράψτε στον πίνακα τα στοιχεία που σας έρχονται συνειρμικά στο νου,

όταν ακούτε για την Ευρώπη. Συζητήστε στην τάξη για την πολυμορφία των

λαών που ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους δια-

φορές των Ευρωπαίων, π.χ. στη γλώσσα, τα έθιμα, τις νοοτροπίες υπάρχουν

κατά τη γνώμη σας κοινά στοιχεία που τους ενώνουν; Ποια είναι αυτά; 

εικόνα: Από κεραμικό αγγείο με παράσταση

της αρπαγής της Ευρώπης,  περ. 480 π.Χ.\
Απο το ημερολόγιο έτους 2009 των μαθητών Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και Αλμυρού Μαγνησίας.
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η ΔιΕΘνησ κοινοτηταη ΔιΕΘνησ κοινοτητα

• διεθνείς σχέσεις 

• διεθνείς οργανισμοί

• Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

(O.H.E.)

• ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

• κυανόκρανοι

• Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

• Ν.Α.Τ.Ο. 

• δικαιώματα του ανθρώπου

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)

10

Ερωτηματα που ζητουν απαντησηΕρωτηματα που ζητουν απαντηση

• Τι ρυθμίζει το διεθνές δίκαιο;

• Γιατί ιδρύθηκε ο Ο.Η.Ε. και ποιος είναι ο ρόλος του για την επικράτηση της ειρήνης

στον κόσμο;

• Τι είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ποιος μπορεί να προσφύγει σε αυτό;

• Για ποιο σκοπό ιδρύθηκε το Ν.Α.Τ.Ο.; Εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό;

Ποια είναι η σημερινή του αποστολή;

• Τι είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και πώς δραστηριοποιούνται;

• Τι είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου και πώς προστατεύονται;

• Τι είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο και ποιοι οργανισμοί υλοποιούν τις αρχές του;

• Πώς επηρεάζεται η ζωή του σύγχρονου πολίτη από την παγκοσμιοποίηση;

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής;

10.1.    Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο
10.2.   Οι διεθνείς οργανισμοί
10.2.1. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
10.2.2.Το Ν.Α.Τ.Ο.
10.2.3.Oι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
10.3.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα – Το ανθρωπιστικό δίκαιο
10.4.  Η παγκοσμιοποίηση
10.5.  Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο – 

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής
10.5.1. Ο ελληνικός πολιτισμός
10.5.2.Η ελληνική ναυτιλία   
10.6.  Ο Ελληνισμός της διασποράς

• Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη

Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)

• ανθρωπιστικό δίκαιο

• Διεθνής Ερυθρός Σταυρός

• εξωτερική πολιτική

• παγκοσμιοποίηση

• ελληνικός πολιτισμός

• παροικίες

• απόδημος ελληνισμός/
ελληνική διασπορά

λΕΞΕισ  -  κλΕιΔιλΕΞΕισ  -  κλΕιΔιAA

κΕφαλαιοκΕφαλαιο 1010
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10.1. οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο

Στο τρίτο κεφάλαιο διαβάσατε για τον άνθρωπο της ελληνι-

στικής εποχής. Η δημιουργία της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάν-

δρου  άνοιξε στον άνθρωπο της ελληνιστικής εποχής έναν κόσμο

απεραντοσύνης, τον έκανε να χάσει την ασφάλεια που του παρείχε

η πόλις –κράτος για να γίνει όμως  πολίτης της οικουμένης. Κάτι

ανάλογο, τηρουμένων των αναλογιών, συμβαίνει και σήμερα. Η

πολιτική υπερβαίνει τα παραδοσιακά της όρια, δεν ασκείται πια

εντός των πλαισίων μιας πολιτείας, αλλά αποκτά χαρακτήρα πα-

γκόσμιο. Το παρόν κεφάλαιο μας δίνει την ευκαιρία να φωτίσουμε

θέματα που ήδη εξετάσαμε και από μια άλλη διάσταση• την πλα-

νητική, τη διάσταση ενός «παγκόσμιου χωριού», ενός «κόσμου

χωρίς σύνορα». 

Η υφήλιος  αποτελεί έναν ενιαίο χώρο που ονομάζεται διε-
θνής κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα περιλαμβάνει σήμερα δια-

κόσια περίπου ανεξάρτητα κράτη  καθώς και πολλούς διεθνείς

οργανισμούς. 

Το κράτος, όπως το είδαμε να λειτουργεί, εξακολουθεί να απο-

τελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στη διεθνή σκηνή. Η πολιτική

στο εσωτερικό ενός δημοκρατικού κράτους χαρακτηρίζεται από

έναν μεγάλο βαθμό σταθερότητας, οι δημοκρατικοί θεσμοί λει-

τουργούν αποτελεσματικά και  επιτρέπουν στους πολίτες να ερ-

γάζονται για την προώθηση των σκοπών τους, μέσα στο πλαίσιο

που αυτοί ορίζουν. Οι σχέσεις, όμως, μεταξύ των κρατών ή/και

των διεθνών οργανισμών στη διεθνή πολιτική δεν παρουσιάζουν

πάντοτε την ίδια τάξη και σταθερότητα. Τα εθνικά συμφέροντα

των κρατών διασταυρώνονται και αλληλοεπηρεάζονται. Οι σχέ-

σεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας,

ονομάζονται διεθνείς. Οι διεθνείς σχέσεις αποκτούν όλο και με-

γαλύτερη σημασία για τη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών.

Η εξάλειψη της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων, η αν-

τιμετώπιση της τρομοκρατίας, ο πυρηνικός αφοπλισμός, η προ-

στασία του περιβάλλοντος, η παγκόσμια ειρήνη, αποτελούν

μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής

κοινότητα. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων

αυτών σφραγίζουν σήμερα τις διεθνείς σχέσεις. Η επικοινωνία, η

συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών είναι απαραί-

τητη για την επίλυσή τους. 

οι διεθνείς σχέσεις  ρυθμίζονται από ένα σύστημα κανόνων
δικαίου που ονομάζεται διεθνές δίκαιο. Οι κανόνες του διεθνούς

δικαίου αντλούν τη δεσμευτικότητά τους κατ’αρχάς από διεθνείς
συνθήκες, που συνάπτουν τα κράτη μεταξύ τους, όπως είναι η

συνθήκη για την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(Ο.Η.Ε.). Από τις συνθήκες αυτές απορρέει η δέσμευση των κρα-

τών να τηρούν τα συμφωνηθέντα. Εκτός από τις συνθήκες, το διε-

θνές δίκαιο περιλαμβάνει και εθιμικούς κανόνες, αλλά και αρχές

Ο πλανήτης Γη τη νύχτα

Σε αυτή τη νυχτερινή δορυφορική
εικόνα του πλανήτη, όπως δημο-
σιεύθηκε στο Νational Geo-
graphic τον Οκτώβριο του 1998,
βλέπουμε ταυτόχρονα τα φώτα
των ανθρώπινων οικισμών (κί-
τρινο), των πυρκαγιών (ροζ), των
πετρελαιοπηγών (κόκκινο) και
των αλιευτικών στόλων (γαλάζιο).
Τα φώτα από τους ανθρώπινους
οικισμούς στη γη είναι τα πιο εν-
τυπωσιακά̇ αντανακλούν την πλη-
θυσμιακή πυκνότητα, αλλά και το
βαθμό ανάπτυξης των περιοχών.
Αραιοκατοικημένες περιοχές,
όπως η Σκανδιναβία προβάλ-
λουν πολύ φως, ενώ η Κίνα και
η Ινδία είναι λιγότερο φωτι-
σμένες....

Πηγή: Catherine Rollet, Ο πληθυ-
σμός του πλανήτη, μτφρ. Ρίτα Κο-
λαϊτη, Eκδ. Larousse, 2006, ειδική
έκδοση για την εφημερίδα Ελευθερο-
τυπία, 2007.

Ο Γερμανός φιλόσοφος Im-
manuel Kant εμπνεύστηκε το
1795 το ιδεώδες της αιώνιας ει-
ρήνης και διετύπωσε τις αρχές,
με βάση τις οποίες τα κράτη μπο-
ρούν να διευθετούν ειρηνικά τις
διαφορές τους. Μεταξύ άλλων,
είπε: 
«- Οι μόνιμοι στρατοί οφείλουν με
τον καιρό να εξαφανιστούν εντε-
λώς.
- Κανένα κράτος δεν πρέπει να
αναμιγνύεται με βίαιο τρόπο στο
πολίτευμα και τη διακυβέρνηση
ενός άλλου κράτους.
- Το διεθνές δίκαιο οφείλει να θε-
μελιώνεται σε μια ομοσπονδία
ελεύθερων κρατών».
Immanuel Kant, Προς την αι-
ώνια ειρήνη, Μτφρ. Αννίτα Συριο-
πούλου,  Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006.
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Pablo Picasso, Παιδί που
κρατάει περιστέρι, 1901 

Η αναγκαιότητα του διεθνούς δι-
καίου για τη ρύθμιση των διεθνών
σχέσεων και την επιδίωξη της
παγκόσμιας ειρήνης αποτυπώνε-
ται στις διατάξεις του ελληνικού
Συντάγματος (βλέπε Άρθρο 28Σ.).

Ιστορική αναδρομή
Μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
η επίλυση των διαφορών μεταξύ
των κρατών επιτυγχανόταν με τη
Διεθνή συνδιάσκεψη και τις
Διεθνείς Επιτροπές. Μετά τον
Α’ παγκόσμιο πόλεμο, το 1919 δη-
μιουργήθηκε η Κοινωνία των
Εθνών (ΚτΕ), που έγινε το
πρώτο διεθνές σώμα στον κόσμο,
με αποστολή την εγκαθίδρυση της
διεθνούς συνεργασίας των κρα-
τών. Στην ΚτΕ δεν συμμετείχαν οι
Η.Π.Α. Η ΚτΕ απέτυχε να αντιμε-
τωπίσει τη λαίλαπα του ναζισμού
και το ξέσπασμα του πολέμου. 

δικαίου, που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Σημειώστε πάντως,

ότι οι απόπειρες διευθέτησης των συγκρούσεων μέσα από διεθνείς

οργανισμούς δεν είναι πάντα επιτυχείς. Όπως θα δούμε, στο διε-

θνές επίπεδο δεν υφίστανται μηχανισμοί εφαρμογής και επιβολής

του διεθνούς δικαίου. Η απουσία μιας ανώτερης αρχής, ικανής να

επιβάλει δεσμευτικές αποφάσεις στα κράτη, έχει ως αποτέλεσμα

να επικρατεί, όπως λέμε, «διεθνής αναρχία». 

Οι αρχές του διεθνούς δικαίου κατακτήθηκαν ύστερα από

οδυνηρές εμπειρίες των λαών και συνιστούν σήμερα αναφαίρετο

στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού. Η εγκατάλειψή τους θα βύ-

θιζε την παγκόσμια κοινωνία στον φαύλο κύκλο της αυθαιρεσίας

και της βίας. Οι βασικότερες αρχές του διεθνούς δικαίου είναι:

α) η αρχή της αμοιβαιότητας σύμφωνα με την οποία ένα

κράτος αναγνωρίζει σε ένα άλλο δικαιώματα ή υποχρεώσεις, με

την προϋπόθεση όμως ότι και το άλλο κράτος θα του αναγνωρίσει

αντίστοιχα δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Η αρχή της αμοιβαιότητας

δεν ισχύει όμως  και αρνητικά. Για παράδειγμα  το γεγονός ότι

κάποιο κράτος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν νομιμο-

ποιεί και τα υπόλοιπα να το κάνουν. 

β) η αρχή της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
ενός κράτους επιτάσσει τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας

και της ανεξαρτησίας των άλλων κρατών, καθώς και τη διακρα-

τική ισοτιμία .

γ) η αρχή της αυτοδιάθεσης ορίζει ότι τα κράτη καθορίζουν

την ύπαρξή τους χωρίς ξένες επεμβάσεις, όπως για παράδειγμα

τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα για αυτοδιάθεση των λαών

της Αφρικής και της Ασίας από τον αποικιακό ζυγό μετά τον ∆εύ-

τερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

δ) η αρχή της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ λαών

και κρατών αποτελεί δέσμευση για κοινή δράση, οικονομική και

κοινωνική ανάπτυξη και κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

ε) η αρχή της  διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των κρα-
τών με ειρηνικά μέσα απαγορεύει τη χρήση ή την απειλή χρήσης

βίας από τα κράτη στις διεθνείς τους σχέσεις και αποβλέπει στην

επικράτηση της διεθνούς ειρήνης.

στ) η αρχή της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των λαών της διεθνούς κοινότητας δεσμεύει τα κράτη προς την

κατεύθυνση αυτή.

10.2.   οι Διεθνείς οργανισμοί
10.2.1. ο οργανισμός Ηνωμένων εθνών (ο.Η.ε.)

Ο O.H.E. ιδρύθηκε το 1945 από τις νικήτριες δυνάμεις του

∆ευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία,

Ρωσία- πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και Κίνα). 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

10.2.   Οι ∆ιεθνείς Οργανισμοί
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Οι σκοποί του ο.Η.ε. ορίζονται στον καταστατικό του χάρτη

(111 άρθρα) και είναι επιγραμματικά οι εξής: 

• Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στον
κόσμο. 

• Ο περιορισμός της βίας και η ποιοτική αναβάθμιση της αν-
θρώπινης ζωής.

• Η ειρηνική επίλυση των διεθνών προβλημάτων.

• Η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας ανάμεσα στα έθνη. 

Τα κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. είναι τα εξής:

α) η γενική Συνέλευση. Αποτελείται από τους αντιπροσώ-

πους όλων των κρατών – μελών του κόσμου που συνέρχονται μία

φορά το χρόνο στην έδρα του Οργανισμού (Νέα Υόρκη). Κάθε

κράτος – μέλος έχει μία ψήφο. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συ-

νέλευσης ανήκει η εκλογή των μελών των άλλων οργάνων του

Ο.Η.Ε., η ψήφιση του προϋπολογισμού, οι αποφάσεις για διεθνή

προβλήματα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε.

δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά απευθύνονται προς τα

κράτη– μέλη ως συστάσεις.

β) η γενική γραμματεία. Είναι το κύριο διοικητικό όργανο

του Ο.Η.Ε. Επικεφαλής και εκπρόσωπος του Ο.Η.Ε. προς τα έξω

είναι ο  Γενικός  Γραμματέας. Εκλέγεται για πέντε χρόνια από τη

Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Από την 1 Ιανουαρίου 2007 ανέλαβε υπηρεσία ο όγδοoς Γραμμα-

τέας του Ο.Η.Ε., ο Κορεάτης Ban Ki – Moon.

γ) το Συμβούλιο ασφαλείας. Αποτελείται από πέντε μόνιμα
μέλη (Η.Π.Α, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα) και δέκα έκτα-
κτα που εκλέγονται από τη  Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια.

Στις 15 Οκτωβρίου 2004 η Ελλάδα εξελέγη ως μη μόνιμο μέλος

για τη διετία 2005 – 2006, για δεύτερη φορά στην ιστορία της,

μετά την περίοδο 1952 – 1953. Το Συμβούλιο Ασφαλείας  είναι

το μόνο όργανο του Ο.Η.Ε. που εκδίδει αποφάσεις δεσμευτικές

για όλα τα κράτη – μέλη. Οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα μόνιμα μέλη του Συμβου-

λίου Ασφαλείας έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας (veto), που ση-

μαίνει, κατά λέξη, ότι μπορούν να αρνηθούν την κύρωση της

απόφασης και να εμποδίσουν έτσι τη λήψη της. Σε περίπτωση αρ-

νησικυρίας, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αναστέλ-

λονται.

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι να αποφαίνε-

ται, αν υπάρχει διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια. Στην

περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να πάρει μέτρα για τη διασφά-

λιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Τα μέτρα που υιοθε-

τούνται από το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να είναι:

ειρηνικά, δηλαδή διαπραγματεύσεις, μη στρατιωτικές κυ-

Με τη λήξη του Β’παγκοσμίου
πολέμου, ιδρύθηκε στη θέση της
το 1945 ο υπάρχων σήμερα διε-
θνής Οργανισμός των Ηνωμέ-
νων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Αρχικά, το διεθνές δίκαιο κατοχύ-
ρωσε τη μη επέμβαση στο εσωτε-
ρικό των κρατών. Σταδιακά, το
διεθνές δίκαιο εξελίχθηκε σε δί-
καιο συνεργασίας και συντονι-
σμού μεταξύ των κρατών και από
δίκαιο αλληλεγγύης (κοινή δράση
για οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη) ολοκληρώθηκε σε δί-
καιο προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Ο.Η.Ε. στη διεύθυνση www.un.org

και αναζητήστε τις δραστηριότη-
τες του School Bus που απευθύ-
νονται στους μαθητές και τις
μαθήτριες όλου του κόσμου. 
Ποια είναι η δική σας γνώμη για
τον ρόλο του Ο.Η.Ε. στην προ-
ώθηση της διεθνούς ειρήνης; Ανα-
ζητήστε θέματα επικαιρότητας
στα οποία ο Ο.Η.Ε. ανέλαβε
δράση και συζητήστε την αποτε-
λεσματικότητα της δράσης του.
Στο δίκτυο του Ο.Η.Ε. ανήκουν η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η
Παγκόσμια Οργάνωση υγείας, η
Οργάνωση για τα δικαιώματα του
παιδιού (1946), η Υπάτη Αρμο-
στεία του Ο.Η.Ε. για τους πρό-
σφυγες (1951).
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
www.ilo.org, www.who.int/en/,
www.unicef.org, www.unhcr.gr/
Για την παρουσία της Ελλάδος στον
Ο.Η.Ε., επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελ-
λάδος  www.greeceun.org.
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ρώσεις (π.χ. διακοπή οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων, οι-

κονομικός αποκλεισμός), καθώς και ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Το

Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποστείλει σε περιοχές κρίσης,

όπου είναι πιθανόν να ξεσπάσει πόλεμος, τους λεγόμενους «κυα-

νόκρανους». Πρόκειται για την ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε.

(ονομάζονται έτσι από το κυανό χρώμα του κράνους τους). Η απο-

στολή ειρηνευτικής δύναμης από τον Ο.Η.Ε. προϋποθέτει τη συ-

ναίνεση του κράτους, στο έδαφος του οποίου πρόκειται να

εγκατασταθεί η ειρηνευτική δύναμη. Οι κυανόκρανοι δεν χρησι-

μοποιούν όπλα, παρά μόνο για λόγους αυτοάμυνας. Από το 1948

έως σήμερα ο Ο.Η.Ε. έχει αναλάβει 54 ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα από το 1964 κυανόκρανοι επιτηρούν τη διατή-

ρηση στρατιωτικής ανακωχής στην Κύπρο. 

Στρατιωτικά, όπως οι επιχειρήσεις με στρατιωτικές, ναυ-

τικές και αεροπορικές δυνάμεις. Είναι το τελευταίο μέσον, στο

οποίο καταφεύγει ο Ο.Η.Ε. Επειδή ο Ο.Η.Ε. δε διαθέτει στρατό,

το Συμβούλιο Ασφαλείας αναθέτει την εντολή σε κάποιο κράτος

– μέλος, να αναλάβει τη στρατιωτική επιχείρηση. Η επέμβαση,

όμως, των Η.Π.Α. στην κρίση του Ιράκ το 2003, προκατέλαβε την

ανάθεση εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας, οδήγησε στην

παράκαμψη του Ο.Η.Ε. και προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδρά-

σεις με αρνητικές συνέπειες για την εικόνα του οργανισμού. 

δ) Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η σύνθεσή του απο-

τελείται από 15 δικαστές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-

λευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας για εννέα χρόνια. Εκλογές

δικαστών όμως διενεργούνται κάθε τρία χρόνια, οπότε «ανανεώ-

νεται» κάθε φορά το 1/3 των δικαστών. Κάθε δικαστής προέρχεται

από διαφορετικό κράτος• δεν μπορεί από ένα κράτος να εκλεγούν

περισσότεροι δικαστές. Λόγω ακριβώς της προέλευσής τους από

διαφορετικά κράτη, οι δικαστές αντιπροσωπεύουν διαφορετικά

νομικά συστήματα, θρησκείες, κουλτούρες, γεγονός που συμβάλ-

λει στην πολυφωνική σύνθεση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Εννο-

είται, βέβαια, ότι οι δικαστές δεν εκπροσωπούν (ούτε δεσμεύονται

από) τις κυβερνήσεις των κρατών απ’όπου προέρχονται. Έχουν

ανεξαρτησία και δικάζουν σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές

του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

Στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης μπορούν να προσφύγουν

μόνον κράτη, όχι φυσικά πρόσωπα. Οι προσφυγές στο δικαστήριο

γίνονται προκειμένου να επιλυθεί μια διακρατική διαφορά, όπως

είναι ο ορισμός συνόρων, η εδαφική κυριαρχία, η επέμβαση στις

εσωτερικές υποθέσεις του κράτους κ.ά. Η προσφυγή γίνεται με

βάση εκ των προτέρων συμφωνία– δέσμευση μεταξύ των κρατών

ότι θα συμμορφωθούν προς την απόφαση του ∆ικαστηρίου. Τι γί-

νεται εάν, τελικά, κάποιο κράτος δεν αποδεχθεί την απόφαση του

∆ικαστηρίου; Το ∆ικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει την τήρηση

των αποφάσεών του, γιατί αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την

Τον Σεπτέμβριο του 2005 πραγ-
ματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη σύ-
νοδος κορυφής των ηγετών του
κόσμου, με σκοπό την ολοκληρω-
τική εξάλειψη της πείνας στον
πλανήτη έως το 2015 και τη με-
ταρρύθμιση του Οργανισμού για
να ανταποκριθεί στις νέες προ-
κλήσεις που απειλούν την ειρήνη
του κόσμου. Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.un.org/millenni-

umgoals, προκειμένου να πληρο-
φορηθείτε για τους στόχους
χιλιετίας του Ο.Η.Ε. Ποιον  στόχο
του Ο.Η.Ε. θεωρείτε πιο σημαν-
τικό και γιατί; 

Γιάννης Γαϊτης, (Πηγή:  Νίκος Ε.
Παπαδάκις, Πολυπλάνο, Αθήνα
1980) 

Κύπρος...
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε. αποφάσισε το 1964 την
αποστολή κυανοκράνων στην
Κύπρο. Με τη συμφωνία Ελληνο-
κυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Άγ-
γλων, δημιουργήθηκε η λεγόμενη
«Πράσινη Γραμμή» (παρεμβαλ-
λόμενη γραμμή του Ο.Η.Ε.), με
σκοπό την αποτροπή της κλιμά-
κωσης της έντασης μεταξύ Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Μετά την εισβολή των Τούρκων
στην Κύπρο το 1974, η γραμμή
αυτή επεκτάθηκε σε μήκος 300
χλμ. και χωρίζει το βόρειο από το
νότιο τμήμα της Κύπρου.
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αρχή της αναγνώρισης κρατικής κυριαρχίας. Η εφαρμογή της

απόφασης εξαρτάται από τη διάθεση των κρατών να συμμορφω-

θούν προς αυτή και να τηρήσουν έτσι τη δέσμευση που εκ των

προτέρων ανέλαβαν.

To 1993 συγκροτήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφα-

λείας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την εκδί-

καση των εγκλημάτων πολέμου που το 1991 διαπράχθησαν στην

πρώην Γιουγκοσλαβία. 

ε) Το οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο έχει οικονομι-

κής και κοινωνικής φύσεως αρμοδιότητες. Καταρτίζει μελέτες,

προτείνει προγράμματα δράσης και διατυπώνει συστάσεις σε θέ-

ματα οικονομικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας κ.ά., κυρίως,

για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Aπό την ίδρυση του Ο.Η.Ε. αρκετές διατάξεις του Καταστα-

τικού του Χάρτη παρέμειναν ανενεργές• παρά τις προσπάθειές

του, δεν αποφεύχθηκε η χρήση ένοπλης βίας. Αυτό οφείλεται σε

πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη κεντρικής

εξουσίας και η μη συνεργασία των Μεγάλων ∆υνάμεων (των ισχυ-

ρών δηλαδή κρατών που έχουν επιρροή σε μικρότερα κράτη όπως

οι Η.Π.Α., η Μ. Βρετανία). Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, ο Ο.Η.Ε. διαθέ-

τει τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και

ασφάλειας στον κόσμο. 

10.2.2. To N.A.T.O. 

Το ν.α.τ.ο. (νorth Atlantic Treaty Organization), Οργα-

νισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου στα ελληνικά, ιδρύθηκε τον

Απρίλιο του 1949 από 12 ευρωπαϊκές χώρες, τις  Η.Π.Α. και τον

Καναδά, ως αμυντική συμμαχία απέναντι στην κομμουνιστική

(πρώην) Σοβιετική ΄Ενωση. Μετά το 1990 και την κατάρρευση

των κομμουνιστικών καθεστώτων που είχαν εγκαθιδρυθεί σε

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το Ν.Α.Τ.Ο., με

26 μέλη πλέον, αναζητά νέα ταυτότητα. 

Το 1999, στην επέτειο της 50ετίας από την ίδρυσή του, εξαγ-

γέλλεται στην Ουάσιγκτον η νέα στρατηγική αντίληψη του

Ν.Α.Τ.Ο.: δυνατότητα επέμβασης σε κάθε περίπτωση κρίσης και

διακινδύνευσης της ασφάλειας. Ως διακινδύνευση της ασφάλειας

εννοούνται και οι τρομοκρατικές ενέργειες, το οργανωμένο έγ-

κλημα, η ανεξέλεγκτη μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων,

ιδίως, ως συνέπεια ένοπλης σύγκρουσης κ.ά. Οι επεμβάσεις του

Ν.Α.Τ.Ο. πρέπει κατά κανόνα να γίνονται κατόπιν εντολής του

Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Σε ορισμένο όμως αριθμό πε-

ριπτώσεων μπορεί το Ν.Α.Τ.Ο. κατ’ εξαίρεση να επεμβαίνει και

χωρίς την εντολή αυτή, όπως για παράδειγμα η στρατιωτική επέμ-

βαση στην πρώην Γιουγκοσλαβία που έγινε χωρίς εξουσιοδότηση

Είναι το όριο μεταξύ ελεύθερων
και κατεχόμενων από τα τουρκικά
στρατεύματα περιοχών και περ-
νάει μέσα από τη Λευκωσία, καθι-
στώντας την τημόνη διαιρεμένη
πρωτεύουσα στον κόσμο. Ονομά-
ζεται και «νεκρή ζώνη» ή γραμμή
κατάπαυσης του πυρός. Η ειρη-
νευτική δύναμη των κυανοκράνων
υπάρχει ακόμη στην Κύπρο. 

To Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Το τρομοκρατικό κτύπημα στις
Η.Π.Α. την 11η Σεπτεμβρίου
2001, και η γενικευμένη εμφά-
νιση της τρομοκρατίας παγκο-
σμίως, έδωσε αφορμή για
ενδυνάμωση του νέου ρόλου του
Ν.Α.Τ.Ο. με αρμοδιότητες, όπως
α) η παρέμβαση σε παγκόσμια
κλίμακα κατά της διεθνούς τρομο-
κρατίας και των όπλων μαζικής
καταστροφής, β) βοήθεια στην
Ενωμένη Ευρώπη για την εγκαθί-
δρυση της δημοκρατίας και την
προστασία του ατόμου. Στη συνάν-
τηση του Ν.ΑΤ.Ο. στην Κωνσταντι-
νούπολη το 2004, πιστοποιήθηκε
αυτή η συνεργασία σε πολλές
περιοχές του πλανήτη (Ασία, Με-
σόγειο, Μ. Ανατολή, κ.α.).
http://www.nato.int.

Ολομέλεια  του N.A.T.O.
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του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Ν.Α.Τ.Ο. περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα στρατιωτικό και

ένα πολιτικό: α) το πολιτικό σκέλος διευθύνεται από το Συμβού-

λιο, στο οποίο μετέχουν ως αντιπρόσωποι των 26 κρατών –μελών

οι υπουργοί Εξωτερικών ή Άμυνας και β) το στρατιωτικό σκέλος
που περιλαμβάνει τη Στρατιωτική Επιτροπή της Συμμαχίας και το

∆ιεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο.

Η Ελλάδα προσχώρησε στο Ν.Α.Τ.Ο. το 1952. Το 1974, όμως,

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή της Τουρκίας στην

Κύπρο, αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του Ν.Α.Τ.Ο.

μέχρι το 1980, οπότε και επανήλθε.

10.2.3. οι μη Κυβερνητικές οργανώσεις

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) είναι νομικά πρό-

σωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν σε εθελον-

τική βάση. ∆ραστηριοποιούνται είτε σε εθνικό επίπεδο, οπότε

αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε ένα κράτος (π.χ. στην

Ελλάδα, η Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και την Ειρήνη),

είτε σε διεθνές επίπεδο, οπότε έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος

και παραρτήματα σε άλλα (π.χ. ∆ιεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς

Σύνορα, Greenpeace κτλ.).

Η δράση τους αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς που αφορούν

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάργηση διακρίσεων, την προ-

στασία των μειονοτήτων, των μεταναστών, τα δικαιώματα του

παιδιού και της γυναίκας, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των κα-

ταναλωτών, τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την υγεία κτλ. 

Στόχος τους είναι η δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, η
διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης και η αφύπνιση της
«παγκόσμιας συνείδησης» για τα θέματα αυτά, με σεβασμό

στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και κυρίως της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ουσιαστικά καλύπτουν τα κενά, κυρίως, στον τομέα του
κοινωνικού κράτους, δεδομένου ότι η δράση τους εξασφαλίζει

μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ασκούν πίεση, χρησιμοποιούν τον

ακτιβισμό, αξιοποιούν το διαδίκτυο,προβάλλουν τις θέσεις τους

στα Μ.Μ.Ε. Ουσιαστικά, αναλαμβάνουν ρόλο διεκδίκησης δι-
καιωμάτων και έχουν μια διαρκή κοινωνική και πολιτική παρου-

σία. 

Ποια είναι η θέση των Μ.Κ.Ο. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

στη διεθνή κοινότητα;

Στην ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται μεγάλη σημασία στην συ-

νεργασία των ευρωπαϊκών οργάνων με τις Μ.Κ.Ο. Για παρά-

δειγμα στη Γερμανία, η κοινωνία των πολιτών αναπτύσσεται και

αποτελεί πλέον βασική συνισταμένη της κοινωνικής δυναμικής. 

Το Δίκτυο Ανθρώπινης Ασφά-
λειας (Δ.Α.Α.) αποτελεί μια 
άτυπη Υπουργική πρωτοβουλία
στήριξης των αρχών του Ο.Η.Ε. Η
χώρα μας συμμετέχει στο Δ.Α.Α.
από τη σύσταση του το 1999, μαζί
με τα ιδρυτικά μέλη. Το Δ.Α.Α.
προωθεί την προάσπιση της αν-
θρώπινης ασφάλειας και ιδιαί-
τερα έχει ασχοληθεί ως τώρα με
τον σεβασμό του διεθνούς ανθρω-
πιστικού  δικαίου  στις   ένοπλες   συγκρού-
σεις .    www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr

Έρευνα στο διαδίκτυο:
Αναζητήστε πληροφορίες για
Μ.Κ.Ο. και παρουσιάστε τη
δράση τους στους συμμαθητές και
τις συμμαθήτριές σας. Ταξινομή-
στε τες σε κατηγορίες, ανάλογα
με το αντικείμενο δράσης τους.
Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
Εθελοντικών Μ.Κ.Ο. (www.ngofed-
eration.gr), μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες για το συντονισμό
της δράσης Μ.Κ.Ο. που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα. Θα σας ενδιέ-
φερε να δραστηριοποιηθείτε σε
κάποια από αυτές; Ακολουθούν
μερικά παραδείγματα:

Η Greenpeace δραστηριοποιεί-
ται για περισσότερα από τριάντα
χρόνια σε όλο τον πλανήτη με
σκοπό την περιβαλλοντική προ-
στασία του πλανήτη. Αρκετές
φορές, εφευρίσκει διασκεδαστι-
κούς τρόπους για να μεταδώσει τα
μηνύματά της. Στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www. greenpeace.org/ greece/ press
θα βρείτε παιχνίδια και άλλες έξυπνες
εφαρμογές  που σας  δίνουν  την ευκαιρία
να  αναλάβετε  δράση για  την  προστασία
του  πλανήτη.

Οι Γιατροί χωρίς σύνορα
(medecins sans frontieres)
είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, αν-
θρωπιστική οργάνωση που τα τε-



132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ο ο.Η.ε., εκτιμώντας τη διαρκή παρουσία και συμβολή των

Μ.Κ.Ο., προβλέπει, στις διαβουλεύσεις των οργάνων του, τη συμ-

μετοχή τους  ως παρατηρητών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή Αν-

θρωπίνων ∆ικαιωμάτων, κτλ. 

Κάποιες φορές, όμως, ∆ιεθνείς Οργανισμοί και ισχυρές κυ-

βερνήσεις μετατρέπουν τις Μ.Κ.Ο. σε εργαλεία τους και τις χρη-

ματοδοτούν με μεγάλα ποσά. Η αύξηση του αριθμού των Μ.Κ.Ο.

μετά τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησε ερωτήματα

για το καθεστώς λειτουργίας τους, (π.χ. πώς διοικούνται, από ποι-

ους, ποιος χρηματοδοτεί τη δράση τους;) Για τον λόγο αυτό, πολ-

λοί φορείς, κυβερνητικοί και μη, απαιτούν τον σαφή καθορισμό

της λειτουργίας τους, των σχέσεών τους με τα κράτη, τις επιχει-

ρήσεις και τα μέλη τους. Απαιτούν, με άλλα λόγια, θεσμοθέτηση
κριτηρίων πιστοποίησης των μ.Κ.ο.

10.3.  α/ τα ανθρώπινα δικαιώματα
Β/ το Διεθνές ανθρωπιστικό Δίκαιο 

Το Δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και

το Διεθνές ανθρωπιστικό Δίκαιο είναι καινοτόμοι κλάδοι του

διεθνούς δικαίου. Το ∆ίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του αν-

θρώπου εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ενώ το Ανθρωπιστικό

∆ίκαιο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων. 

Σκοπός του ∆ικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώ-

που είναι η προστασία του ατόμου από αυθαίρετες πρακτικές του

κράτους, ενώ του Ανθρωπιστικού ∆ικαίου είναι η προστασία των

θυμάτων ένοπλων συρράξεων. Ειδικότερα:

α/ τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι σύμφυτα με την ανθρώ-

πινη φύση. Αποκαλούνται και «αναπαλλοτρίωτα», γιατί κανείς

δεν έχει το δικαίωμα να τα αφαιρέσει (απαλλοτριώσει) από κανέ-

ναν άνθρωπο. 

Σε εθνικό επίπεδο, εφόσον το πολίτευμα είναι δημοκρατικό,

τα δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρώνονται συνταγματικά και

γίνονται σεβαστά από όλους, όπως είδαμε στο έκτο κεφάλαιο. Σε

διεθνές επίπεδο, συνάπτονται διεθνείς συνθήκες με σκοπό την

προστασία τους. Οι σπουδαιότερες από αυτές, σήμερα, είναι:

α) Η οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του αν-
θρώπου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (1948).
Αποτελεί δήλωση αρχών με μεγάλη επιρροή σε όλο τον κόσμο.

Παρότι η ∆ιακήρυξη δεν είναι από μόνη της δεσμευτική ως προς

την εφαρμογή της στα κράτη- μέλη του Ο.Η.Ε., σταδιακά έχει

αποκτήσει δεσμευτικότητα, επειδή έχει ενταχθεί στα Συντάγματα

πολλών κρατών.

β) Η ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιω-

λευταία χρόνια δραστηριοποιεί-
ται και στην Ελλάδα. Αποστολή
της η παροχή ιατρικής και ανθρω-
πιστικής βοήθειας σε ανθρώπους
σε όλες τις περιοχές του πλανήτη
που τη χρειάζονται. Αναζητήστε
περισσότερες πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.msf.gr 

Η Διεθνής Αμνηστία
(‘amnesty international’)

είναι ένα παγκόσμιο κίνημα αν-
θρώπων που αγωνίζονται για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ανα-
γνωρίζονται διεθνώς, και αναπτύσ-
σει δράση π.χ. κατά της βίας σε
βάρος γυναικών, κατά της θανατι-
κής ποινής, για την προστασία αμά-
χων από την ένοπλη βία κ.ά.
Αναζητήστε πληροφορίες στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση  www.amnesty.
org. gr

Το Συμβούλιο της Ευρώπης,
με έδρα στο Στρασβούργο, είναι ο
παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτι-
κός οργανισμός. Δεν πρέπει να
συγχέεται
με το Ευ-
ρ ω π α ϊ κ ό
Συμβούλιο
και με άλλα
θ ε σ μ ι κ ά
όργανα της
Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Πρόκειται για οργα-
νισμό που ιδρύθηκε το 1949 και
αποσκοπεί στην καλύτερη συνερ-
γασία των ευρωπαϊκών κοινοβου-
λευτικών δημοκρατιών, την
προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, της δημοκρατίας και
του πλουραλισμού. Συμβάλλει
στην ανάπτυξη της πολιτιστικής
ταυτότητας και της πολυμορφίας
της Ευρώπης. Αναζητά λύσεις για
τα προβλήματα της ευρωπαϊκής
κοινωνίας, όπως τις διακρίσεις
κατά μειονοτήτων, την ξενοφο-
βία, τη μισαλλοδοξία, την προστα-
σία του περιβάλλοντος, το οργανωμένο
έγκλημα κ.ά. 
Ενημερωθείτε για το Συμβούλιο
της Ευρώπης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.coe.int. 
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μάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών
(ρώμη, 1950). Αποτελεί το σημαντικότερο νομικό κείμενο, που

έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

γ) Η Σύμβαση των Ηνωμένων εθνών για την κατάργηση
των φυλετικών διακρίσεων. ∆ιεθνές κείμενο με ιδιαίτερη βαρύ-

τητα που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το

1965. Μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του

ανθρώπου έγινε με την πολιτική του φυλετικού διαχωρισμού-

«απαρτχάιντ»- της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης .

δ) Η τελική Πράξη του ελσίνκι (1975), που υιοθετήθηκε

από τη Διάσκεψη για την ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
ευρώπη (Δ.α.Σ.ε.) στην οποία συμμετείχαν όλα τα ευρωπαϊκά

κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. 

Η ∆.Α.Σ.Ε. υπήρξε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό forum και

ίσως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της περιόδου ύφεσης μεταξύ

∆ύσης και Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετείται, μετά τις ιστο-

ρικές αλλαγές στην Κεντροανατολική Ευρώπη, ο Χάρτης του Πα-

ρισιού (1990), που δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη επί των

αρχών του σεβασμού της δημοκρατίας ως μόνου συστήματος δια-

κυβέρνησης των λαών, της ειρηνικής διευθέτησης των διακρατι-

κών διαφορών κ.ά. 

Το  1994 η ∆.Α.Σ.Ε. μετασχηματίσθηκε σε διεθνή οργανισμό

με την ονομασία οργανισμός για την ασφάλεια και τη Συνερ-
γασία στην ευρώπη (ο.α.Σ.ε.).

Ο Ο.Α.Σ.Ε. έχει σήμερα πενήντα έξι κράτη- μέλη από την Ευ-

ρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική. Οι σχετικές δράσεις

του Ο.Α.Σ.Ε. καλύπτουν τρεις διαστάσεις της ασφάλειας: την αν-
θρωπιστική, την πολιτικοστρατιωτική και την οικονομικο-πε-
ριβαλλοντική. 

ε) Η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού ψηφίστηκε από

τον Ο.Η.Ε. το 1989. Στα 54 άρθρα της περιλαμβάνονται δικαιώ-

ματα για την επιβίωση, την ανάπτυξη, την προστασία των παιδιών

από κάθε μορφή εκμετάλλευσης, τη συμμετοχή τους στην εκπαί-

δευση κ.ά.

Πλήθος ακόμη διεθνών συμβάσεων, όπως οι σχετικές με την

ισότητα στην απασχόληση, την κατάργηση των διακρίσεων στην

εκπαίδευση σε βάρος των παιδιών, των γυναικών,  των εθνοτικών

και λοιπών μειονοτήτων, των προσφύγων, των αλλοδαπών κτλ.

συμπληρώνουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου.

Β/το Διεθνές ανθρωπιστικό Δίκαιο 

Το Διεθνές ανθρωπιστικό Δίκαιο (∆.Α.∆.) ονομάζεται και

δίκαιο του πολέμου ή δίκαιο των ενόπλων συρράξεων. Αποτε-

Ελληνικό
Συμβούλιο
για τους
Πρόσφυ-
γες
Πρόκειται
για μια ελ-
ληνική Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση που ιδρύθηκε το 1989 για να
υποστηρίξει τους πρόσφυγες και
τους αιτούντες άσυλο στην Ελ-
λάδα. Μέσα από ποικίλες ψυχο-
κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες,
τους βοηθά να ενταχθούν αρμο-
νικά στην Ελλάδα. Αναζητήστε
περισσότερες πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.gcr.gr

«Για Ευρωπαίους μόνο»....
Αφρικανοί ακτιβιστές καταλαμ-
βάνουν βαγόνι ενός τρένου που
προορίζεται μόνο για λευκούς στο
πλαίσιο της πολιτικής των φυλετι-
κών διακρίσεων στη Νότια
Αφρική («άπαρτχάϊντ», 1948 -
1992). Με το σύνθημα «Αφρική»,
οι μαύροι ακτιβιστές διαμαρτύ-
ρονται για την περιθωριοποίησή
τους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
(Πηγή: Η μεγάλη ιστορία του
20ου αιώνα, Εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα, 2002).
Κατά τη διάρκεια του άπαρτχάϊντ,
ο Έλληνας δικηγόρος Γεώργιος
Μπίζος, εξέχουσα προσωπικό-
τητα του ελληνισμού της Αφρικής,
με κίνδυνο για τον ίδιο και την οι-
κογένειά του, υπερασπίσθηκε ως
δικηγόρος τον μετέπειτα Πρό-
εδρο της Ν. Αφρικής Νέλσονα
Μαντέλα και πολλούς άλλους αν-
τιπάλους του καθεστώτος. Έχει
πει: «Ή θα ευτυχήσουμε, όλοι,
λευκοί και μαύροι, ή θα δυστυχή-
σουμε όλοι, λευκοί και μαύροι».
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λείται από κανόνες και αρχές που επιδιώκουν, αφενός να προστα-

τεύσουν κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης σύρραξης τα άτομα που

δε μετέχουν στις εχθροπραξίες (άμαχο πληθυσμό, τραυματίες,

ασθενείς, αιχμαλώτους), αφετέρου να περιορίσουν τα μέσα και τις

μεθόδους που θα επιλέξουν τα μέρη που μετέχουν στην ένοπλη

σύρραξη, απαγορεύοντας λ.χ. τα  χημικά, βιολογικά όπλα, τις νάρ-

κες ή τη λιμοκτονία του άμαχου πληθυσμού κτλ.

Το ∆.Α.∆. στηρίζεται σε ορισμένες αρχές, όπως: 

α) Άτομα που τέθηκαν εκτός μάχης και εχθροπραξιών, έχουν

δικαίωμα σεβασμού της ζωής τους και πρέπει να τυγχάνουν προ-
στασίας και ανθρώπινης μεταχείρισης. 

β) απαγορεύεται η θανάτωση ή ο τραυματισμός εχθρού

που παραδίδεται ή τίθεται εκτός μάχης. 

γ) οι τραυματίες και οι ασθενείς πρέπει να περιθάλπονται
από το αντίπαλο μέρος στη σύρραξη. οι αιχμάλωτοι έχουν δι-
καίωμα σεβασμού της ζωής και των ατομικών τους δικαιωμά-

των.

To ∆.Α.∆. εφαρμόζεται με βάση διεθνείς συμβάσεις, όπως για

παράδειγμα τις Συμβάσεις της Χάγης για τους ασθενείς, τραυμα-

τίες, αιχμαλώτους πολέμου κτλ., τις Συμβάσεις της Γενεύης

(1949) για την προστασία των αμάχων στις κατοικημένες περιο-

χές, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τους πολίτες που

βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, για τους πρόσφυγες κτλ.

10.4. Η Παγκοσμιοποίηση

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που

εκτείνεται σε πολλά επίπεδα στο οικονομικό, το πολιτικό, το κοι-

νωνικό, το πολιτιστικό κ.ά. Πριν απ’όλα, πάντως, η παγκοσμιο-

ποίηση αναφέρεται στη μεταβολή που σημειώθηκε στην

παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Με απλά λόγια, παγκοσμιοποίηση σημαίνει κατάργηση των

εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρατών, σε ό,τι

αφορά κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων. Οι δύο βα-
σικότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην παγκοσμιοποίηση

είναι:

α) Η ανατροπή της παραδοσιακής αντίληψης για τον ρόλο
του κράτους στην καπιταλιστική οικονομία που επικράτησε

στη μεταπολεμική Ευρώπη. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το

κράτος επέβαλε περιορισμούς στο εμπόριο και την κίνηση των

κεφαλαίων. Έτσι, σε διεθνές επίπεδο, οι εθνικές οικονομίες ανέ-

πτυσσαν μεν μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις (π.χ. εισαγωγές, εξα-

γωγές), που περιορίζονταν όμως: (α) από τη γεωγραφική

απόσταση (π.χ. στο υπερατλαντικό εμπόριο ο επιχειρηματικός κίν-

δυνος ήταν αυξημένος και το κόστος μεταφοράς και επικοινωνιών

Το Διεθνές Κίνημα 
Ερυθρού Σταυρού 

Ο Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στη
Γενεύη το 1863 από τον Ελβετό
τραπεζίτη Ερρίκο Ντυνάν. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ανθρω-
πιστικό δίκτυο στον κόσμο.
Περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτρο-
οπή του Ερυθρού Σταυρού, τη
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου και τους εθνικούς
συλλόγους με παρουσία και δρα-
στηριότητα σε 186 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα (ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός συμπλή-
ρωσε 130 χρόνια από την ίδρυσή
του). 
Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
για τη δράση του και την προ-
σφορά εθελοντισμού στη διεύ-
θυνση www.redcross.gr

Δυστυχώς, γεγονότα...
Στη δεκαετία του 1990:
• 2.000.000 παιδιά σκοτώθηκαν
λόγω εμφύλιων ή εθνικών συρρά-
ξεων
• 6.000.000 παιδιά έμειναν μό-

νιμα ανάπηρα
• 12.000.000 έμειναν άστεγα ορ-

φανά
• 10.000.000 ζουν με ψυχολογικά

τραύματα πολέμου
• Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια 

βιάστηκαν.
• 246.000.000 παιδιά απασχο-
λούνται σε διάφορες μορφές παι
δικής εργασίας.

• 171.000.000 σε βαριές και επι-
κίνδυνες εργασίες (ορυχεία με
χημικά και εντομοκτόνα στη γε
ωργία, ή με επικίνδυνα μηχανή
ματα)

• 5.7000.000 σε διάφορες μορφές
δουλείας

• 1.800.000 σε πορνεία και πορ-
νογραφία

• 115.000.000 παιδιά δεν πηγαί-
νουν σχολείο, τα περισσότερα
κορίτσια

• 510.000 παιδιά πέθαναν από
AIDS

• 150.000.000 εξακολουθούν να
υποσιτίζονται.
Πηγή: Ο.Η.Ε.
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μεγάλο), (β) από περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων (π.χ. οι

τελωνειακοί  δασμόι).  

Οι φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και οι περιορισμοί στην κί-

νηση των κεφαλαίων θεωρήθηκαν αναποτελεσματικοί. Για τον

λόγο αυτόν, άρχισαν σταδιακά να συνάπτονται διεθνείς συμβάσεις

μεταξύ των οικονομικά πιο ανεπτυγμένων κρατών που καταργού-

σαν τους περιορισμούς αυτούς. Η σημασία των οικονομικών
σχέσεων στα όρια ενός κράτους και της εθνικής του οικονο-
μίας άρχισε σταδιακά να μειώνεται. Η αγορά άρχισε να απο-
κτά «παγκόσμια» διάσταση.

β) οι ριζικές τεχνολογικές αλλαγές και η διαμόρφωση παγ-
κόσμίων δικτύων επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρω-
σης (π.χ. διαδίκτυο), που επέτρεψαν την άμεση πρόσβαση στη

γνώση και την πληροφορία. Το αποτέλεσμα ήταν: πρώτον, η εκ-

μηδένιση των αποστάσεων και δεύτερον, η δυνατότητα άμεσης

και συνεχούς επικοινωνίας και πληροφόρησης για τις εξελίξεις σε

κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Μερικές από τις συνέπειες που επέφερε η παγκοσμιοποίηση,

θετικές όσο και αρνητικές, είναι οι εξής:

• Η αλλαγή του ρόλου των φτωχότερων χωρών στην παγ-
κόσμια οικονομία. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι φτωχές

χώρες συμμετέχουν ενεργά στο παγκόσμιο εμπόριο: δηλώνουν

κατ’αρχάς πρόθυμες να προσελκύσουν επενδύσεις. Οι κυβερνή-

σεις τους βρίσκονται σε ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ τους για

την προσφορά του ευνοϊκότερου φορολογικού, πιστωτικού, συ-

ναλλαγματικού πλαισίου, προκειμένου να προσελκύσουν ξένα κε-

φάλαια. Αυτό τις οδηγεί όμως αρκετές φορές στην υιοθέτηση

αντιεργατικών μέτρων (π.χ. αύξηση ωραρίου, μείωση ημερομι-

σθίων) με ακραία συχνά αποτελέσματα, όπως π.χ. η εκμετάλλευση

παιδικής εργασίας. 

• Η κρίση στο εσωτερικό των οικονομικά ανεπτυγμένων
χωρών. Οι επιχειρήσεις συχνά αξιοποιούν τις ευνοϊκές συνθήκες

που επικρατούν στις φτωχότερες χώρες και μεταφέρονται εκεί,

προκαλώντας όμως ανεργία στη χώρα που αφήνουν πίσω τους. Η

προσφορά εργασίας στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες απαιτεί

πλέον υψηλή εξειδίκευση (π.χ. σε τομείς πληροφορικής, τεχνολο-

γίας, διοίκησης επιχειρήσεων κτλ.). Οι νέες συνθήκες της αγοράς

πλήττουν τους ανειδίκευτους εργαζομένους ή και τους νέους που

δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν την εξειδί-

κευσή τους. Ο προσανατολισμός των ακαδημαϊκών σπουδών

στους ανάλογους τομείς που «έχουν ζήτηση στην αγορά», η διά

βίου συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, η τηλεργασία, το

ελαστικό ωράριο αποτελούν μέτρα που προτείνονται για την αν-

τιμετώπιση του προβλήματος. Και τα μέτρα αυτά όμως είναι δυ-

νατόν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα, όπως

H ειρήνη για τα παιδιά είναι
δικαίωμα...

(Από αφίσα της Unicef).

Πολυεθνικές εταιρείες, μια
κινητήρια δύναμη της παγκο-
σμιοποίησης: Πρόκειται για
επιχειρήσεις που δημιουργούν θυ-
γατρικές σε διάφορες χώρες του
κόσμου. Οι θυγατρικές παράγουν
το ίδιο προϊόν με τη μητρική και
το διοχετεύουν στην αγορά της
χώρας, όπου εδρεύουν. Οι πολυε-
θνικές εταιρίες είναι σε θέση,
χάρη στην πτώση του κόστους με-
ταφοράς και επικοινωνίας, να
μοιράζουν την αλυσίδα παραγω-
γής σε διαφορετικές χώρες, ανά-
λογα με τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η καθεμία, π.χ. φτηνά
εργατικά χέρια, χαμηλότερη φο-
ρολογία. Για παράδειγμα, μια
σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία
προϋποθέτει τεχνολογία, εξαρτή-
ματα, εργασία και ιδέες που εμπλέ-
κουν τη συνεργασία επιχειρήσεων σε
δεκάδες χώρες.  Υπολογίζεται ότι το
ένα τρίτο του παγκοσμίου εμπορίου
αποτελείται από συναλλαγές ανά-
μεσα σε διαφορετικές θυγατρικές
εταιρείες και υποκαταστήματα των
πολυεθνικών εταιρειών. Ο επιχειρη-
ματικός κόσμος αναπτύσσεται πλέον
σε διεθνές επίπεδο. Οι εμπορικές και
οικονομικές συναλλαγές των πολυε-
θνικών επιχειρήσεων δεν σταματούν
ποτέ, μπορούν να γίνονται οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας σε οποιοδήποτε
μέρος του πλανήτη…
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είναι για παράδειγμα η εγκατάλειψη των ανθρωπιστικών σπου-

δών, η μείωση του εισοδήματος και του ελεύθερου χρόνου των

εργαζομένων, η απομόνωση και αλλοτρίωση των ανθρώπινων

σχέσεων. 

• Η παγκοσμιοποίηση των διεθνών προβλημάτων. Η διε-

νέργεια επενδύσεων και συναλλαγών στο εξωτερικό είναι ευαί-

σθητη και επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι για

παράδειγμα γεγονότα όπως το τρομοκρατικό χτύπημα στις Η.Π.Α.

(την 11η Σεπτεμβρίου 2001) επηρεάζουν τα διεθνή χρηματιστή-

ρια.

Άλλωστε, ο πλανήτης έχει σήμερα να αντιμετωπίσει προβλή-

ματα που δεν γνωρίζουν σύνορα και απειλούν όλη την ανθρωπό-

τητα, όπως η αλλαγή του κλίματος και η υπερθέρμανση του
πλανήτη, άλλες οικολογικές καταστροφές (π.χ. έκλυση ραδιε-

νέργειας από το Τσερνομπίλ), φυσικές καταστροφές (σεισμός

και τσουνάμι στην Ασία, πλημμύρες στην Ευρώπη, κυκλώνας

στην Αμερική κτλ.),  μεταδιδόμενες ασθένειες, διατάραξη της
τροφικής αλυσίδας κ.ά. Το θετικό, βέβαια, είναι ότι τα κράτη

πλέον συνεργάζονται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοια

προβλήματα που ξεπερνούν τα γεωγραφικά τους όρια. 

• Η κυριαρχία της μαζικής κουλτούρας. Η παγκοσμιοποίηση

της καπιταλιστικής οικονομίας έγινε υπό την οικονομική ηγεμονία

των Η.Π.Α. Ένα από τα αποτελέσματα της ανάδειξης των Η.Π.Α.

ως παγκόσμιας δύναμης, είναι και ο λεγόμενος «εξαμερικανι-

σμός» της παγκόσμιας κουλτούρας: στο «παγκόσμιο χωριό», η

αμερικανική κουλτούρα κυριαρχεί στις συναλλαγές, το γλωσσικό

ιδίωμα, την επικοινωνία, τη μουσική, τον καταναλωτικό τρόπο

ζωής, από τα λογισμικά των Η/Υ μέχρι τα φαστ φουντ και τις ται-

νίες του Χόλλυγουντ.  Από την άλλη, βέβαια, οι νέοι σε όλη τη γη

έχουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας, αναπτύσσουν σχέσεις και

επικοινωνούν πολύ ευκολότερα, ανταλλάσσουν ιδέες και προβλη-

ματισμούς χωρίς εμπόδια χρόνου ή απόστασης, καταρρίπτουν

στερεότυπα και προκαταλήψεις προωθώντας έτσι την παγκόσμια

αλληλοκατανόηση.

10.5. Η θέση της ελλάδας στον κόσμο-Η άσκηση εξωτερι-
κής πολιτικής

Τα μέλη της διεθνούς κοινότητας έχουν συνειδητοποιήσει την

αλληλεξάρτησή τους και την αναπόφευκτη ανάγκη να συνάπτουν

μεταξύ τους σχέσεις. Συμμετέχουν, όμως, όλα τα κράτη στη διε-

θνή κοινότητα με τους ίδιους όρους; Τι είναι εκείνο που καθορίζει

τη στάση και τη θέση ενός κράτους στη διεθνή κοινότητα; Οι ποι-
κίλοι γεωγραφικοί και πολιτικοί παράγοντες που προσδιορί-
ζουν τη θέση ενός κράτους και καθορίζουν και την άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής του αναφέρονται με τον κοινό όρο γεω-

Η ταινία Bacheh-haye naft (τα
παιδιά του πετρελαίου), Ιράν
2001, σε σκηνοθεσία-σενάριο Εμ-
πραχίμ Φορουζές, αναφέρεται
στο δράμα ενός 11χρονου αγοριού
που προσπαθεί να ξοφλήσει το
χρέος ενός απόντος πατέρα, με
φόντο την εκμετάλλευση των πε-
τρελαιοπηγών της χώρας του. Σε
μια περιοχή εξόρυξης πετρελαίου,
κατοικούν σε παράγκες, πλίνθους
και λάσπες, τα παιδιά ενός κατώ-
τερου θεού… Να είσαι δεκάχρο-
νος, χωρίς μισή κουταλιά ζεστή
σούπα, και να κοιμάσαι πάνω σε
χώμα... λερωμένο από μαύρο
χρυσό. Να κολυμπάς στο πετρέ-
λαιο, αλλά να μην κατέχεις ούτε
μισή σταγόνα απ' αυτό. Να κυλιέ-
σαι στο πετρέλαιο, αλλά να μην
μπορείς ν' αγγίξεις μισό δράμι απ'
αυτό. H πιο «ζωντανή» περι-
γραφή της τριτοκοσμικής πραγ-
ματικότητας, των αντιθέσεων στις
αραβικές χώρες και ο πλήρης ορι-
σμός του ανελέητου περιφερει-
ακού καπιταλισμού και της
παγκοσμιοποίησης.

Εργασία στην τάξη:
Φτιάξτε στην τάξη
έναν «χάρτη ιδεών»
με αφετηρία την «κεντρική πλα-
τεία» της παγκοσμιοποίησης! Από
αυτήν ξεκινούν λεωφόροι στις
οποίες εντοπίζονται προβλήματα
όπως για παράδειγμα η ανεργία
αλλά και λεωφόροι στις οποίες εν-
τοπίζονται θέματα πολιτισμικών
ανταλλαγών μεταξύ των λαών κτλ.
Οι λεωφόροι διακλαδώνονται σε
άλλους δρόμους που περιέχουν τις
λύσεις στα προβλήματα (όπως για
παράδειγμα η  διά βίου συνεχιζό-
μενη κατάρτιση, η νομική ρύθμιση
του ανταγωνισμού) ή δρόμοι που
προκαλούν με τη σειρά τους νέα
προβλήματα- κομβικά σημεία όπως
η φτώχια.
Κάθε μαθητής, αποτυπώνει το δικό
του δρόμο, αφού εξηγήσει προφο-
ρικά τη σημασία του. Συζητήστε το
τελικό αποτέλεσμα στην τάξη και
κάντε τις προβλέψεις σας σχετικά
με το μέλλον της παγκοσμιοποί-
ησης.  Πώς βλέπετε τη θέση των
πολιτών μέσα στη σύγχρονη κοινω-
νία της παγκοσμιοποίησης;
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πολιτική. Σημειώστε, ότι σπουδαίο ρόλο παίζει ο εκάστοτε διε-

θνής συσχετισμός δυνάμεων. Σημαντικοί γεωπολιτικοί παράγον-
τες είναι:

α) Η γεωγραφική θέση. Καθορίζει τη γεωπολιτική σημασία

μιας χώρας. Για παράδειγμα αν ένα κράτος ελέγχει μια θαλάσσια

διάβαση, αυτό καθορίζει και τη στάση των άλλων κρατών που

έχουν συμφέροντα από τη διάβαση, αλλά και των αντιπάλων τους,

που θα ήθελαν να εμποδίσουν τη διάβαση αυτή. 

β) ο δημογραφικός παράγοντας. Η δημογραφική σύνθεση

του πληθυσμού επηρεάζει ουσιωδώς τη θέση και τη στάση ενός

κράτους στη διεθνή κοινότητα. Για παράδειγμα κράτη με μεγα-

λύτερο νεανικό πληθυσμό έχουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυ-

ξης. Ο νεανικός πληθυσμός διεκδικεί από τον κρατικό

προϋπολογισμό μεγαλύτερο μερίδιο για εκπαίδευση, αθλητισμό

κτλ. Στον αντίποδα βρίσκεται ένα κράτος με γηραιότερο πληθυ-

σμό το οποίο πρέπει να καλύψει ανάγκες περίθαλψης, κοινωνικής

ασφάλειας κτλ.

γ) ο οικονομικός παράγοντας. Οι φυσικοί πόροι, η ανάπτυξη

της ψηφιακής τεχνολογίας, της βιομηχανίας, κτλ. προσδιορίζουν

την οικονομική ευρωστία ενός κράτους και καθορίζουν διεθνώς

τη  θέση του. Παράλληλα, ενισχύουν τη δυνατότητά του να ασκή-

σει μια δυναμική εξωτερική πολιτική. 

δ) ο αμυντικός παράγοντας. Ο παράγοντας αυτός συνδέεται

με την οικονομική δυνατότητα μιας χώρας, η οποία καθιστά για

παράδειγμα δυνατή την αυτάρκεια του αμυντικού της εξοπλισμού. 

ε) ο πολιτικός παράγοντας. Αν μια χώρα έχει πολιτική στα-

θερότητα, σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου, έχει δημοκρα-

τική δομή εξουσίας, κτλ., τότε έχει την εμπιστοσύνη όλων των

άλλων κρατών, τα οποία συνάπτουν με αυτή εμπορικές συναλλα-

γές, διπλωματικές σχέσεις, επενδύσεις, κτλ. 

στ) ο πολιτισμικός παράγοντας. Λαοί με κοινές πολιτισμικές

παραδόσεις ενώθηκαν και δημιούργησαν πολιτικές κοινότητες.

Για παράδειγμα η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. δεν ήταν

μόνον θέμα οικονομικής ανάπτυξης αλλά και αναγνώρισης της

μεγάλης πολιτισμικής κληρονομιάς, των αξιών του ελληνικού πο-

λιτισμού, στις οποίες στηρίχτηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Οι γεωπολιτικοί παράγοντες προσδιορίζουν και την εξωτερική

πολιτική ενός κράτους. Τι αποτελεί, όμως, εξωτερική πολιτική;

Ποιοι παράγοντες τη διαμορφώνουν, ποιος την ασκεί και ποιους

στόχους επιδιώκει;

εξωτερική πολιτική είναι η δημόσια πολιτική που επιτρέπει

σε ένα κράτος να επικοινωνεί με άλλα κράτη για την καλύτερη

δυνατή προώθηση των θέσεών του και την προάσπιση των εθνι-

κών του συμφερόντων. Για παράδειγμα η συμμετοχή ενός κρά-

Το νερό....
Η έλλειψη νερού είναι το δεύτερο
(μετά την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη) σοβαρότερο πρόβλημα του
καιρού μας. Η ποσότητα καθαρού
νερού στον πλανήτη είναι περιο-
ρισμένη. Ωστόσο, η κατανάλωσή
του αυξάνεται συνεχώς. Τον επό-
μενο αιώνα, η έλλειψη νερού υπο-
λογίζεται ότι θα πλήξει 1,5
δισεκατομμύριο ανθρώπους.  
Το νερό αποτελεί πλέον «παγκό-
σμιο στρατηγικό στόχο». Το πρό-
γραμμα ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
προειδοποιεί ότι εντός των επόμε-
νων ετών είναι μεγάλη η πιθανό-
τητα να ξεσπάσουν «πόλεμοι του
νερού» με επίκεντρο τους υδάτι-
νους πόρους του Νείλου, του Νί-
γηρα, του Ζαμβέζη. Σκεφτείτε το
παράδειγμα του ποταμού Ιορ-
δάνη που αποτέλεσε στη διάρκεια
του 20ου αιώνα το αντικείμενο
σκληρών διαπραγματεύσεων με-
ταξύ Ισραηλινών και Παλαιστι-

νίων. Όποιος τον ελέγχει
βρίσκεται σε θέση ισχύος πολι-
τικά,στρατηγικά, διπλωματικά,
οικονομικά. Οι Παλαιστίνιοι ισχυ-
ρίζονται ότι οι Ισραηλινοί χρησι-
μοποιούν το 80% των διαθέσιμων
υδάτινων πόρων και ζητούν δι-
καιότερη κατανομή.

(Πηγή: Η μεγάλη Ιστορία του 20ου
αιώνα, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2002).
(Πηγή ιστογράμματος: Σημειωματάριο
του πολίτη του κόσμου, Παγκόσμιες κρί-
σεις και προκλήσεις, Εκδ. Κασταλία,
2007)
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τους στους Διεθνείς οργανισμούς, οι σχέσεις που αναπτύσσει
με τα άλλα κράτη, η αντιμετώπιση των εξωτερικών προβλη-
μάτων και ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται, αποτελούν

ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση των λαών προσέ-

δωσε στην εξωτερική πολιτική καινούργιο νόημα: οι ενέργειες
ενός κράτους αποβλέπουν στο γενικότερο συλλογικό όφελος
και όχι μόνον στην υπεράσπιση των εθνικών του συμφερόντων

(π.χ. όταν ένα κράτος επιδιώκει την ειρήνη, αποτελεί παράγοντα

σταθερότητας στην περιοχή και αυτό ωφελεί και τα γειτονικά

κράτη).

Το υπουργείο εξωτερικών είναι το θεσμικό όργανο που υλο-

ποιεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης για θέματα εξωτερικής πολι-

τικής. Στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής συμβάλλει και το

Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που προβλέπεται από

το Σύνταγμα. Επίσης, η τουριστική και η ναυτιλιακή πολιτική, οι

διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις και η πολιτισμική πολιτική επηρε-

άζουν τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. 

10.5.1. O ελληνικός πολιτισμός

Η λέξη πολιτισμός προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη

‘πόλις’. Σχετίζεται, δηλαδή, με τα πολιτικά πράγματα, τα κοινά.

Πολιτισμός είναι όλα εκείνα τα υλικά και πνευματικά αγαθά που

δημιουργούν οι πολίτες μιας οργανωμένης κοινότητας, για να βελ-

τιώσουν τη ζωή τους. Περιλαμβάνει δύο επίπεδα: α) το υλικό που

σχετίζεται με την κατασκευή δημοσίων έργων (γέφυρες, διώρυγες,

μνημεία) και β) το πνευματικό που σχετίζεται με την ανάπτυξη

των τεχνών, των επιστημών και τη διαμόρφωση συλλογικών

αξιών που καθορίζουν μια κοινωνία.

Η Ελλάδα αναγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητο κράτος μόλις το

1830, ο ελληνικός πολιτισμός όμως βασίσθηκε κατ’αρχάς σε μια

συνεχή γλωσσική παράδοση με γραπτά μνημεία, τα ομηρικά έπη,

που ανάγονται στον 8ο αιώνα π.Χ. Η ελληνική γλώσσα έχει μα-

κραίωνη ιστορία. Είναι η γλώσσα με την αρχαιότερη ίσως κατα-

γωγή που ομιλείται χωρίς διακοπή στην Ευρώπη. Αντλησε και

αντλεί διαρκή έμπνευση από μεγαλειώδη μνημεία πολιτισμού που

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς

όλης της ανθρωπότητας. 

Ο Ελληνισμός άργησε να έρθει σε επαφή με τις κοσμογονικές

αλλαγές των επαναστάσεων του 18ου αιώνα, τη βιομηχανική και

τη γαλλική επανάσταση. Φωτισμένοι άνθρωποι, όπως ο Κοσμάς

ο Αιτωλός, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Ρήγας Φερραίος, ο Αδαμάν-

τιος Κοραής είναι μερικοί από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους

του ελληνικού διαφωτισμού, που μετέφεραν στους υπόδουλους

Γιάννης Γαϊτης
(Πηγή: Νίκος Ε. Παπαδάκις,

Πολυπλάνο, Αθήνα 1980) 

Το Υπουργείο Εξωτερικών για την
αποτελεσματική άσκηση της εξωτε-
ρικής πολιτικής έχει ιδρύσει  στο
εσωτερικό του το Κέντρο Ανάλυ-
σης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.)
και το Ελληνικό Κέντρο Ευρω-
παϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.).
Παράλληλα, λειτουργούν και διά-
φορες «δεξαμενές σκέψης» (‘think
tanks’), όπως το Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολι-
τικής, (www.eliamep.gr) με στόχο
τη μελέτη θεμάτων εξωτερικής πο-
λιτικής, ασφαλείας και οικονομίας,
κτλ. Υπάρχει επίσης και το  Εθνικό
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,
(www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr
/el-GR/Policy/National).

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο Δελφών ιδρύθηκε το
1977 με πρωτοβουλία του Κων-
σταντίνου Καραμανλή και στόχο
τη δημιουργία στους Δελφούς
ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου
πνευματικού κέντρου. Λειτουργεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Πολιτισμού και υπό την αιγίδα
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σκοπός του είναι: «η εξυπηρέτη-
σις του διεθνούς πολιτιστικού
συμφέροντος και η ανάπτυξις των
κοινών πολιτιστικών στοιχείων,
τα οποία ενώνουν τους λαούς της
Ευρώπης».
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Έλληνες τα ευρωπαϊκά ρεύματα, συνετέλεσαν στην αφύπνιση και

τον εθνικό ξεσηκωμό τους.

Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δέχεται και αφομοιώνει πο-

λιτισμικές παραδόσεις της ∆ύσης. Έτσι, για παράδειγμα στη ζω-

γραφική, ο  Νικόλαος Γύζης, ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ο Νικηφόρος

Λύτρας, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης είναι οι κορυφαίοι της «ακα-

δημαϊκής» ζωγραφικής της σχολής του Μονάχου. Ο παρισινός

μοντερνισμός άσκησε επιρροή στον Κωνσταντίνο Παρθένη. 

Ο Μικρασιάτης πρόσφυγας Φώτης Κόντογλου επανέρχεται

στη βυζαντινή αγιογραφία. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ από τη Μυ-

τιλήνη ζωγραφίζει με την αυθεντικότητα του αυτοδίδακτου. Οι

Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας, Γιάννης Μό-

ραλης, Σπύρος Βασιλείου είναι από τους σημαντικότερους ζωγρά-

φους της μεταπολεμικής περιόδου. O Γιαννούλης Χαλεπάς και ο

Μιχάλης Τόμπρος, από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της

ελληνικής γλυπτικής. 

Ο Ανδρέας Κάλβος, ο ∆ιονύσιος Σολωμός, ο Κωστής Παλα-

μάς, ο αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Γιάννης Ρίτσος,

ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νίκος Γκάτσος, οι βραβευμένοι με Νόμ-

πελ λογοτεχνίας Γεώργιος Σεφέρης και Οδυσσέας Ελύτης αποτε-

λούν αξεπέραστα ορόσημα της ελληνικής ποίησης.

Ο Εμμανουήλ Ροϊδης, ο Γεώργιος Βιζυηνός, ο Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης, τεχνίτες του λόγου στην καθαρεύουσα˙ ο Νίκος

Καζαντζάκης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Ανδρέας

Καρκαβίτσας, η Πηνελόπη ∆έλτα, τεχνίτες του λόγου στη δημο-

τική είναι μερικοί από τους σημαντικότερους πεζογράφους που

σφράγισαν τα ελληνικά γράμματα. Φωτισμένοι παιδαγωγοί, όπως

ο ∆ημήτρης Γληνός και ο Αλέξανδρος ∆ελμούζος, αγωνίστηκαν

για το ιδανικό της ανθρωπιστικής παιδείας.

Ο οραματιστής αρχιτέκτονας ∆ημήτρης Πικιώνης αναμόρ-

φωσε τους αρχαιολογικούς περιπάτους γύρω από την Ακρόπολη

και τον λόφο του Φιλοπάππου στην Αθήνα. Λαμπροί επιστήμονες

προσέφεραν και προσφέρουν με το έργο τους στην παγκόσμια κοι-

νότητα, όπως ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο Κωνσταντίνος ∆οξιά-

δης, ο Μιχάλης ∆ερτούζος, ο ∆ημήτριος Νανόπουλος, ο Νικόλαος

Νεγρεπόντε, η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ και τόσοι άλλοι.

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός, ο Κοσμάς Ψυ-

χοπαίδης είναι μερικοί μόνο από τους σύγχρονους Έλληνες φιλο-

σόφους που έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης.

Οι σκηνοθέτες ∆ημήτρης Ροντήρης, Αλέξης Σολωμός και Κά-

ρολος Κουν σημάδεψαν το μεταπολεμικό θέατρο με κορυφαίους

πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Βεάκη, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, την

Κυβέλη, την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή. Ο ελληνικός

κινηματογράφος έγινε γνωστός στο εξωτερικό με τον Μιχάλη Κα-

κογιάννη, το Θεόδωρο Αγγελόπουλο, το Νίκο Κούνδουρο, τον

Κώστα Γαβρά. Ο ∆ημήτρης Χορν, η Έλλη Λαμπέτη, η Μελίνα

Στη διοικητική του δομή περιλαμ-
βάνονται ο Γενικός Γραμματέας
του Συμβουλίου της Ευρώπης και
εκπρόσωποι των ελληνικών Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Εξωτερικών.
Πρόεδρος σήμερα του Κέντρου
είναι η πρύτανης Ελένη Γλύκατζη –
Αρβελέρ, πρόεδρος του Παν/μίου
της Ευρώπης. Στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του, εντάσσονται
και εκπαιδευτικά προγράμματα,
όπως οι ευρωπαϊκοί μαθητικοί
αγώνες «ΠΥΘΙΑ». Δικαίωμα συμ-
μετοχής στους αγώνες έχουν οι μα-
θητές της Γ’ Λυκείου όλων των
ευρωπαϊκών σχολείων που διδά-
σκονται την αρχαία ελληνική
γλώσσα. Περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να βρείτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Κέντρου
www.eccd.gr.

Γιάννης Τσαρούχης, 
Άνοιξη – Θέρος, 1969, Αθήνα,

ιδιωτική συλλογή

«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα
πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο,
που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον
αγώνα του λαού, τη θάλασσα και
το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο
τόπος μας, αλλά η παράδοσή του
είναι τεράστια και το πράγμα που
τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας πα-
ραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελλη-
νική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της
να μιλιέται [...] Άλλο χαρακτηρι-
στικό αυτής της παράδοσης είναι
η αγάπη της για την ανθρωπιά,
κανόνας της είναι η δικαιοσύνη».
Γεώργιος Σεφέρης, απόσπασμα
από τον λόγο του κατά την απονομή
του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας,
Στοκχόλμη 1963.
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Μερκούρη, η Ειρήνη Παπά είναι φυσιογνωμίες της ελληνικής

έβδομης τέχνης.

Στη μουσική, η Ελλάδα είναι διεθνώς γνωστή για την απαρά-

μιλλη φωνή της Μαρίας Κάλλας, τον διευθυντή της Φιλαρμονικής

της Νέας Υόρκης ∆ημήτρη Μητρόπουλο, τον Μανόλη Καλομοίρη

και τον Νίκο Σκαλκώτα  με  μουσική που αφομοιώνει την παρά-

δοση των δημοτικών τραγουδιών, τον Ιάνη Ξενάκη. Οι μελωδίες

του Μάνου Χατζιδάκι,  του Μίκη Θεοδωράκη,  του Βαγγέλη Πα-

παθανασίου αποτελούν σημεία αναφοράς για τη σύγχρονη ελλη-

νική μουσική σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μουσική του Μάνου

Λοΐζου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του

∆ιονύση Σαββόπουλου ανήκουν στα συλλογικά μουσικά βιώματα

των Ελλήνων. Και βέβαια, πιο άμεσα ίσως από όλα τα άλλα ακού-

σματα, τους αντιπροσωπεύουν η ρεμπέτικη και η λαϊκή μουσική

(Τσιτσάνης, Βαμβακάρης, Καζαντζίδης και τόσοι άλλοι).  

Οι αμέτρητες ψηφίδες και αναφορές του σύγχρονου ελληνικού

πολιτισμού αποτυπώθηκαν με ευαισθησία και μοναδικό τρόπο

στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της

Αθήνας το 2004 υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του ∆ημήτρη

Παπαϊωάννου. Η ιστορία και η παράδοση ενός τόπου είναι το

αξιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο κτίζεται ο πολιτισμός του.

10.5.2. Η ελληνική ναυτιλία

Το 71% της επιφάνειας της γης βρέχεται από θάλασσα. Σκε-

φτείτε, λοιπόν, πόσο σημαντικός παράγοντας για τη θέση ενός

κράτους στον κόσμο είναι να έχει ανεπτυγμένη ναυτιλία.

«Έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία και θάλασσα»,

έγραφε ο Ηρόδοτος. Η μορφολογία του ελληνικού χώρου, η

έκταση των παραλίων και των νησιών προδιέγραψαν τον ρόλο

που η θάλασσα έμελε να παίξει σε όλες τις περιόδους της μακραί-

ωνης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό αποδεικνύεται από τους αρ-

χαίους χρόνους. ∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αιώνας του Περικλή

θεμελιώθηκε πάνω στη ναυτική δύναμη των Αθηναίων. Περισσό-

τερο κατανοητή γίνεται η αξία του υγρού στοιχείου για τους Έλ-

ληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας ιδρύθηκαν νέα ναυπη-

γεία σε πολλά νησιά και η ναυπηγική έγινε σημαντικότατη βιο-

μηχανία του νεοσύστατου κράτους. Με τη βιομηχανική

επανάσταση, οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην παγκόσμια οικο-

νομία, διαμόρφωσαν νέες συνθήκες ανάπτυξης των Ελληνικών

εμπορικών δικτύων. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική ναυτιλία διακινεί

το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου στη Μεσόγειο και τη Μαύρη

Θάλασσα.

Σήμερα, η χώρα μας είναι από τα ισχυρότερα και σημαντικό-

τερα ναυτικά κράτη του κόσμου. Η εμπορική ναυτιλία θεωρείται

«Ο πολιτισμός είναι μια κληρονο-
μιά από πεποιθήσεις, έθιμα και
γνώσεις που συσσωρεύονται αργά
στην πορεία των αιώνων, στοιχεία
που μερικές φορές είναι δύσκολο
να εξηγήσουμε με τη λογική. Απο-
καλύπτονται, όμως, από μόνα
τους σαν μονοπάτια που οδηγούν
κάπου, ανοίγοντας στον άνθρωπο
την εσωτερική του διάσταση».
Antoine de Saint-Exupery,
Γάλλος συγγραφέας  (1900-1944)

Νίκος Χατζηκυριάκος –
Γκίκας, Σιδερένια σκάλα, 1955

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτι-
σμού ιδρύθηκε το 1992 με έδρα
την Αθήνα και με σκοπό την προ-
βολή του ελληνικού πολιτισμού
και της ελληνικής γλώσσας σε
ολόκληρο τον κόσμο. Το Ε.Ι.Π.
αναπτύσσει δραστηριότητα μέσω
των παραρτημάτων του στην Αλε-
ξάνδρεια, το Βερολίνο, την
Οδησσό, και ακόμα, στο Λονδίνο,
τη Μόσχα κ.α. (www.hfc.gr).

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, έργο του αρ-
χιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη.
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ο δυναμικότερος κλάδος της εθνικής μας οικονομίας. Σύμφωνα

με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την

πέμπτη θέση στον κόσμο στη ναυτιλία. Επίσης, η Ελλάδα κατέχει

την τρίτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την χωρητικότητα των

πλοίων, η δε ελληνική σημαία είναι υψωμένη σε περισσότερα από

1100 πλοία.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπό ελληνική σημαία

στόλος καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 28 %, ενώ ο

υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλος απαρτίζει το 51,5 % του αντί-

στοιχου κοινοτικού. Είναι κοινή πεποίθηση πλέον ότι στην Ελ-

λάδα η ναυτιλία αποτελεί «εθνικό κεφάλαιο».

Η ωφέλεια που προκύπτει από την εμπορική ναυτιλία φαίνε-

ται: 

α) στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισρέει στη χώρα. Σύμ-

φωνα με στοιχεία της Τράπέζας της Ελλάδας, το ναυτιλιακό συ-

νάλλαγμα κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2006,

ανήλθε περίπου σε 12.000 εκ. ευρώ, έναντι 11.500 εκ. του αντί-

στοιχου δεκάμηνου του 2005. Η ελληνική ναυτιλία ήταν και είναι

η δύναμη της Ελλάδας. Αυτό το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η

Ναυτιλία το 2004 εισέφερε στη χώρα συνάλλαγμα 17 δισ. δολα-

ρίων, απόδοση που ξεπερνά ακόμη και αυτή του ελληνικού του-

ρισμού.

β) από το γεγονός ότι πάνω από  25.000 ναυτικοί απασχολούν-

ται στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Η ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της εμπο-

ρικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία και διαπιστώνοντας ότι το

μέλλον των διεθνών μεταφορών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την

θάλασσα, προέβη στη σύσταση του υπουργείου εμπορικής
ναυτιλίας (υ.ε.ν.).

Το Υ.Ε.Ν. μεριμνά για την οργάνωση, βελτίωση,προστασία

και ανάπτυξη της ναυτιλίας, τη σύνδεση αυτής με την εθνική οι-

κονομία. Εποπτεύει τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμε-

τάλλευση των λιμένων της χώρας. Οργανώνει και εποπτεύει τα

πλοία, τα λιμάνια και γενικά τους θαλάσσιους χώρους.

Σήμερα, σε όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες του κό-

σμου συναντάμε την ελληνική σημαία να κυματίζει περήφανα στις

πρύμνες φορτηγών και πετρελαιοφόρων, τονίζοντας έτσι τη δυ-

ναμική και επιτυχημένη παρουσία του ελληνικού εμπορικού

πλοίου και του Έλληνα επιχειρηματία και ναύτη στον διεθνή ναυ-

τικό στίβο.

10.6. ο ελληνισμός της διασποράς

«...αλλά ο Οδυσσέας ποθεί ακόμη και καπνό μονάχα της πατρί-

δας του να δει να πετιέται προς τ' απάνω κι ας πεθάνει...» (Οδύσ-

σεια, α, στ. 57). 

Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004

«Τ’ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
μου τα έκανα στο Σχολείο της θά-
λασσας. Ιδού και μερικές πράξεις
για παράδειγμα:
(1) Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομέ-
νουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα
καράβι. Που σημαίνει: με άλλα
τόσα την ξαναφτιάχνεις. ....» 
Οδυσσέας Ελύτης, Ο μικρός
Ναυτίλος, Εκδ. Ίκαρος, 2η έκδ.,
Αθήνα 1986.

Γραμματόπουλος Κώστας,
Αιγαίο, 1970

Ναυτικά νησιά
Η Ύδρα υπήρξε από τα πρωτο-
πόρα ναυτικά νησιά στην ανά-
πτυξη εμπορικής δραστηριότητας
σε λιμάνια της Mαύρης Θάλασσας
(Οδησσός) και της Μεσογείου
(Γαλλία, Ιταλία).
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∆ιασπορά, μετοικεσία, εποικισμός, μετανάστευση, ξενιτιά. Το

ελληνικό λεξιλόγιο βρίθει από όρους που περιγράφουν τη μετα-

κίνηση και την εγκατάσταση σε έναν άλλο τόπο με κίνητρο κατά

κανόνα, την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Αυτό συμβαίνει,

γιατί οι Έλληνες είναι λαός με σημαντική «διασπορά», εγκατά-

σταση δηλαδή σε συμπαγείς πυρήνες πέραν των συνόρων της

χώρας τους.

ο ελληνισμός της διασποράς διέπεται από πνεύμα οικου-
μενικό. Βιώνει το τοπικό και σκέπτεται το παγκόσμιο. 

Στη διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής  ταυτότητας
από τους Έλληνες της διασποράς συντελούν και οι εξής παράγον-

τες:

α) Η οργάνωση σε κοινότητες, ομοσπονδίες και συνομο-
σπονδίες προκειμένου να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το

εθνικό κέντρο, την Ελλάδα.

β) Η ορθόδοξη εκκλησία που συμβάλλει στη διατήρηση της

ελληνικής εθνικής ταυτότητας διαμέσου του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου και των περιοχών εκκλησιαστικής επιρροής του (Ευ-

ρώπη, Αμερική και Αυστραλία).

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε κάποιες κοι-

νότητες ελληνικής διασποράς του χθες και του σήμερα:

• ο Παρευξείνιος ελληνισμός: Η παρουσία Ελλήνων στον

Πόντο χρονολογείται από την αρχαιότητα. Από τον 11ο αιώνα

μ.Χ., οι Τούρκοι άρχισαν επεκτατικές επιδρομές στη βυζαντινή

Μικρά Ασία. Η πρώτη σημαντική ελληνική πόλη που καταστρά-

φηκε ήταν η πλούσια αλλά ανοχύρωτη Σεβάστεια του Πόντου.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ο Καύκασος, η Γεωργία, η

Νότια Ρωσία, οι παραδουνάβιες περιοχές και οι βουλγαρικές

ακτές του Εύξεινου Πόντου έγιναν καταφύγιο των Ελλήνων. Με

αγώνες και θυσίες, οι Έλληνες του Πόντου διατήρησαν τη χρι-

στιανική πίστη και την ελληνική τους ταυτότητα. 

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την πολιτική και κοινω-

νική αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το παντουρ-

κικό κίνημα απέβλεπε στη δημιουργία μιας νέας τουρκικής

αυτοκρατορίας, όπου δε θα υπήρχε θέση για κανένα άλλο έθνος,

εκτός από αυτό των Τούρκων. Την περίοδο 1916-1923 συντελέ-

σθηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Χιλιάδες πέθαναν

στις εξορίες, τις φυλακές, τα τάγματα εργασίας. Πολλοί αναγκά-

στηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Η προσφυγοποίηση

δεκάδων χιλιάδων Ποντίων ενεργοποίησε τις ελληνικές κοινότη-

τες της Ρωσίας, οι οποίες με αίσθημα αλληλεγγύης συνέδραμαν

και περιέθαλψαν τους πρόσφυγες.

Σήμερα, ο παρευξείνιος ελληνισμός ανασυγκροτείται στις πε-

ριοχές της μαριούπολης και του ντονιέκς. Συνεχίζει ακόμη να

αγωνίζεται για τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης, του ελλη-

νικού πολιτισμού και της χριστιανικής πίστης. Η ζωή των Ελλή-

Ναυτικός
από την
Ύδρα (μέλος
της οικογέ-
νειας Τσα-
μ α δ ο ύ ) ,
1819, επι-
χ ρ ω μ α τ ι -

σμένη λιθογραφία. Σχέδιο L.
Dupre, χάραξη de Delpech.
Dupre, L., Voyage à Athenes
et à Constantinople, Paris 1825,

Aθήνα, Συλλογή Eυστ. Φινόπουλου.

Πληροφορηθείτε για την ελλη-
νική ναυτιλία από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυ-
τιλίας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://egov.yen.gr/. Στο
Ινστιτούτο Ιστορίας της ιστοσελί-
δας, μπορείτε να δείτε την ιστορία
και εξέλιξη της εμπορικής ναυτι-
λίας.

Αστεριάδης Αγήνωρ, 
Πειραιάς, 1973.

Σας ενδιαφέρει να ασχολη-
θείτε επαγγελματικά με τη
ναυτιλία; Σημειώστε ότι σήμερα
λειτουργούν δέκα Aκαδημίες Εμ-
πορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σε όλη
την Ελλάδα, με ειδικότητες Πλοι-
άρχων ή/και Μηχανικών. Οι
Α.Ε.Ν. έχουν ως αποστολή την εκ-
παίδευση των Αξιωματικών
(Πλοιάρχων και Μηχανικών), δη-
λαδή των αυριανών στελεχών της
Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι Α.Ε.Ν.
προσφέρουν σύγχρονες και εξει-
δικευμένες γνώσεις με το σύστημα
της  εναλλασσόμενης  εκπαί-
δευσης, μεταξύ   Σχολής   και   πλοίου.



143

Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

νων στις περιοχές αυτές προσανατολίζεται προς μια πολιτιστική

αναγέννηση στη γλώσσα, τη θρησκεία, τη συντήρηση της ιστορι-

κής μνήμης. 

• ο ελληνισμός της αλβανίας: Από την αρχαιότητα κατοι-

κούσαν ελληνικοί πληθυσμοί στην περιοχή. Η Οθωμανική κατοχή

ανάγκασε πολλούς Βορειοηπειρώτες στην αποδημία (Ζάππας, Αρ-

σάκης, Σίνας, Μπάγκας, κ.ά.). Ο ελληνισμός της Αλβανίας δοκι-

μάστηκε σκληρά επί σειρά ετών κάτω από το κομμουνιστικό

καθεστώς της Αλβανίας. 

Με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και τον εκδη-

μοκρατισμό της Αλβανίας, επήλθε βελτίωση των διμερών σχέ-

σεων Ελλάδας-Αλβανίας. Η ένταξη της αλβανίας στο
Συμβούλιο της ευρώπης (1991) σήμανε την αποδοχή προστα-

σίας των μειονοτήτων που κατοχυρώθηκε και στο Σύνταγμά της

(1992). Από το 1997 τα ελληνικά άρχισαν να διδάσκονται και σε

σχολεία πέραν των περιοχών που είχαν χαρακτηριστεί μειονοτι-

κές. Μέσα από μια δύσκολη συμβίωση, σήμερα έχει επιτευχθεί η

συμφιλίωση των λαών και μάλιστα η Ελλάδα αποτελεί χώρα υπο-

δοχής αλβανικού πληθυσμού.

• αίγυπτος - αφρική: Η εμφάνιση ελληνικών παροικιών στην

Αίγυπτο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Η ελληνική παροικία,

κυρίως της Αλεξάνδρειας, χαρακτηρίστηκε από πλούσια πνευμα-

τική ζωή και προσφορά ουσιαστικού έργου στην εκπαίδευση και

τη φιλανθρωπία. Βάση και συνέχεια του ελληνισμού στην Αίγυ-

πτο αποτελεί το ελληνορθόδοξο πατριαρχείο Αλεξανδρείας με δι-

καιοδοσία στον αφρικανικό χώρο. Σήμερα, η ελληνική παροικία

στην Αλεξάνδρεια, κυρίως, και το Κάϊρο αριθμεί περίπου χίλια

άτομα. Στην υπόλοιπη Αφρική ζουν περίπου σαράντα χιλιάδες Έλ-

ληνες, κυρίως στη Νοτιοαφρικανική ∆ημοκρατία. 

• αυστραλία: Για πρώτη φορά έφτασαν Έλληνες στην Αυ-

στραλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Η ουσιαστική μετανάστευση

των Ελλήνων στην Αυστραλία ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘50 με

τον εποικισμό της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας από

270.000 και 3.100 Έλληνες, αντίστοιχα. Η επιχειρηματική ικανό-

τητα των Ελλήνων φάνηκε, ήδη, από τα πρώτα χρόνια της μετα-

νάστευσής τους. Η ομογένεια ανέπτυξε επίσης πλούσια αθλητική

και πολιτιστική, αλλά και πολιτική δραστηριότητα. Για παρά-

δειγμα το 2005 οι εκλεγμένοι ομογενείς στην κεντρική πολιτική

σκηνή της Αυστραλίας ήταν 28 και 120 οι δημαρχιακοί σύμβου-

λοι. Η ελληνική ομογένεια έχει πολιτική δύναμη και ασκεί επιρ-

ροή στην πολιτική της Αυστραλίας, όταν επηρεάζονται εθνικά

συμφέροντα της Ελλάδας. 

• αμερική: Το τεράστιο κύμα μετανάστευσης από την Ευρώπη

προς την Αμερική (Η.Π.Α. και Λατινική Αμερική) στα τέλη του

19ου αιώνα περιέλαβε και περίπου εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες.

Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί Έλληνες μετανά-

στες κατευθύνθηκαν και στον Καναδά. Με το τέλος του εμφυλίου

Αλέξης Ακριθάκης,  1974,
συλλογή Κ.Καμάρα

Διασπορά είναι ο γεωγραφικός
διασκορπισμός μιας εθνικής ομά-
δας εκτός των συνόρων ενός κρά-
τους. Ο Ελληνισμός της

διασποράς είναι το σύνολο των
ατόμων που: α) βρίσκεται σήμερα
εκτός των ορίων της ελληνικής
επικράτειας για διάστημα μεγα-
λύτερο του ενός έτους, β) διατη-
ρεί ισχυρούς δεσμούςμε το

εθνικό κέντρο (Ελλάδα, Κύπρο),
γ) διατηρεί την ελληνική εθνική,

πολιτισμική του ταυτότητα.

Το Σύνταγμα και τα επίσημα κρα-
τικά κείμενα χρησιμοποιούν τον
όρο απόδημος ελληνισμός. Ο
όρος «απόδημος» είναι ιδεολογικά
φορτισμένος, παραπέμπει στον
αποχωρισμό από τον «δήμο», την
εστία της ελληνικής πολιτείας. Ο
όρος όμως «ελληνισμός της δια-
σποράς»  έχει ευρύτερη έννοια

και εμπεριέχει τις έννοιες, απόδη-
μος ελληνισμός, Έλληνες ομογενείς
και ελληνική ιστορική μειονότητα.
Βλέπε περισσότερα: Γενική Γραμ-
ματεία Απόδημου Ελληνισμού
(http://www.sae.gr/) 

Επιστολικό δελτάριο των αρχών
του 20ου αιώνα με πανοραμική
άποψη της Σαμψούντα (αρχείο
Στ. Π. Θεοδωρίδη)
Βλάσης Αγτζίδης, Έλληνες του
Πόντου, Ελληνικές Εκδόσεις, Αθήνα
2007.
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πολέμου στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε νέο κύμα υπερατλαντικής

μετανάστευσης μέχρι και το 1974, οπότε οι συνθήκες μεταπολί-

τευσης και η ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. σήμαναν το τέλος

αυτού του ρεύματος. Σήμερα, είναι δύσκολο να υπολογισθεί ο

ακριβής αριθμός των Ελλήνων ομογενών στην Αμερική, κυρίως,

λόγω της αφομοίωσης, των μικτών γάμων κτλ. Υπολογίζεται, πάν-

τως, ότι στις Η.Π.Α. ζουν πάνω από ενάμισυ εκατομμύριο Έλλη-

νες, που περιλαμβάνουν και την τέταρτη γενιά, τα δισέγγονα

δηλαδή των πρώτων μεταναστών. Οι Έλληνες ομογενείς στις

Η.Π.Α. αφομοιώνονται και γνωρίζουν κοινωνική άνοδο. Οι Ελ-

ληνοαμερικανοί διαπρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα της αμερικανικής

οικονομικής, επιστημονικής και πολιτιστικής ζωής και ασκούν

επιρροή στην πολιτική των Η.Π.Α.

• γερμανία: Κατά τη μεταπολεμική περίοδο ανασυγκρότησης

των ευρωπαϊκών κρατών σημειώνεται η μεγαλύτερη εργατική με-

τανάστευση στην ευρωπαϊκή ιστορία. Στη ∆υτική Γερμανία με-

ταναστεύουν περίπου εξακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες, που

πηγαίνουν να εργαστούν ως «φιλοξενούμενοι εργάτες» (‘Gastar-

beiter’). Η παλιννόστηση από τη ∆υτική Γερμανία, κυρίως από τα

μέσα της δεκαετίας του ’70, υπήρξε συντριπτικά μεγαλύτερη εκεί-

νης από τις υπεραντλαντικές χώρες, αφού και η μετανάστευση

προς αυτούς τους δυο διαφορετικούς τόπους προορισμού είχε δια-

φορετικό χαρακτήρα.

Ο Ελληνισμός στο σύνολό του έχει κατορθώσει πολλά και

προσπαθεί για περισσότερα. Συνέβαλε και συμβάλλει στην πρό-

οδο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και

στην ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων με άλλους λαούς και πολιτι-

σμούς. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί μια διαχρονική και συνεπή

πορεία που εμπνέεται από την ανάγκη για έναν καλύτερο και δι-

καιότερο κόσμο. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το δημιουρ-

γούν.

Αμέρικα, Αμέρικα...
Η ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» αμε-
ρικανικής παραγωγής του 1963, σε
σκηνοθεσία Ηλία Καζάν αποτελεί
μια επική καταγραφή της μετανά-
στευσης και της ζωής των ανθρώ-
πων να μεγαλώσουν τη σημερινή
Αμερική. Ο σκηνοθέτης αντλεί έμ-
πνευση από τις ρίζες του και σκια-
γραφεί το αξέχαστο πορτρέτο ενός
συνηθισμένου Έλληνα μετανάστη
στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας κα-
λύτερης ζωής στο Νέο Κόσμο....
(Πηγή φωτο: Ιστορία των Ελλήνων, Εκδ.
Δομή)

΄Αβλιχος Γεώργιος,
Κοπέλα στο παράθυρο, 1877

Η αναγέννηση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας...
Η  βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν ξακουστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Την
ιδέα της δημιουργίας της είχε ο Πτολεμαίος, διάδοχος του Μ. Αλεξάνδρου στην
Αίγυπτο. Γοητευμένος από τον παιδαγωγό του Αριστοτέλη, ανέθεσε στον Αθη-
ναίο φιλοξενούμενό του Δημήτριο Φαληρέα, εξόριστο πολιτικό και ρήτορα,
να χτίσει ένα συγκρότημα, όπου θα στεγαζόταν μεταξύ άλλων και η προσωπική
του συλλογή των έργων του Αριστοτέλη.
Η βιβλιοθήκη λειτουργούσε ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο έμεναν
και εργάζονταν διασημότητες της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών,
όπως ο μαθηματικός Ευκλείδης, ο αστρονόμος Αρίσταρχος, ο γεωγράφος Ερα-
τοσθένης και ο ποιητής Θεόκριτος. 

Η βιβλιοθήκη μετά το θάνατο του ιδρυτή της περιελάμβανε 200.000 τόμους. Ο διάδοχός του Πτολεμαίος Β’ ο Φιλάδελ-
φος διπλασίασε τον αριθμό των τόμων της. Στην περίοδο της ακμής της, επί Πτολεμαίου Γ’ του Ευεργέτη γύρω στο 230
π.Χ. ο αριθμός των τόμων είχε ξεπεράσει τις 700.000 τόμους. 
Η βιβλιοθήκη καταστράφηκε για πρώτη φορά από πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά τη ναυμαχία του Ιούλιου Καίσαρα
με τον αιγυπτιακό στόλο. Η δεύτερη καταστροφή της, που ήταν και η ολοσχερής, συντελέστηκε από τους Άραβες τον
7ο αιώνα.
Η Ελληνική Δημοκρατία συνεισέφερε οικονομικά στη σύγχρονη ανοικοδόμησή της.



Α/ Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, Λ, αν τη θε-

ωρείτε λανθασμένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασμένη, διατυπώστε την ξανά σωστά:

1.___Το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κλάδοι του διεθνούς

δικαίου.

2. ___Η δράση των Μ.Κ.Ο. αναγνωρίζεται μόνον σε διεθνές επίπεδο.

3. ___Σκοπός του Ο.Η.Ε. είναι η διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο.

4. ___Η γεωγραφική θέση ενός κράτους δεν επηρεάζει την άσκηση της εξωτερικής του πολιτικής.

Β/ Κυκλώστε την επιλογή που συμπληρώνει σωστά τις παρακάτω προτάσεις:

1. Στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης μπορούν να προσφύγουν….

α) φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) οι πολίτες των κρατών –μελών της Ε.Ε., γ) μόνο κράτη, δ) πολίτες

και κράτη –μέλη του Ο.Η.Ε.

2. Το Ν.Α.Τ.Ο. μπορεί να επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση κρίσης και διακινδύνευσης της διεθνούς

ασφάλειας………..

α) με έγκριση της Ε.Ε., β) κατόπιν εντολής του Ο.Η.Ε. και μόνον κατ’εξαίρεση χωρίς αυτή, γ) χωρίς

εντολή του Ο.Η.Ε. και μόνον κατ’εξαίρεση με αυτήν, δ) τίποτα από τα παραπάνω

3. Ένα κράτος δεν πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις κάποιου άλλου κράτους, σύμ-

φωνα με την αρχή της…….

α) της αυτοδιάθεσης, β) της μη επέμβασης, γ) της αμοιβαιότητας, δ) της συνεργασίας και της αλ-

ληλεγγύης.

Γ/ Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε παράγοντες γεωπολιτικού χαρακτήρα;

• Λειτουργία Μ.Κ.Ο.

• Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

• Πλούσια κοιτάσματα πρώτων υλών

• Ύπαρξη συνδικαλισμού

• ∆ημοκρατικοί θεσμοί

• Μειονότητες

• Μόλυνση περιβάλλοντος

• Στρατιωτικός εξοπλισμός

Δ/ «Εμένα τα παιδιά πάνε στο ελληνικό σχολείο. Τσακώνονται με τα Γερμανάκια το απόγευμα στο

δρόμο. Ξέρουν μερικά γερμανικά, τα μάθανε πιο μικρά στον παιδικό σταθμό. Τα Γερμανάκια τα βρί-

ζουνε. Προχθές η κόρη μου – έξι χρονώ είναι – μ’αρώτησε, μπαμπά είναι κακό να είναι κανείς ξένος;»

Γ.Ζ. Ματζουράνης, Έλληνες εργάτες στη Γερμανία: Γκασταρμπάιτερ, Εκδ. Gutenberg, 1974.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη μετανάστευση. Ποια είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι

στους αλλοδαπούς σήμερα μετανάστες στην Ελλάδα; Συζητήστε

στην τάξη με βάση μαρτυρίες μαθητών, -τριών που έχουν ανά-

λογα βιώματα, π.χ., προέρχονται από γονείς μετανάστες του εξω-

τερικού ή είναι παιδιά μεταναστατών στην Ελλάδα. Ποιοι

παράγοντες ευνοούν κατά τη γνώμη σας τον ρατσισμό; Τι προ-

τείνετε για την αποτροπή του;

Ε/ Μελετήστε το παρακείμενο διάγραμμα) για την εξέλιξη του

εισρεύσαντος ναυτιλιακού Συναλλάγματος (περίοδος 1990-2005).

Εντοπίστε τους λόγους, για τους οποίους είναι σημαντική η ελλη-

νική ναυτιλία στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

ερωτΗΣειΣ – αΣΚΗΣειΣ - ΔραΣτΗριοτΗτεΣ 

Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(Πηγή: Lloyd’s  Register – Fairplay,

3/2006- ΥΕΝ/∆ιεύθυνση Ναυτιλιακής

Πολιτικής και Ανάπτυξης -ΥΕΝ/∆ΝΠΑ)
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λεΞιΚο ορων
(βασισμένο στο Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης ∆ημοτικής Γλώσσας του Εμμανουήλ

Κριαρά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995 και στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεωρ-

γίου ∆. Μπαμπινιώτη, Έκδ. Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998).

ακτιβισμός (ουσ.): (μεταφορά στην ελληνική γλώσσα του ξενικού όρου ‘activisme’). Η πολιτική

αντίληψη και πρακτική που δίνει έμφαση στη σημασία της δράσης, του αγώνα για την επίτευξη

συλλογικών στόχων, π.χ. διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες μέσω διαδικτύου (‘διαδικτυακός ακτιβι-

σμός’).

αποικιοκρατία: το καθεστώς κατά το οποίο ορισμένες χώρες αποτελούν κτήσεις άλλων χωρών,

εξαρτώνται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά από αυτές. Οι πρώτες αποικιακές αυτοκρατορίες

της Πορτογαλίας και της Ισπανίας δημιουργήθηκαν τον 16ο αιώνα και ακολούθησαν τον 17ο και

18ο αιώνα αυτές της Ολλανδίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας. Τον 19ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι

εξαπλώθηκαν στην Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, σε περιοχές που δεν είχαν

εξερευνηθεί και κατακτηθεί κατά τους προηγούμενους αιώνες.

γραφειοκρατία: σύστημα διοικητικής οργάνωσης, στο οποίο η δημόσια εξουσία ασκείται μέσω

γραφείων με σαφή καταμερισμό εργασίας και ιεραρχική δομή. Οι ενέργειες των διοικητικών ορ-

γάνων καταγράφονται σε έγγραφα που φυλάσσονται σε αρχεία. Η διεκπεραίωση της εργασίας με-

ταξύ των γραφείων γίνεται ενίοτε με τρόπο σχολαστικό και με προσκόλληση στις τυπικές

διαδικασίες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επίλυση των ζητημάτων και την ταλαιπωρία

των πολιτών.

Διαδίκτυο: ο παγκόσμιος ιστός, το παγκόσμιο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων δικτύων ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί την υποδομή των τηλεπικοινωνιών (αγγλ. ‘internet’). 

Δικαίωμα αρνησικυρίας (veto): άρνηση επικύρωσης μιας συλλογικής απόφασης, με αποτέλεσμα

να εμποδίζεται η λήψη της απόφασης αυτής.

Δημοκρατία: πολίτευμα, στο οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται προς

όφελός του.

Δημόσιος (επιθ.): αυτός που σχετίζεται με τα κοινά, με τον λαό, που υπάρχει για το σύνολο των

πολιτών (αντίθετο: ιδιωτικός, προσωπικός, ατομικός). 

Δημόσιος βίος:  η πολιτική ζωή, οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν και ο τρόπος άσκησης των

κρατικών λειτουργημάτων.

Δημόσια δημοκρατική διαβούλευση: δυνατότητα ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων για θέματα

πολιτικής με ίσες δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής.

Δημοψήφισμα (ουσ.): μια διαδικασία άμεσης ψηφοφοφίας, στην οποία το εκλογικό σώμα ψηφίζει

και αποφαίνεται με ένα «ναι» ή με ένα «όχι» επί ενός συγκεκριμένου θέματος, π.χ. ως προς τη

μορφή του πολιτεύματος.

Δίκαιο (ουσ.): σύστημα (οργανωμένο σύνολο) κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο δεσμευτικό την

κοινωνική συμπεριφορά. Οι κανόνες δικαίου δεσμεύουν τους πάντες σε συμμόρφωση προς το

μέτρο κοινωνικής συμπεριφοράς που ορίζουν ως ορθό.

εκλογικό σύστημα (ουσ.): η μέθοδος, με την οποία οι βουλευτικές έδρες κατανέμονται μεταξύ

των εκλογικών σχηματισμών (και των υποψηφίων τους), με βάση τις ψήφους που έλαβαν κατά

την εκλογική αναμέτρηση.

Eξωτερική πολιτική (ουσ.): η δημόσια πολιτική που επιτρέπει σε ένα κράτος να επικοινωνεί με

άλλα κράτη για την καλύτερη δυνατή προώθηση των θέσεών του και την προάσπιση των εθνικών

του συμφερόντων.

Hλεκτρονική Διακυβέρνηση (ουσ.): η χρήση της υψηλής τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών
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από το κράτος προς τους πολίτες, προκειμένου η λειτουργία της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης να καθίσταται

ταχύτερη, ευχερέστερη, λιγότερο γραφειοκρατική.

Ημεδαπός (επιθ.): (ετυμ. <αρχ.<ημε-δ-απός<θέμα ημε-(<ημείς) + πρόσφυμα –δ- κατ’αναλογία

προς το αντώνυμο αλλοδαπός). Αυτός που προέρχεται από το εσωτερικό μιας χώρας. Συνώνυμο:

ιθαγενής, ντόπιος.

ιδιωτικός (επιθ.): αυτός που ανήκει σε  ιδιώτη, που δεν ανήκει στο  κράτος. Αυτός που σχετίζεται

με τις δραστηριότητες  που συνδέονται με την προσωπική ζωή κάποιου και όχι με τη δουλειά ή

την επίσημη ιδιότητά του.

ιθαγένεια (ουσ.): ο νομικός δεσμός που συνδέει ένα πρόσωπο με ορισμένο κράτος, παρέχοντάς

του δικαιώματα και επιβάλλοντάς του υποχρεώσεις και ο οποίος αποκτάται με βάση είτε τον τόπο

στον οποίο γεννήθηκε κάποιος (λατ. ‘ius soli’), είτε τη συγγένεια αίματος (π.χ. την εθνικότητα

των γονέων του, λατ. ‘ius sanguinis’).

ικανότητα δικαίου (ουσ.): η ικανότητα που αναγνωρίζεται από το δίκαιο να είναι κάποιο φυσικό

ή νομικό πρόσωπο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

ιμπεριαλισμός (ουσ.): από τον αγγλικό όρο ‘imperialism’ (<λατ. ‘imperium’: εξουσία, ηγεμονία).

Σημαίνει την τάση για εδαφική επέκταση ενός κράτους, την πολιτική, οικονομική, πολιτιστική

κυριαρχία ή κηδεμονία του πάνω σε άλλο. (συνώνυμο: επεκτατισμός).

Καπιταλισμός (ουσ.): από την αγγλική λέξη ‘capitalism’ (<αγγ. ‘capital’: κεφάλαιο). Καπιταλι-

σμός είναι η κεφαλαιοκρατία, το οικονομικό και γενικότερα κοινωνικό σύστημα που στηρίζει τη

λειτουργία του στην ύπαρξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Το κεφάλαιο (ο συσσωρευμένος πλούτος) επεν-

δύεται από τους ιδιώτες κατόχους του (καπιταλιστές – κεφαλαιούχους) με σκοπό το κέρδος.   

Καταστατικό (ουσ.): έγγραφο που καταρτίζεται κατά τους ορισμούς του νόμου, υπογράφεται από

τα μέλη του νομικού προσώπου και περιλαμβάνει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας ενός νομικού

προσώπου (π.χ. τα μέλη, την επωνυμία, την έδρα, τα όργανα του νομικού προσώπου).

Κοινά (τα): οι υποθέσεις και τα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των πολιτών. 

Κουλτούρα (ουσ.): (<λατ. ‘cultura’: καλλιέργεια): το σύνολο της πνευματικής παράδοσης και δη-

μιουργίας ενός λαού.

Κοινωνικοποίηση (ουσ.): η διαδικασία με την οποία ένα άτομο εντάσσεται και προσαρμόζεται

στο κοινωνικό σύνολο, του οποίου γίνεται στο εξής συνειδητό και ενεργό μέλος.

Κοινωνία των πολιτών: το σύνολο των οργανωμένων ενεργών πολιτών που αναπτύσσουν συλ-

λογική δράση για να εξυπηρετήσουν μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου το γενικό συμφέρον και

χρησιμεύουν ως μεσολαβητές μεταξύ των δημοσίων αρχών και των πολιτών.

Κοινωνός (ουσ.): αυτός που μετέχει σε κάτι, π.χ. σε ένα κοινωνικό σύνολο.

Κομ(μ)ουνισμός (ουσ.): το πολιτικό δόγμα ή κίνημα που βασίσθηκε στον μαρξισμό και επιδιώκει

την ανατροπή των καπιταλιστικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση αταξικής κοινωνίας.  

λαϊκισμός (ουσ.): ο έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών και των ελαττωμάτων του λαού,

καθώς και η υιοθέτηση επιχειρημάτων ή θέσεων που ευχαριστούν τον λαό (και γενικότερα τους

πολλούς), χωρίς όμως να τον ωφελούν, με σκοπό την εξασφάλιση της εύνοιάς του.

μαζική επικοινωνία: η μεταβίβαση μηνυμάτων και πληροφοριών σε απεριόριστο (και απροσ-

διόριστο) αριθμό ανθρώπων, το ευρύ κοινό.

μη Κυβερνητική οργάνωση (μ.Κ.ο.): νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που

λειτουργεί σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, τη διαμόρφωση

της κοινής γνώμης, την αφύπνιση της «παγκόσμιας συνείδησης» για θέματα σχετικά με τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα, την κατάργηση διακρίσεων, την προστασία μειονοτήτων, μεταναστών, τα δι-

καιώματα του παιδιού και της γυναίκας, το περιβάλλον, τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την υγεία

κτλ.
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μοναρχία (ουσ.): το πολίτευμα, στο οποίο πηγή και φορέας της εξουσίας είναι ένα μόνο φυσικό

πρόσωπο, ο μονάρχης (ή βασιλιάς).

Mπουρζουαζία (ουσ.): (<γαλλ. ‘bourgeois’: ο αστός) η αστική τάξη.

νομικό πρόσωπο (ουσ.): ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που συστάθηκε για την επιδίωξη

ορισμένου σκοπού, στα οποία αναγνωρίζονται από το νόμο δικαιώματα και υποχρεώσεις. Π.χ.

σωματείο, ίδρυμα.

ολιγαρχία (ουσ.): το πολίτευμα, στο οποίο η πολιτική εξουσία ασκείται από ορισμένο αριθμό

προσώπων που θεωρούνται προνομιούχα έναντι των υπολοίπων, λόγω π.χ. αριστοκρατικής κατα-

γωγής ή επειδή ανήκουν σε ορισμένο κόμμα κτλ.

Παγκοσμιοποίηση (ουσ.): η κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρα-

τών, σε ό,τι αφορά κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία

μιας παγκόσμιας αγοράς, όπου τα προϊόντα κινούνται ελεύθερα. Η μετατροπή της οικουμένης σε

μια ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια.

Περιουσία (ουσ.): το σύνολο των υλικών αγαθών που διαθέτει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα

υπάρχοντά του. (‘σύνολο περιουσίας’: το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ενός προσώπου).

Πολιτική (ουσ.): η συντονισμένη δράση ατόμων και κοινωνικών ομάδων, με σκοπό να πετύχουν

στόχους που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Πολιτικό κόμμα (ουσ.): η οργανωμένη ομάδα ατόμων, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων

θέσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Πολιτικό σύστημα (ουσ.): το οργανωμένο σύνολο που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς διακυ-

βέρνησης του κράτους (π.χ. Κυβέρνηση), καθώς και τις δομές και τις διαδικασίες, μέσω των

οποίων οι μηχανισμοί αυτοί αλληλεπιδρούν με την κοινωνία (π.χ. λειτουργία πολιτικών κομμά-

των).

Πολιτισμός (ουσ.): (<πολίτης). Το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων των πολι-

τών μιας οργανωμένης κοινότητας. 

Προλεταριάτο (ουσ.): (ετυμ.< λατ. proletariatus<proles: γόνος, απόγονος, τέκνο). Η εργατική

τάξη. Ο όρος προέρχεται από την κοινωνική διάρθρωση της αρχαίας Ρώμης. Οι προλετάριοι απο-

τελούσαν την κατώτερη οικονομική τάξη, που, ελλείψει εισοδημάτων, δεν εισέφερε στην Πολιτεία,

παρά μόνο τους απογόνους της (‘proles’), οι οποίοι υπηρετούσαν ως στρατιώτες. Ο όρος χρησι-

μοποιήθηκε από τον Μαρξ για να δηλώσει την τάξη των μισθωτών εργατών που δεν κατέχει ή

δεν ελέγχει τα μέσα παραγωγής.

Προπαγάνδα (ουσ.): η με κάθε μέσο συστηματική προσπάθεια μονόπλευρου επηρεασμού της

κοινής γνώμης προς ορισμένη κατεύθυνση.

Σοσιαλισμός (ουσ.): (<λατ. socius: σύντροφος, εταίρος). Θεωρία και σύστημα κοινωνικής οργά-

νωσης, στο οποίο τα μέσα παραγωγής και κατανομής αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοι-

νωνικές ομάδες, κοινότητες ή από το κράτος και όχι από ιδιώτες. 

Σύνταγμα (ουσ.): ο θεμελιώδης νόμος που συντάσσει την πολιτεία. Καθορίζει τη μορφή του πο-

λιτεύματος, προβλέπει και κατοχυρώνει θεσμούς που εγγυώνται την προστασία του πολιτεύματος

και της λαϊκής κυριαρχίας.

φιλελευθερισμός (ουσ.): α)  το σύνολο των ιδεών και αρχών με τις οποίες επιδιώκεται η διασφά-

λιση της πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής ελευθερίας σε μια κοινωνία, β) οικονομική θε-

ωρία, σύμφωνα με την οποία η αγορά και οι δυνάμεις της πρέπει να αφήνονται να λειτουργούν

ελεύθερες. Ο ρόλος του κράτους πρέπει να περιορίζεται στη διαμόρφωση του πλαισίου, στο οποίο

διεξάγεται ο οικονομικός ανταγωνισμός και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

φυσικό πρόσωπο (ουσ.): το άτομο ως ανθρώπινη ύπαρξη.

Χρηστά ήθη (ουσ.): τα θεμιτά πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς που αναγνωρίζονται και γί-

νονται σεβαστά απ’όλους. Κανόνες κοινωνικού πράττειν που διασφαλίζουν έναν ανεκτό και συμ-

βατό με την κοινωνική συνύπαρξη όρο διαβίωσης, απ’όπου προκύπτει και η δεσμευτικότητά τους.
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ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

Åéò ôï üíïìá ôçò Áãßáò êáé Ïìïïõóßïõ êáé ÁäéáéñÝôïõ ÔñéÜäïò

ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ 

ÂáóéêÝò äéáôÜîåéò

ÔÌÇÌÁ Á  ÌïñöÞ ôïõ ðïëéôåýìáôïò

¢ñèñï 1
1.Ôï ðïëßôåõìá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé Ðñïåäñåõüìåíç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ Äçìïêñáôßá.
2.ÈåìÝëéï ôïõ ðïëéôåýìáôïò åßíáé ç ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá.
3.¼ëåò ïé åîïõóßåò ðçãÜæïõí áðü ôï Ëáü, õðÜñ÷ïõí õðÝñ áõôïý êáé ôïõ ¸èíïõò êáé áóêïýíôáé

üðùò ïñßæåé ôï Óýíôáãìá.

¢ñèñï 2
1.Ï óåâáóìüò êáé ç ðñïóôáóßá ôçò áîßáò ôïõ áíèñþðïõ áðïôåëïýí ôçí ðñùôáñ÷éêÞ õðï÷ñÝùóç

ôçò Ðïëéôåßáò.
2.Ç ÅëëÜäá, áêïëïõèþíôáò ôïõò ãåíéêÜ áíáãíùñéóìÝíïõò êáíüíåò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ,

åðéäéþêåé ôçí åìðÝäùóç ôçò åéñÞíçò, ôçò äéêáéïóýíçò, êáèþò êáé ôçí áíÜðôõîç ôùí öéëéêþí
ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí ëáþí êáé ôùí êñáôþí.

ÔÌÇÌÁ Â  Ó÷Ýóåéò Åêêëçóßáò êáé Ðïëéôåßáò

¢ñèñï 3
1.Åðéêñáôïýóá èñçóêåßá óôçí ÅëëÜäá åßíáé ç èñçóêåßá ôçò ÁíáôïëéêÞò Ïñèüäïîçò Åêêëçóßáò

ôïõ ×ñéóôïý. Ç Ïñèüäïîç Åêêëçóßá ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ ãíùñßæåé êåöáëÞ ôçò ôïí Êýñéï çìþí Éçóïý
×ñéóôü, õðÜñ÷åé áíáðüóðáóôá åíùìÝíç äïãìáôéêÜ ìå ôç ÌåãÜëç Åêêëçóßá ôçò
Êùíóôáíôéíïýðïëçò êáé ìå êÜèå Üëëç ïìüäïîç Åêêëçóßá ôïõ ×ñéóôïý·ôçñåß áðáñáóÜëåõôá, üðùò
åêåßíåò, ôïõò éåñïýò áðïóôïëéêïýò êáé óõíïäéêïýò êáíüíåò êáé ôéò éåñÝò ðáñáäüóåéò. Åßíáé
áõôïêÝöáëç, äéïéêåßôáé áðü ôçí ÉåñÜ Óýíïäï ôùí åí åíåñãåßá Áñ÷éåñÝùí êáé áðü ôç ÄéáñêÞ ÉåñÜ
Óýíïäï ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü áõôÞ êáé óõãêñïôåßôáé üðùò ïñßæåé ï Êáôáóôáôéêüò ×Üñôçò ôçò
Åêêëçóßáò, ìå ôÞñçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Ðáôñéáñ÷éêïý Ôüìïõ ôçò êè´ (29) Éïõíßïõ 1850 êáé ôçò
ÓõíïäéêÞò ÐñÜîçò ôçò 4çò Óåðôåìâñßïõ 1928.

2.Ôï åêêëçóéáóôéêü êáèåóôþò ðïõ õðÜñ÷åé óå ïñéóìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ÊñÜôïõò äåí áíôßêåéôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ.

3.Ôï êåßìåíï ôçò Áãßáò ÃñáöÞò ôçñåßôáé áíáëëïßùôï. Ç åðßóçìç ìåôÜöñáóç ôïõ óå Üëëï
ãëùóóéêü ôýðï áðáãïñåýåôáé ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç ôçò ÁõôïêÝöáëçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò
ÌåãÜëçò ôïõ ×ñéóôïý Åêêëçóßáò óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç.
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ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ 

ÁôïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá

¢ñèñï 4
1.Ïé ¸ëëçíåò åßíáé ßóïé åíþðéïí ôïõ íüìïõ.
2.Ïé ¸ëëçíåò êáé ïé Åëëçíßäåò Ý÷ïõí ßóá äéêáéþìáôá êáé õðï÷ñåþóåéò.
3.¸ëëçíåò ðïëßôåò åßíáé üóïé Ý÷ïõí ôá ðñïóüíôá ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. ÅðéôñÝðåôáé íá áöáéñåèåß

ç åëëçíéêÞ éèáãÝíåéá ìüíï óå ðåñßðôùóç ðïõ êÜðïéïò áðÝêôçóå åêïýóéá Üëëç éèáãÝíåéá Þ ðïõ
áíÝëáâå óå îÝíç ÷þñá õðçñåóßá áíôßèåôç ðñïò ôá åèíéêÜ óõìöÝñïíôá, ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôç
äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðåé åéäéêüôåñá ï íüìïò.

4.Ìüíï ¸ëëçíåò ðïëßôåò åßíáé äåêôïß óå üëåò ôéò äçìüóéåò ëåéôïõñãßåò, åêôüò áðü ôéò åîáéñÝóåéò
ðïõ åéóÜãïíôáé ìå åéäéêïýò íüìïõò.

5.Ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò óõíåéóöÝñïõí ÷ùñßò äéáêñßóåéò óôá äçìüóéá âÜñç, áíÜëïãá ìå ôéò
äõíÜìåéò ôïõò.

6.ÊÜèå ¸ëëçíáò ðïõ ìðïñåß íá öÝñåé üðëá åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá óõíôåëåß óôçí Üìõíá ôçò
Ðáôñßäáò, óýìöùíá ìå ôïõò ïñéóìïýò ôùí íüìùí.

7.Ôßôëïé åõãÝíåéáò Þ äéÜêñéóçò ïýôå áðïíÝìïíôáé ïýôå áíáãíùñßæïíôáé óå ¸ëëçíåò ðïëßôåò.
ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 6 äåí áðïêëåßåé íá ðñïâëÝðåôáé ìå íüìï ç õðï÷ñåùôéêÞ ðñïóöïñÜ

Üëëùí õðçñåóéþí, åíôüò Þ åêôüò ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí (åíáëëáêôéêÞ èçôåßá), áðü üóïõò Ý÷ïõí
ôåêìçñéùìÝíç áíôßññçóç óõíåßäçóçò ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýíïðëçò Þ ãåíéêÜ óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò.

¢ñèñï 5
1.ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá íá áíáðôýóóåé åëåýèåñá ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ êáé íá óõììåôÝ÷åé

óôçí êïéíùíéêÞ, ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ×þñáò, åöüóïí äåí ðñïóâÜëëåé ôá äéêáéþìáôá
ôùí Üëëùí êáé äåí ðáñáâéÜæåé ôï Óýíôáãìá Þ ôá ÷ñçóôÜ Þèç.

2.¼ëïé üóïé âñßóêïíôáé óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá áðïëáìâÜíïõí ôçí áðüëõôç ðñïóôáóßá ôçò
æùÞò, ôçò ôéìÞò êáé ôçò åëåõèåñßáò ôïõò, ÷ùñßò äéÜêñéóç åèíéêüôçôáò, öõëÞò, ãëþóóáò êáé
èñçóêåõôéêþí Þ ðïëéôéêþí ðåðïéèÞóåùí. ÅîáéñÝóåéò åðéôñÝðïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ðñïâëÝðåé
ôï äéåèíÝò äßêáéï.

Áðáãïñåýåôáé ç Ýêäïóç áëëïäáðïý ðïõ äéþêåôáé ãéá ôç äñÜóç ôïõ õðÝñ ôçò åëåõèåñßáò.
3.Ç ðñïóùðéêÞ åëåõèåñßá åßíáé áðáñáâßáóôç. ÊáíÝíáò äåí êáôáäéþêåôáé ïýôå óõëëáìâÜíåôáé

ïýôå öõëáêßæåôáé ïýôå ìå ïðïéïíäÞðïôå Üëëï ôñüðï ðåñéïñßæåôáé, ðáñÜ ìüíï üôáí êáé üðùò ïñßæåé
ï íüìïò.
**4.Áðáãïñåýïíôáé áôïìéêÜ äéïéêçôéêÜ ìÝôñá ðïõ ðåñéïñßæïõí óå ïðïéïíäÞðïôå ¸ëëçíá ôçí
åëåýèåñç êßíçóç Þ åãêáôÜóôáóç óôç ×þñá, êáèþò êáé ôçí åëåýèåñç Ýîïäï êáé åßóïäï ó' áõôÞí.
ÔÝôïéïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ðåñéïñéóôéêÜ ìÝôñá åßíáé äõíáôüí íá åðéâëçèïýí ìüíï ùò ðáñåðüìåíç
ðïéíÞ ìå áðüöáóç ðïéíéêïý äéêáóôçñßïõ, óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò áíÜãêçò êáé ìüíï ãéá ôçí
ðñüëçøç áîéüðïéíùí ðñÜîåùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.

**5.ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá óôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò êáé ôçò ãåíåôéêÞò ôïõ ôáõôüôçôáò. Íüìïò
ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóôáóßá êÜèå ðñïóþðïõ Ýíáíôé ôùí âéïúáôñéêþí ðáñåìâÜóåùí.

ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Óôçí áðáãüñåõóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 äåí ðåñéëáìâÜíåôáé ç áðáãüñåõóç ôçò åîüäïõ ìå ðñÜîç ôïõ

åéóáããåëÝá, åîáéôßáò ðïéíéêÞò äßùîçò, ïýôå ç ëÞøç ìÝôñùí ðïõ åðéâÜëëïíôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò
äçìüóéáò õãåßáò Þ ôçò õãåßáò áóèåíþí, üðùò íüìïò ïñßæåé.
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"¢ñèñï 5Á
1.ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá óôçí ðëçñïöüñçóç, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ðåñéïñéóìïß óôï äéêáßùìá áõôü

åßíáé äõíáôüí íá åðéâëçèïýí ìå íüìï ìüíï åöüóïí åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßïé êáé äéêáéïëïãïýíôáé
ãéá ëüãïõò åèíéêÞò áóöÜëåéáò, êáôáðïëÝìçóçò ôïõ åãêëÞìáôïò Þ ðñïóôáóßáò äéêáéùìÜôùí êáé
óõìöåñüíôùí ôñßôùí.

2.ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôçí Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò. Ç äéåõêüëõíóç ôçò
ðñüóâáóçò óôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ äéáêéíïýíôáé çëåêôñïíéêÜ, êáèþò êáé ôçò ðáñáãùãÞò,
áíôáëëáãÞò êáé äéÜäïóçò ôïõò áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò, ôçñïõìÝíùí ðÜíôïôå ôùí
åããõÞóåùí ôùí Üñèñùí 9, 9Á êáé 19.

¢ñèñï 6
1.ÊáíÝíáò äåí óõëëáìâÜíåôáé ïýôå öõëáêßæåôáé ÷ùñßò áéôéïëïãçìÝíï äéêáóôéêü Ýíôáëìá, ðïõ

ðñÝðåé íá åðéäïèåß ôç óôéãìÞ ðïõ ãßíåôáé ç óýëëçøç Þ ç ðñïöõëÜêéóç. Åîáéñïýíôáé ôá áõôüöùñá
åãêëÞìáôá.

2.¼ðïéïò óõëëáìâÜíåôáé ãéá áõôüöùñï Ýãêëçìá Þ ìå Ýíôáëìá ðñïóÜãåôáé óôïí áñìüäéï
áíáêñéôÞ ôï áñãüôåñï ìÝóá óå åßêïóé ôÝóóåñéò þñåò áðü ôç óýëëçøç, áí üìùò ç óýëëçøç Ýãéíå Ýîù
áðü ôçí Ýäñá ôïõ áíáêñéôÞ, ç ðñïóáãùãÞ ãßíåôáé ìÝóá óôïí áðïëýôùò áíáãêáßï ÷ñüíï ãéá ôç
ìåôáãùãÞ ôïõ. Ï áíáêñéôÞò ïöåßëåé, ìÝóá óå ôñåéò çìÝñåò áðü ôçí ðñïóáãùãÞ, åßôå íá áðïëýóåé
ôïí óõëëçöèÝíôá åßôå íá åêäþóåé Ýíôáëìá öõëÜêéóçò. Ç ðñïèåóìßá áõôÞ ðáñáôåßíåôáé ãéá äýï
çìÝñåò, áí ôï æçôÞóåé áõôüò ðïõ Ý÷åé ðñïóá÷èåß, Þ óå ðåñßðôùóç áíþôåñçò âßáò ðïõ âåâáéþíåôáé
áìÝóùò ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ.

3. ¼ôáí ðåñÜóåé Üðñáêôç êáèåìßá áðü ôéò äýï áõôÝò ðñïèåóìßåò, êÜèå äåóìïöýëáêáò Þ Üëëïò,
åßôå ðïëéôéêüò õðÜëëçëïò åßôå óôñáôéùôéêüò, óôïí ïðïßï Ý÷åé áíáôåèåß ç êñÜôçóç åêåßíïõ ðïõ Ý÷åé
óõëëçöèåß, ïöåßëåé íá ôïí áðïëýóåé áìÝóùò. Ïé ðáñáâÜôåò ôéìùñïýíôáé ãéá ðáñÜíïìç
êáôáêñÜôçóç êáé õðï÷ñåïýíôáé íá åðáíïñèþóïõí êÜèå æçìßá ðïõ Ýãéíå óôïí ðáèüíôá êáé íá ôïí
éêáíïðïéÞóïõí ãéá çèéêÞ âëÜâç ìå ÷ñçìáôéêü ðïóü, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**4. Íüìïò ïñßæåé ôï áíþôáôï üñéï äéÜñêåéáò ôçò ðñïöõëÜêéóçò, ðïõ äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôï Ýíá
Ýôïò óôá êáêïõñãÞìáôá êáé ôïõò Ýîé ìÞíåò óôá ðëçììåëÞìáôá. Óå åíôåëþò åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò
ôá áíþôáôá áõôÜ üñéá ìðïñïýí íá ðáñáôáèïýí ãéá Ýîé êáé ôñåéò ìÞíåò, áíôßóôïé÷á, ìå áðüöáóç ôïõ
áñìüäéïõ äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ.

Áðáãïñåýåôáé ç õðÝñâáóç ôùí áíþôáôùí ïñßùí ôçò ðñïöõëÜêéóçò ìå ôç äéáäï÷éêÞ åðéâïëÞ ôïõ
ìÝôñïõ áõôïý ãéá åðß ìÝñïõò ðñÜîåéò ôçò ßäéáò õðüèåóçò.

** Ìå äýï áóôåñßóêïõò äçëþíïíôáé ôá óçìåßá ôçò Áíáèåþñçóçò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ØÞöéóìá
ôçò 6çò Áðñéëßïõ 2001 ôçò Æ´ ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí 

¢ñèñï 7
1.¸ãêëçìá äåí õðÜñ÷åé ïýôå ðïéíÞ åðéâÜëëåôáé ÷ùñßò íüìï ðïõ íá éó÷ýåé ðñéí áðü ôçí ôÝëåóç

ôçò ðñÜîçò êáé íá ïñßæåé ôá óôïé÷åßá ôçò. ÐïôÝ äåí åðéâÜëëåôáé ðïéíÞ âáñýôåñç áðü åêåßíç ðïõ
ðñïâëåðüôáí êáôÜ ôçí ôÝëåóç ôçò ðñÜîçò.

2. Ôá âáóáíéóôÞñéá, ïðïéáäÞðïôå óùìáôéêÞ êÜêùóç, âëÜâç õãåßáò, Þ Üóêçóç øõ÷ïëïãéêÞò âßáò,
êáèþò êáé êÜèå Üëëç ðñïóâïëÞ ôçò áíèñþðéíçò áîéïðñÝðåéáò áðáãïñåýïíôáé êáé ôéìùñïýíôáé,
üðùò íüìïò ïñßæåé.
**3. Ç ãåíéêÞ äÞìåõóç áðáãïñåýåôáé. ÈáíáôéêÞ ðïéíÞ äåí åðéâÜëëåôáé, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï íüìï ãéá êáêïõñãÞìáôá ôá ïðïßá ôåëïýíôáé óå êáéñü ðïëÝìïõ êáé
ó÷åôßæïíôáé ìå áõôüí.

4. Íüìïò ïñßæåé ìå ðïéïõò üñïõò ôï ÊñÜôïò ðáñÝ÷åé, ýóôåñá áðü äéêáóôéêÞ áðüöáóç,
áðïæçìßùóç óå üóïõò êáôáäéêÜóôçêáí, ðñïöõëáêßóôçêáí Þ ìå Üëëï ôñüðï óôåñÞèçêáí Üäéêá Þ
ðáñÜíïìá ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõò åëåõèåñßá.
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¢ñèñï 8
ÊáíÝíáò äåí óôåñåßôáé ÷ùñßò ôç èÝëçóç ôïõ ôï äéêáóôÞ ðïõ ôïõ Ý÷åé ïñßóåé ï íüìïò.
ÄéêáóôéêÝò åðéôñïðÝò êáé Ýêôáêôá äéêáóôÞñéá, ìå ïðïéïäÞðïôå üíïìá, äåí åðéôñÝðåôáé íá

óõóôáèïýí.
¢ñèñï 9

1.Ç êáôïéêßá ôïõ êáèåíüò åßíáé Üóõëï. Ç éäéùôéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ æùÞ ôïõ áôüìïõ åßíáé
áðáñáâßáóôç. Êáìßá Ýñåõíá äåí ãßíåôáé óå êáôïéêßá, ðáñÜ ìüíï üôáí êáé üðùò ïñßæåé ï íüìïò êáé
ðÜíôïôå ìå ôçí ðáñïõóßá åêðñïóþðùí ôçò äéêáóôéêÞò åîïõóßáò.

2.Ïé ðáñáâÜôåò ôçò ðñïçãïýìåíçò äéÜôáîçò ôéìùñïýíôáé ãéá ðáñáâßáóç ôïõ ïéêéáêïý áóýëïõ êáé
ãéá êáôÜ÷ñçóç åîïõóßáò êáé õðï÷ñåïýíôáé óå ðëÞñç áðïæçìßùóç ôïõ ðáèüíôïò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

**¢ñèñï 9Á
ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá ðñïóôáóßáò áðü ôç óõëëïãÞ, åðåîåñãáóßá êáé ÷ñÞóç, éäßùò ìå

çëåêôñïíéêÜ ìÝóá, ôùí ðñïóùðéêþí ôïõ äåäïìÝíùí, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç ðñïóôáóßá ôùí
ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí äéáóöáëßæåôáé áðü áíåîÜñôçôç áñ÷Þ, ðïõ óõãêñïôåßôáé êáé ëåéôïõñãåß,
üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 10
1.ÊáèÝíáò Þ ðïëëïß ìáæß Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá, ôçñþíôáò ôïõò íüìïõò ôïõ ÊñÜôïõò, íá áíáöÝñïíôáé

åããñÜöùò óôéò áñ÷Ýò, ïé ïðïßåò åßíáé õðï÷ñåùìÝíåò íá åíåñãïýí óýíôïìá êáôÜ ôéò êåßìåíåò
äéáôÜîåéò êáé íá áðáíôïýí áéôéïëïãçìÝíá óå åêåßíïí, ðïõ õðÝâáëå ôçí áíáöïñÜ, óýìöùíá ìå ôï
íüìï.

2.Ìüíï ìåôÜ ôçí êïéíïðïßçóç ôçò ôåëéêÞò áðüöáóçò ôçò áñ÷Þò óôçí ïðïßá áðåõèýíåôáé ç
áíáöïñÜ, êáé ìå ôçí Üäåéá ôçò, åðéôñÝðåôáé ç äßùîç åêåßíïõ ðïõ ôçí õðÝâáëå ãéá ðáñáâÜóåéò ðïõ
ôõ÷üí õðÜñ÷ïõí ó' áõôÞ.
**3. Ç áñìüäéá õðçñåóßá Þ áñ÷Þ õðï÷ñåïýôáé íá áðáíôÜ óôá áéôÞìáôá ãéá ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí
êáé ÷ïñÞãçóç åããñÜöùí, éäßùò ðéóôïðïéçôéêþí, äéêáéïëïãçôéêþí êáé âåâáéþóåùí ìÝóá óå
ïñéóìÝíç ðñïèåóìßá, ü÷é ìåãáëýôåñç ôùí 60 çìåñþí, üðùò íüìïò ïñßæåé. Óå ðåñßðôùóç ðáñüäïõ
Üðñáêôçò ôçò ðñïèåóìßáò áõôÞò Þ ðáñÜíïìçò Üñíçóçò, ðÝñáí ôùí Üëëùí ôõ÷üí êõñþóåùí êáé
Ýííïìùí óõíåðåéþí, êáôáâÜëëåôáé êáé åéäéêÞ ÷ñçìáôéêÞ éêáíïðïßçóç óôïí áéôïýíôá, üðùò íüìïò
ïñßæåé.

¢ñèñï 11
1.Ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá óõíÝñ÷ïíôáé Þóõ÷á êáé ÷ùñßò üðëá.
2.Ìüíï óôéò äçìüóéåò õðáßèñéåò óõíáèñïßóåéò ìðïñåß íá ðáñßóôáôáé ç áóôõíïìßá. Ïé õðáßèñéåò

óõíáèñïßóåéò ìðïñïýí íá áðáãïñåõôïýí ìå áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôçò áóôõíïìéêÞò áñ÷Þò,
ãåíéêÜ, áí åîáéôßáò ôïõò åðßêåéôáé óïâáñüò êßíäõíïò ãéá ôç äçìüóéá áóöÜëåéá, óå ïñéóìÝíç äå
ðåñéï÷Þ, áí áðåéëåßôáé óïâáñÞ äéáôÜñáîç ôçò êïéíùíéêïïéêïíïìéêÞò æùÞò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

**¢ñèñï 12
1. Ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá óõíéóôïýí åíþóåéò êáé ìç êåñäïóêïðéêÜ óùìáôåßá,

ôçñþíôáò ôïõò íüìïõò, ðïõ ðïôÝ üìùò äåí ìðïñïýí íá åîáñôÞóïõí ôçí Üóêçóç ôïõ äéêáéþìáôïò
áõôïý áðü ðñïçãïýìåíç Üäåéá.

2.Ôï óùìáôåßï äåí ìðïñåß íá äéáëõèåß ãéá ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ Þ ïõóéþäïõò äéÜôáîçò ôïõ
êáôáóôáôéêïý ôïõ, ðáñÜ ìüíï ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç.

3.Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò êáé óå åíþóåéò
ðñïóþðùí ðïõ äåí óõíéóôïýí óùìáôåßï.

4.Ïé ãåùñãéêïß êáé áóôéêïß óõíåôáéñéóìïß êÜèå åßäïõò áõôïäéïéêïýíôáé óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò
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ôïõ íüìïõ êáé ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõò êáé ðñïóôáôåýïíôáé êáé åðïðôåýïíôáé áðü ôï ÊñÜôïò, ðïõ
åßíáé õðï÷ñåùìÝíï íá ìåñéìíÜ ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõò.

5.ÅðéôñÝðåôáé ç óýóôáóç ìå íüìï áíáãêáóôéêþí óõíåôáéñéóìþí ðïõ áðïâëÝðïõí óôçí
åêðëÞñùóç óêïðþí êïéíÞò ùöÝëåéáò Þ äçìüóéïõ åíäéáöÝñïíôïò Þ êïéíÞò åêìåôÜëëåõóçò
ãåùñãéêþí åêôÜóåùí Þ Üëëçò ðëïõôïðáñáãùãéêÞò ðçãÞò, åöüóïí ðÜíôùò åîáóöáëßæåôáé ç ßóç
ìåôá÷åßñéóç áõôþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí.

¢ñèñï 13
1.Ç åëåõèåñßá ôçò èñçóêåõôéêÞò óõíåßäçóçò åßíáé áðáñáâßáóôç. Ç áðüëáõóç ôùí áôïìéêþí êáé

ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí äåí åîáñôÜôáé áðü ôéò èñçóêåõôéêÝò ðåðïéèÞóåéò êáèåíüò.
2.ÊÜèå ãíùóôÞ èñçóêåßá åßíáé åëåýèåñç êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç ëáôñåßá ôçò ôåëïýíôáé áíåìðüäéóôá

õðü ôçí ðñïóôáóßá ôùí íüìùí. Ç Üóêçóç ôçò ëáôñåßáò äåí åðéôñÝðåôáé íá ðñïóâÜëëåé ôç äçìüóéá
ôÜîç Þ ôá ÷ñçóôÜ Þèç. Ï ðñïóçëõôéóìüò áðáãïñåýåôáé.

3.Ïé ëåéôïõñãïß üëùí ôùí ãíùóôþí èñçóêåéþí õðüêåéíôáé óôçí ßäéá åðïðôåßá ôçò Ðïëéôåßáò êáé
óôéò ßäéåò õðï÷ñåþóåéò áðÝíáíôé ôçò, üðùò êáé ïé ëåéôïõñãïß ôçò åðéêñáôïýóáò èñçóêåßáò.

4.ÊáíÝíáò äåí ìðïñåß, åîáéôßáò ôùí èñçóêåõôéêþí ôïõ ðåðïéèÞóåùí, íá áðáëëáãåß áðü ôçí
åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ðñïò ôï ÊñÜôïò Þ íá áñíçèåß íá óõììïñöùèåß ðñïò ôïõò íüìïõò.

5.ÊáíÝíáò üñêïò äåí åðéâÜëëåôáé ÷ùñßò íüìï, ðïõ ïñßæåé êáé ôïí ôýðï ôïõ. 

¢ñèñï 14
1.ÊáèÝíáò ìðïñåß íá åêöñÜæåé êáé íá äéáäßäåé ðñïöïñéêÜ, ãñáðôÜ êáé äéá ôïõ ôýðïõ ôïõò

óôï÷áóìïýò ôïõ ôçñþíôáò ôïõò íüìïõò ôïõ ÊñÜôïõò.
2.Ï ôýðïò åßíáé åëåýèåñïò. Ç ëïãïêñéóßá êáé êÜèå Üëëï ðñïëçðôéêü ìÝôñï áðáãïñåýïíôáé.
3.Ç êáôÜó÷åóç åöçìåñßäùí êáé Üëëùí åíôýðùí, åßôå ðñéí áðü ôçí êõêëïöïñßá åßôå ýóôåñá áðü

áõôÞ, áðáãïñåýåôáé.
Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé ç êáôÜó÷åóç, ìå ðáñáããåëßá ôïõ åéóáããåëÝá, ìåôÜ ôçí êõêëïöïñßá:

á) ãéá ðñïóâïëÞ ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò êáé êÜèå Üëëçò ãíùóôÞò èñçóêåßáò,
â) ãéá ðñïóâïëÞ ôïõ ðñïóþðïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò,
ã) ãéá äçìïóßåõìá ðïõ áðïêáëýðôåé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç óýíèåóç, ôïí åîïðëéóìü êáé ôç äéÜôáîç

ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí Þ ôçí ï÷ýñùóç ôçò ×þñáò Þ ðïõ Ý÷åé óêïðü ôç âßáéç áíáôñïðÞ ôïõ
ðïëéôåýìáôïò Þ óôñÝöåôáé êáôÜ ôçò åäáöéêÞò áêåñáéüôçôáò ôïõ ÊñÜôïõò,

ä) ãéá Üóåìíá äçìïóéåýìáôá ðïõ ðñïóâÜëëïõí ïëïöÜíåñá ôç äçìüóéá áéäþ, óôéò ðåñéðôþóåéò
ðïõ ïñßæåé ï íüìïò.

4.Ó' üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ï åéóáããåëÝáò, ìÝóá óå åßêïóé ôÝóóåñéò
þñåò áðü ôçí êáôÜó÷åóç, ïöåßëåé íá õðïâÜëåé ôçí õðüèåóç óôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï, êáé
áõôü,ìÝóá óå Üëëåò åßêïóé ôÝóóåñéò þñåò, ïöåßëåé íá áðïöáóßóåé ãéá ôç äéáôÞñçóç Þ ôçí Üñóç ôçò
êáôÜó÷åóçò, äéáöïñåôéêÜ ç êáôÜó÷åóç áßñåôáé áõôïäéêáßùò. Ôá Ýíäéêá ìÝóá ôçò Ýöåóçò êáé ôçò
áíáßñåóçò åðéôñÝðïíôáé óôïí åêäüôç ôçò åöçìåñßäáò Þ Üëëïõ åíôýðïõ ðïõ êáôáó÷Ýèçêå êáé óôïí
åéóáããåëÝá.
**5. ÊáèÝíáò ï ïðïßïò èßãåôáé áðü áíáêñéâÝò äçìïóßåõìá Þ åêðïìðÞ Ý÷åé äéêáßùìá áðÜíôçóçò, ôï
äå ìÝóï åíçìÝñùóçò Ý÷åé áíôéóôïß÷ùò õðï÷ñÝùóç ðëÞñïõò êáé Üìåóçò åðáíüñèùóçò. ÊáèÝíáò ï
ïðïßïò èßãåôáé áðü õâñéóôéêü Þ äõóöçìéóôéêü äçìïóßåõìá Þ åêðïìðÞ Ý÷åé, åðßóçò, äéêáßùìá
áðÜíôçóçò, ôï äå ìÝóï åíçìÝñùóçò Ý÷åé áíôéóôïß÷ùò
õðï÷ñÝùóç Üìåóçò äçìïóßåõóçò Þ ìåôÜäïóçò ôçò áðÜíôçóçò. Íüìïò ïñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï
áóêåßôáé ôï äéêáßùìá áðÜíôçóçò êáé äéáóöáëßæåôáé ç ðëÞñçò êáé Üìåóç åðáíüñèùóç Þ ç
äçìïóßåõóç êáé ìåôÜäïóç ôçò áðÜíôçóçò.

6.Ôï äéêáóôÞñéï, ýóôåñá áðü ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí êáôáäßêåò ìÝóá óå ìßá ðåíôáåôßá ãéá äéÜðñáîç
ôùí åãêëçìÜôùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 3, äéáôÜóóåé ôçí ïñéóôéêÞ Þ ðñïóùñéíÞ ðáýóç
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ôçò Ýêäïóçò ôïõ åíôýðïõ êáé, óå âáñéÝò ðåñéðôþóåéò, ôçí áðáãüñåõóç ôçò Üóêçóçò ôïõ
äçìïóéïãñáöéêïý åðáããÝëìáôïò áðü ôï ðñüóùðï ðïõ êáôáäéêÜóôçêå, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç ðáýóç
Þ ç áðáãüñåõóç áñ÷ßæïõí áöüôïõ ç êáôáäéêáóôéêÞ áðüöáóç ãßíåé áìåôÜêëçôç.
**7. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóôéêÞ êáé ðïéíéêÞ åõèýíç ôïõ ôýðïõ êáé ôùí Üëëùí ìÝóùí
åíçìÝñùóçò êáé ìå ôçí ôá÷åßá åêäßêáóç ôùí ó÷åôéêþí õðïèÝóåùí.

8.Íüìïò ïñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôá ðñïóüíôá ãéá ôçí Üóêçóç ôïõ äçìïóéïãñáöéêïý
åðáããÝëìáôïò.
**9.Ôï éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò, ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá ìÝóá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ìÝóùí
åíçìÝñùóçò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ãíùóôÜ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Íüìïò ðñïâëÝðåé ôá ìÝôñá êáé ôïõò
ðåñéïñéóìïýò ðïõ åßíáé áíáãêáßïé ãéá ôçí ðëÞñç äéáóöÜëéóç ôçò äéáöÜíåéáò êáé ôçò ðïëõöùíßáò
óôçí åíçìÝñùóç. Áðáãïñåýåôáé ç óõãêÝíôñùóç ôïõ åëÝã÷ïõ ðåñéóóüôåñùí ìÝóùí åíçìÝñùóçò ôçò
áõôÞò Þ Üëëçò ìïñöÞò. Áðáãïñåýåôáé åéäéêüôåñá ç óõãêÝíôñùóç ðåñéóóüôåñùí ôïõ åíüò
çëåêôñïíéêþí ìÝóùí åíçìÝñùóçò ôçò áõôÞò ìïñöÞò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç éäéüôçôá ôïõ éäéïêôÞôç,
ôïõ åôáßñïõ, ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ Þ ôïõ äéåõèõíôéêïý óôåëÝ÷ïõò åðé÷åßñçóçò ìÝóùí åíçìÝñùóçò
åßíáé áóõìâßâáóôç ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ éäéïêôÞôç, ôïõ åôáßñïõ, ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ Þ ôïõ
äéåõèõíôéêïý óôåëÝ÷ïõò åðé÷åßñçóçò ðïõ áíáëáìâÜíåé Ýíáíôé ôïõ Äçìïóßïõ Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ
ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ðñïìçèåéþí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí. Ç
áðáãüñåõóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ êáôáëáìâÜíåé êáé êÜèå åßäïõò ðáñÝíèåôá ðñüóùðá, üðùò
óõæýãïõò, óõããåíåßò, ïéêïíïìéêÜ åîáñôçìÝíá Üôïìá Þ åôáéñåßåò. Íüìïò ïñßæåé ôéò åéäéêüôåñåò
ñõèìßóåéò, ôéò êõñþóåéò ðïõ ìðïñåß íá öèÜíïõí ìÝ÷ñé ôçí áíÜêëçóç ôçò Üäåéáò ñáäéïöùíéêïý Þ
ôçëåïðôéêïý óôáèìïý êáé ìÝ÷ñé ôçí áðáãüñåõóç óýíáøçò Þ ôçí áêýñùóç ôçò ó÷åôéêÞò óýìâáóçò,
êáèþò êáé ôïõò ôñüðïõò åëÝã÷ïõ êáé ôéò åããõÞóåéò áðïôñïðÞò ôùí êáôáóôñáôçãÞóåùí ôùí
ðñïçãïýìåíùí åäáößùí.

¢ñèñï 15
1.Ïé ðñïóôáôåõôéêÝò ãéá ôïí ôýðï äéáôÜîåéò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ äåí åöáñìüæïíôáé óôïí

êéíçìáôïãñÜöï, ôç öùíïãñáößá, ôç ñáäéïöùíßá, ôçí ôçëåüñáóç êáé êÜèå Üëëï ðáñåìöåñÝò ìÝóï
ìåôÜäïóçò ëüãïõ Þ ðáñÜóôáóçò.
**2.Ç ñáäéïöùíßá êáé ç ôçëåüñáóç õðÜãïíôáé óôïí Üìåóï Ýëåã÷ï ôïõ ÊñÜôïõò. Ï Ýëåã÷ïò êáé ç
åðéâïëÞ ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí õðÜãïíôáé óôçí áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõ Åèíéêïý
Óõìâïõëßïõ Ñáäéïôçëåüñáóçò ðïõ åßíáé áíåîÜñôçôç áñ÷Þ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ï Üìåóïò Ýëåã÷ïò
ôïõ ÊñÜôïõò, ðïõ ëáìâÜíåé êáé ôç ìïñöÞ ôïõ êáèåóôþôïò ôçò ðñïçãïýìåíçò Üäåéáò, Ý÷åé ùò óêïðü
ôçí áíôéêåéìåíéêÞ êáé ìå ßóïõò üñïõò ìåôÜäïóç ðëçñïöïñéþí êáé åéäÞóåùí, êáèþò êáé ðñïúüíôùí
ôïõ ëüãïõ êáé ôçò ôÝ÷íçò, ôçí åîáóöÜëéóç ôçò ðïéïôéêÞò óôÜèìçò ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ åðéâÜëëåé
ç êïéíùíéêÞ áðïóôïëÞ ôçò ñáäéïöùíßáò êáé ôçò ôçëåüñáóçò êáé ç ðïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ×þñáò,
êáèþò êáé ôï óåâáóìü ôçò áîßáò ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðáéäéêÞò çëéêßáò êáé ôçò
íåüôçôáò.

Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðï÷ñåùôéêÞ êáé äùñåÜí ìåôÜäïóç ôùí åñãáóéþí ôçò ÂïõëÞò êáé
ôùí åðéôñïðþí ôçò, êáèþò êáé ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ
ìÝóá.

¢ñèñï 16
1.Ç ôÝ÷íç êáé ç åðéóôÞìç, ç Ýñåõíá êáé ç äéäáóêáëßá åßíáé åëåýèåñåò· ç áíÜðôõîç êáé ç

ðñïáãùãÞ ôïõò áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò. Ç áêáäçìáúêÞ åëåõèåñßá êáé ç åëåõèåñßá ôçò
äéäáóêáëßáò äåí áðáëëÜóóïõí áðü ôï êáèÞêïí ôçò õðáêïÞò óôï Óýíôáãìá.

2.Ç ðáéäåßá áðïôåëåß âáóéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ ÊñÜôïõò êáé Ý÷åé óêïðü ôçí çèéêÞ, ðíåõìáôéêÞ,
åðáããåëìáôéêÞ êáé öõóéêÞ áãùãÞ ôùí ÅëëÞíùí, ôçí áíÜðôõîç ôçò åèíéêÞò êáé èñçóêåõôéêÞò
óõíåßäçóçò êáé ôç äéÜðëáóç ôïõò óå åëåýèåñïõò êáé õðåýèõíïõò ðïëßôåò.
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3.Ôá Ýôç õðï÷ñåùôéêÞò öïßôçóçò äåí ìðïñåß íá åßíáé ëéãüôåñá áðü åííÝá.
4.¼ëïé ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí äéêáßùìá äùñåÜí ðáéäåßáò, óå üëåò ôéò âáèìßäåò ôçò, óôá êñáôéêÜ

åêðáéäåõôÞñéá. Ôï ÊñÜôïò åíéó÷ýåé ôïõò óðïõäáóôÝò ðïõ äéáêñßíïíôáé, êáèþò êáé áõôïýò ðïõ
Ý÷ïõí áíÜãêç áðü âïÞèåéá Þ åéäéêÞ ðñïóôáóßá, áíÜëïãá ìå ôéò éêáíüôçôåò ôïõò.

5.Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü éäñýìáôá ðïõ áðïôåëïýí íïìéêÜ ðñüóùðá
äçìïóßïõ äéêáßïõ ìå ðëÞñç áõôïäéïßêçóç. Ôá éäñýìáôá áõôÜ ôåëïýí õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ÊñÜôïõò,
Ý÷ïõí äéêáßùìá íá åíéó÷ýïíôáé ïéêïíïìéêÜ áðü áõôü êáé ëåéôïõñãïýí óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò ðïõ
áöïñïýí ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïõò. Óõã÷þíåõóç Þ êáôÜôìçóç áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí
ìðïñåß íá ãßíåé êáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü êÜèå áíôßèåôç äéÜôáîç, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Åéäéêüò íüìïò ïñßæåé üóá áöïñïýí ôïõò öïéôçôéêïýò óõëëüãïõò êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí
óðïõäáóôþí ó' áõôïýò.

6.Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí åßíáé äçìüóéïé ëåéôïõñãïß. Ôï õðüëïéðï
äéäáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõò åðéôåëåß åðßóçò äçìüóéï ëåéôïýñãçìá, ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ íüìïò
ïñßæåé. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóç üëùí áõôþí ôùí ðñïóþðùí êáèïñßæïíôáé áðü ôïõò
ïñãáíéóìïýò ôùí ïéêåßùí éäñõìÜôùí.
Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí äåí ìðïñïýí íá ðáõèïýí ðñïôïý ëÞîåé
óýìöùíá ìå ôï íüìï ï ÷ñüíïò õðçñåóßáò ôïõò ðáñÜ ìüíï ìå ôéò ïõóéáóôéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò 4 êáé ýóôåñá áðü áðüöáóç óõìâïõëßïõ ðïõ áðïôåëåßôáé
êáôÜ ðëåéïøçößá áðü áíþôáôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Íüìïò ïñßæåé ôï üñéï ôçò çëéêßáò ôùí êáèçãçôþí ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí Ýùò
üôïõ åêäïèåß ï íüìïò áõôüò ïé êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýí áðï÷ùñïýí áõôïäéêáßùò ìüëéò ëÞîåé ôï
áêáäçìáúêü Ýôïò ìÝóá óôï ïðïßï óõìðëçñþíïõí ôï åîçêïóôü Ýâäïìï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò.

7.Ç åðáããåëìáôéêÞ êáé êÜèå Üëëç åéäéêÞ åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðü ôï ÊñÜôïò êáé ìå ó÷ïëÝò
áíþôåñçò âáèìßäáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ü÷é ìåãáëýôåñï áðü ôñßá ÷ñüíéá, üðùò ðñïâëÝðåôáé
åéäéêüôåñá áðü ôï íüìï, ðïõ ïñßæåé êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá üóùí áðïöïéôïýí áðü ôéò
ó÷ïëÝò áõôÝò.

8.Íüìïò ïñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò üñïõò ÷ïñÞãçóçò Üäåéáò ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá
åêðáéäåõôçñßùí ðïõ äåí áíÞêïõí óôï ÊñÜôïò, ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðïðôåßá ðïõ áóêåßôáé ðÜíù ó'
áõôÜ, êáèþò êáé ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý ôïõò.
Ç óýóôáóç áíþôáôùí ó÷ïëþí áðü éäéþôåò áðáãïñåýåôáé.

9.Ï áèëçôéóìüò ôåëåß õðü ôçí ðñïóôáóßá êáé ôçí áíþôáôç åðïðôåßá ôïõ ÊñÜôïõò.
Ôï ÊñÜôïò åðé÷ïñçãåß êáé åëÝã÷åé ôéò åíþóåéò ôùí áèëçôéêþí óùìáôåßùí êÜèå åßäïõò, üðùò íüìïò
ïñßæåé. Íüìïò ïñßæåé åðßóçò ôç äéÜèåóç ôùí åíéó÷ýóåùí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé êÜèå öïñÜ óôéò
åðé÷ïñçãïýìåíåò åíþóåéò óýìöùíá ìå ôïí ðñïïñéóìü ôïõò.

¢ñèñï 17
1.Ç éäéïêôçóßá ôåëåß õðü ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÊñÜôïõò, ôá äéêáéþìáôá üìùò ðïõ áðïññÝïõí áðü

áõôÞ äåí ìðïñïýí íá áóêïýíôáé óå âÜñïò ôïõ ãåíéêïý óõìöÝñïíôïò.
**2. ÊáíÝíáò äåí óôåñåßôáé ôçí éäéïêôçóßá ôïõ, ðáñÜ ìüíï ãéá äçìüóéá ùöÝëåéá ðïõ Ý÷åé
áðïäåé÷èåß ìå ôïí ðñïóÞêïíôá ôñüðï, üôáí êáé üðùò ï íüìïò ïñßæåé, êáé ðÜíôïôå áöïý ðñïçãçèåß
ðëÞñçò áðïæçìßùóç, ðïõ íá áíôáðïêñßíåôáé óôçí áîßá ôçí ïðïßá åß÷å ôï áðáëëïôñéïýìåíï êáôÜ ôï
÷ñüíï ôçò óõæÞôçóçò óôï äéêáóôÞñéï ãéá ôïí ðñïóùñéíü ðñïóäéïñéóìü ôçò áðïæçìßùóçò. Áí
æçôçèåß áðåõèåßáò ï ïñéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò ôçò áðïæçìßùóçò, ëáìâÜíåôáé õðüøç ç áîßá êáôÜ ôï
÷ñüíï ôçò ó÷åôéêÞò óõæÞôçóçò óôï äéêáóôÞñéï.

Áí ç óõæÞôçóç ãéá ôïí ïñéóôéêü ðñïóäéïñéóìü ôçò áðïæçìßùóçò äéåîá÷èåß ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç
Ýôïõò áðü ôç óõæÞôçóç ãéá ôïí ðñïóùñéíü ðñïóäéïñéóìü, ôüôå ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò
áðïæçìßùóçò ëáìâÜíåôáé õðüøç ç áîßá êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí ïñéóôéêü
ðñïóäéïñéóìü. Óôçí áðüöáóç êÞñõîçò ðñÝðåé íá äéêáéïëïãåßôáé åéäéêÜ ç äõíáôüôçôá êÜëõøçò ôçò
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äáðÜíçò áðïæçìßùóçò. Ç áðïæçìßùóç, åöüóïí óõíáéíåß ï äéêáéïý÷ïò, ìðïñåß íá êáôáâÜëëåôáé êáé
óå åßäïò éäßùò ìå ôç ìïñöÞ ôçò ðáñá÷þñçóçò ôçò êõñéüôçôáò Üëëïõ áêéíÞôïõ Þ ôçò ðáñá÷þñçóçò
äéêáéùìÜôùí åðß Üëëïõ áêéíÞôïõ.

3.Ç åíäå÷üìåíç ìåôáâïëÞ ôçò áîßáò ôïõ áðáëëïôñéïõìÝíïõ ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôçò ðñÜîçò
áðáëëïôñßùóçò, êáé ìüíï åîáéôßáò ôçò, äåí ëáìâÜíåôáé õðüøç.
**4. Ç áðïæçìßùóç ïñßæåôáé áðü ôá áñìüäéá äéêáóôÞñéá. Ìðïñåß íá ïñéóôåß êáé ðñïóùñéíÜ
äéêáóôéêþò, ýóôåñá áðü áêñüáóç Þ ðñüóêëçóç ôïõ äéêáéïý÷ïõ, ðïõ ìðïñåß íá õðï÷ñåùèåß êáôÜ
ôçí êñßóç ôïõ äéêáóôçñßïõ íá ðáñÜó÷åé ãéá ôçí åßóðñáîç ôçò áíÜëïãç åããýçóç, óýìöùíá ìå ôïí
ôñüðï ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. Íüìïò ìðïñåß íá ðñïâëÝðåé ôçí åãêáèßäñõóç åíéáßáò äéêáéïäïóßáò, êáôÜ
ðáñÝêêëéóç áðü ôï Üñèñï 94, ãéá üëåò ôéò äéáöïñÝò êáé õðïèÝóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå
áðáëëïôñßùóç, êáèþò êáé ôçí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá äéåîáãùãÞ ôùí ó÷åôéêþí äéêþí. Ìå ôïí ßäéï
íüìï ìðïñåß íá ñõèìßæåôáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï óõíå÷ßæïíôáé åêêñåìåßò äßêåò.

Ðñéí êáôáâëçèåß ç ïñéóôéêÞ Þ ðñïóùñéíÞ áðïæçìßùóç äéáôçñïýíôáé áêÝñáéá üëá ôá äéêáéþìáôá
ôïõ éäéïêôÞôç êáé äåí åðéôñÝðåôáé ç êáôÜëçøç.

ÐñïêåéìÝíïõ íá åêôåëåóôïýí Ýñãá ãåíéêüôåñçò óçìáóßáò ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôçò ×þñáò åßíáé
äõíáôüí, ìå åéäéêÞ áðüöáóç ôïõ äéêáóôçñßïõ ðïõ åßíáé áñìüäéï ãéá ôïí ïñéóôéêü Þ ðñïóùñéíü
ðñïóäéïñéóìü ôçò áðïæçìßùóçò, íá åðéôñÝðåôáé ç ðñáãìáôïðïßçóç åñãáóéþí êáé ðñéí áðü ôïí
ðñïóäéïñéóìü êáé ôçí êáôáâïëÞ ôçò áðïæçìßùóçò, õðü ôïí üñï ôçò êáôáâïëÞò åýëïãïõ ôìÞìáôïò
ôçò áðïæçìßùóçò êáé ôçò ðáñï÷Þò ðëÞñïõò åããýçóçò õðÝñ ôïõ äéêáéïý÷ïõ ôçò áðïæçìßùóçò, üðùò
íüìïò ïñßæåé. Ç äåýôåñç ðñüôáóç ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ åöáñìüæåôáé áíáëüãùò êáé óôéò ðåñéðôþóåéò
áõôÝò.

Ç áðïæçìßùóç ðïõ ïñßóôçêå êáôáâÜëëåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ôï áñãüôåñï ìÝóá óå åíÜìéóé Ýôïò áðü
ôç äçìïóßåõóç ôçò áðüöáóçò ãéá ôïí ðñïóùñéíü ðñïóäéïñéóìü ôçò áðïæçìßùóçò êáé, óå ðåñßðôùóç
áðåõèåßáò áßôçóçò ãéá ïñéóôéêü ðñïóäéïñéóìü ôçò áðïæçìßùóçò, áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ó÷åôéêÞò
áðüöáóçò ôïõ äéêáóôçñßïõ, äéáöïñåôéêÜ ç áðáëëïôñßùóç áßñåôáé áõôïäéêáßùò.

Ç áðïæçìßùóç äåí õðüêåéôáé, ùò áðïæçìßùóç, óå êáíÝíá öüñï, êñÜôçóç Þ ôÝëïò.
5.Íüìïò ïñßæåé ôéò ðåñéðôþóåéò õðï÷ñåùôéêÞò éêáíïðïßçóçò ôùí äéêáéïý÷ùí ãéá ôçí ðñüóïäï, ôçí

ïðïßá Ý÷áóáí áðü ôï áêßíçôï ðïõ áðáëëïôñéþèçêå Ýùò ôï ÷ñüíï êáôáâïëÞò ôçò áðïæçìßùóçò.
6.¼ôáí ðñüêåéôáé íá åêôåëåóôïýí Ýñãá êïéíÞò ùöÝëåéáò Þ ãåíéêüôåñçò óçìáóßáò ãéá ôçí

ïéêïíïìßá ôçò ×þñáò, íüìïò ìðïñåß íá åðéôñÝøåé ôçí áðáëëïôñßùóç õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ åõñýôåñùí
æùíþí, ðÝñá áðü ôéò åêôÜóåéò ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí Ýñãùí. Ï ßäéïò íüìïò
êáèïñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò üñïõò ìéáò ôÝôïéáò áðáëëïôñßùóçò, êáèþò êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå
ôç äéÜèåóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç, ãéá äçìüóéïõò Þ êïéíùöåëåßò ãåíéêÜ óêïðïýò, ôùí åêôÜóåùí ðïõ
áðáëëïôñéþíïíôáé åðéðëÝïí üóùí åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôï Ýñãï ðïõ ðñüêåéôáé íá åêôåëåóôåß.

7.Íüìïò ìðïñåß íá ïñßóåé üôé ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí ìå ðñïöáíÞ êïéíÞ ùöÝëåéá õðÝñ ôïõ
Äçìïóßïõ, íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, ïñãáíéóìþí
êïéíÞò ùöÝëåéáò êáé äçìüóéùí åðé÷åéñÞóåùí, åðéôñÝðåôáé íá äéáíïé÷èïýí õðüãåéåò óÞñáããåò óôï
åðéâáëëüìåíï âÜèïò, ÷ùñßò áðïæçìßùóç, õðü ôïí üñï üôé äåí èá ðáñáâëÜðôåôáé ç óõíÞèçò
åêìåôÜëëåõóç ôïõ õðåñêåßìåíïõ áêéíÞôïõ. 

¢ñèñï 18
1.Åéäéêïß íüìïé ñõèìßæïõí ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí éäéïêôçóßá êáé ôç äéÜèåóç ôùí ìåôáëëåßùí, ïñõ÷åßùí,

óðçëáßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí êáé èçóáõñþí, éáìáôéêþí, ñåüíôùí êáé õðüãåéùí õäÜôùí êáé
ãåíéêÜ ôïõ õðüãåéïõ ðëïýôïõ.

2.Ìå íüìï ñõèìßæïíôáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí éäéïêôçóßá, ôçí åêìåôÜëëåõóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí
ëéìíïèáëáóóþí êáé ôùí ìåãÜëùí ëéìíþí, êáèþò êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéÜèåóç ãåíéêÜ ôùí åêôÜóåùí
ðïõ ðñïêýðôïõí áðü áðïîÞñáíóç ôïõò.

3.Åéäéêïß íüìïé ñõèìßæïõí ôá ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðéôÜîåéò ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí óå
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ðåñßðôùóç ðïëÝìïõ Þ åðéóôñÜôåõóçò, Þ ãéá ôç èåñáðåßá Üìåóçò êïéíùíéêÞò áíÜãêçò ðïõ ìðïñåß íá
èÝóåé óå êßíäõíï ôç äçìüóéá ôÜîç Þ õãåßá.

4.ÅðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá ðïõ êáèïñßæåé åéäéêüò íüìïò, ï áíáäáóìüò áãñïôéêþí
åêôÜóåùí ãéá ôçí åðùöåëÝóôåñç åêìåôÜëëåõóç ôïõ åäÜöïõò, êáèþò êáé ç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí
áðïöõãÞ ôçò õðÝñìåôñçò êáôÜôìçóçò Þ ãéá äéåõêüëõíóç ôçò áíáóõãêñüôçóçò ôçò êáôáôìçìÝíçò
ìéêñÞò áãñïôéêÞò éäéïêôçóßáò.

5.Åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò, ìðïñåß íá
ðñïâëåöèåß ìå íüìï êáé êÜèå Üëëç óôÝñçóç ôçò åëåýèåñçò ÷ñÞóçò êáé êÜñðùóçò ôçò éäéïêôçóßáò
ðïõ áðáéôåßôáé áðü éäéáßôåñåò ðåñéóôÜóåéò. Íüìïò ïñßæåé ôïí õðü÷ñåï êáé ôç äéáäéêáóßá êáôáâïëÞò
óôï äéêáéïý÷ï ôïõ áíôáëëÜãìáôïò ôçò ÷ñÞóçò Þ êÜñðùóçò, ôï ïðïßï ðñÝðåé íá áíôáðïêñßíåôáé óôéò
õöéóôÜìåíåò êÜèå öïñÜ óõíèÞêåò.
ÌÝôñá ðïõ åðéâëÞèçêáí ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò áßñïíôáé áìÝóùò ìüëéò
åêëåßøïõí ïé éäéáßôåñïé ëüãïé ðïõ ôá ðñïêÜëåóáí. Óå ðåñßðôùóç áäéêáéïëüãçôçò ðáñÜôáóçò ôùí
ìÝôñùí áðïöáóßæåé ãéá ôçí Üñóç ôïõò, êáôÜ êáôçãïñßåò ðåñéðôþóåùí, ôï Óõìâïýëéï ôçò
Åðéêñáôåßáò, ýóôåñá áðü áßôçóç üðïéïõ Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí.

6.Ìå íüìï ìðïñåß íá ñõèìßæïíôáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéÜèåóç åãêáôáëåéììÝíùí åêôÜóåùí ãéá ôçí
áîéïðïßçóç ôïõò õðÝñ ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé áðïêáôÜóôáóç áêôçìüíùí. Ìå ôïí ßäéï íüìï
ïñßæïíôáé êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ áðïæçìßùóç ôùí éäéïêôçôþí óå ðåñßðôùóç
åðáíåìöÜíéóçò ôïõò ìÝóá óå åýëïãç ðñïèåóìßá.

7.Ìå íüìï ìðïñåß íá êáèéåñùèåß ç áíáãêáóôéêÞ óõíéäéïêôçóßá óõíå÷üìåíùí éäéïêôçóéþí
áóôéêþí ðåñéï÷þí, åöüóïí ç áõôïôåëÞò áíïéêïäüìçóç áõôþí Þ ìåñéêþí áð' áõôÝò äåí
áíôáðïêñßíåôáé óôïõò üñïõò äüìçóçò ðïõ éó÷ýïõí Þ ðñüêåéôáé íá éó÷ýóïõí óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ.

8.Äåí åðéôñÝðåôáé íá áðáëëïôñéùèåß ç áãñïôéêÞ éäéïêôçóßá ôùí Óôáõñïðçãéáêþí Éåñþí Ìïíþí
ôçò Áãßáò Áíáóôáóßáò ôçò Öáñìáêïëýôñéáò óôç ×áëêéäéêÞ, ôùí ÂëáôÜäùí óôç Èåóóáëïíßêç êáé
ôïõ ÅõáããåëéóôÞ ÉùÜííç ôïõ Èåïëüãïõ óôçí ÐÜôìï, ìå åîáßñåóç ôá ìåôü÷éá. Åðßóçò äåí
åðéôñÝðåôáé íá áðáëëïôñéùèåß ç ðåñéïõóßá ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá ôùí Ðáôñéáñ÷åßùí
ÁëåîÜíäñåéáò, Áíôéü÷åéáò êáé Éåñïóïëýìùí, êáèþò êáé ôçò ÉåñÞò ÌïíÞò ôïõ ÓéíÜ.

¢ñèñï 19
1.Ôï áðüññçôï ôùí åðéóôïëþí êáé ôçò åëåýèåñçò áíôáðüêñéóçò Þ åðéêïéíùíßáò ìå ïðïéïíäÞðïôå

Üëëï ôñüðï åßíáé áðüëõôá áðáñáâßáóôï. Íüìïò ïñßæåé ôéò åããõÞóåéò õðü ôéò ïðïßåò ç äéêáóôéêÞ
áñ÷Þ äå äåóìåýåôáé áðü ôï áðüññçôï ãéá ëüãïõò åèíéêÞò áóöÜëåéáò Þ ãéá äéáêñßâùóç éäéáßôåñá
óïâáñþí åãêëçìÜôùí.
**2.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò áñìïäéüôçôåò áíåîÜñôçôçò
áñ÷Þò ðïõ äéáóöáëßæåé ôï áðüññçôï ôçò ðáñáãñÜöïõ 1.
**3.Áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç áðïäåéêôéêþí ìÝóùí ðïõ Ý÷ïõí áðïêôçèåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôïõ Üñèñïõ
áõôïý êáé ôùí Üñèñùí 9 êáé 9Á.

¢ñèñï 20
1.ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá óôçí ðáñï÷Þ Ýííïìçò ðñïóôáóßáò áðü ôá äéêáóôÞñéá êáé ìðïñåß íá

áíáðôýîåé ó' áõôÜ ôéò áðüøåéò ôïõ ãéá ôá äéêáéþìáôá Þ óõìöÝñïíôá ôïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé.
2.Ôï äéêáßùìá ôçò ðñïçãïýìåíçò áêñüáóçò ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ éó÷ýåé êáé ãéá êÜèå äéïéêçôéêÞ

åíÝñãåéá Þ ìÝôñï ðïõ ëáìâÜíåôáé óå âÜñïò ôùí äéêáéùìÜôùí Þ óõìöåñüíôùí ôïõ.

¢ñèñï 21
1.Ç ïéêïãÝíåéá, ùò èåìÝëéï ôçò óõíôÞñçóçò êáé ðñïáãùãÞò ôïõ ¸èíïõò, êáèþò êáé ï ãÜìïò, ç

ìçôñüôçôá êáé ç ðáéäéêÞ çëéêßá ôåëïýí õðü ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÊñÜôïõò.
2.Ðïëýôåêíåò ïéêïãÝíåéåò, áíÜðçñïé ðïëÝìïõ êáé åéñçíéêÞò ðåñéüäïõ, èýìáôá ðïëÝìïõ, ÷Þñåò
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êáé ïñöáíÜ åêåßíùí ðïõ Ýðåóáí óôïí ðüëåìï, êáèþò êáé üóïé ðÜó÷ïõí áðü áíßáôç óùìáôéêÞ Þ
ðíåõìáôéêÞ íüóï Ý÷ïõí äéêáßùìá åéäéêÞò öñïíôßäáò áðü ôï ÊñÜôïò.

3.Ôï ÊñÜôïò ìåñéìíÜ ãéá ôçí õãåßá ôùí ðïëéôþí êáé ðáßñíåé åéäéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò
íåüôçôáò, ôïõ ãÞñáôïò, ôçò áíáðçñßáò êáé ãéá ôçí ðåñßèáëøç ôùí áðüñùí.

4.Ç áðüêôçóç êáôïéêßáò áðü áõôïýò ðïõ ôçí óôåñïýíôáé Þ ðïõ óôåãÜæïíôáé áíåðáñêþò áðïôåëåß
áíôéêåßìåíï åéäéêÞò öñïíôßäáò ôïõ ÊñÜôïõò.
**5.Ï ó÷åäéáóìüò êáé ç åöáñìïãÞ äçìïãñáöéêÞò ðïëéôéêÞò, êáèþò êáé ç ëÞøç üëùí ôùí
áíáãêáßùí ìÝôñùí áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò.
**6. Ôá Üôïìá ìå áíáðçñßåò Ý÷ïõí äéêáßùìá íá áðïëáìâÜíïõí ìÝôñùí ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí
áõôïíïìßá, ôçí åðáããåëìáôéêÞ Ýíôáîç êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí êïéíùíéêÞ, ïéêïíïìéêÞ êáé
ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ×þñáò.

**¢ñèñï 22
1.Ç åñãáóßá áðïôåëåß äéêáßùìá êáé ðñïóôáôåýåôáé áðü ôï ÊñÜôïò, ðïõ ìåñéìíÜ ãéá ôç

äçìéïõñãßá óõíèçêþí áðáó÷üëçóçò üëùí ôùí ðïëéôþí êáé ãéá ôçí çèéêÞ êáé õëéêÞ åîýøùóç ôïõ
åñãáæüìåíïõ áãñïôéêïý êáé áóôéêïý ðëçèõóìïý. ¼ëïé ïé åñãáæüìåíïé, áíåîÜñôçôá áðü öýëï Þ
Üëëç äéÜêñéóç, Ý÷ïõí äéêáßùìá ßóçò áìïéâÞò ãéá ðáñå÷üìåíç åñãáóßá ßóçò áîßáò.

2.Ìå íüìï êáèïñßæïíôáé ïé ãåíéêïß üñïé åñãáóßáò, ðïõ óõìðëçñþíïíôáé áðü ôéò óõëëïãéêÝò
óõìâÜóåéò åñãáóßáò óõíáðôüìåíåò ìå åëåýèåñåò äéáðñáãìáôåýóåéò êáé, áí áõôÝò áðïôý÷ïõí, ìå
ôïõò êáíüíåò ðïõ èÝôåé ç äéáéôçóßá.

3.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óýíáøç óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí åñãáóßáò áðü ôïõò äçìüóéïõò
õðáëëÞëïõò êáé ôïõò õðáëëÞëïõò ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí
äçìïóßïõ äéêáßïõ.

4.ÏðïéáäÞðïôå ìïñöÞ áíáãêáóôéêÞò åñãáóßáò áðáãïñåýåôáé.
Åéäéêïß íüìïé ñõèìßæïõí ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðßôáîç ðñïóùðéêþí õðçñåóéþí óå ðåñßðôùóç ðïëÝìïõ
Þ åðéóôñÜôåõóçò Þ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áíáãêþí ôçò Üìõíáò ôçò ×þñáò Þ åðåßãïõóáò êïéíùíéêÞò
áíÜãêçò áðü èåïìçíßá Þ áíÜãêçò ðïõ ìðïñåß íá èÝóåé óå êßíäõíï ôç äçìüóéá õãåßá, êáèþò êáé ôá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñïóùðéêÞò åñãáóßáò óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ãéá ôçí
éêáíïðïßçóç ôïðéêþí áíáãêþí.

5.Ôï ÊñÜôïò ìåñéìíÜ ãéá ôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç ôùí åñãáæïìÝíùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.
ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Óôïõò ãåíéêïýò üñïõò åñãáóßáò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ôñüðïõ êáé ôïõ

õðü÷ñåïõ åßóðñáîçò êáé áðüäïóçò óôéò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò ôçò óõíäñïìÞò ôùí ìåëþí ôïõò
ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôá êáôáóôáôéêÜ ôïõò.

¢ñèñï 23
1.Ôï ÊñÜôïò ëáìâÜíåé ôá ðñïóÞêïíôá ìÝôñá ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò óõíäéêáëéóôéêÞò åëåõèåñßáò

êáé ôçí áíåìðüäéóôç Üóêçóç ôùí óõíáöþí ì' áõôÞ äéêáéùìÜôùí åíáíôßïí êÜèå ðñïóâïëÞò ôïõò,
ìÝóá óôá üñéá ôïõ íüìïõ.

2.Ç áðåñãßá áðïôåëåß äéêáßùìá êáé áóêåßôáé áðü ôéò íüìéìá óõóôçìÝíåò óõíäéêáëéóôéêÝò
ïñãáíþóåéò ãéá ôç äéáöýëáîç êáé ðñïáãùãÞ ôùí ïéêïíïìéêþí êáé åñãáóéáêþí ãåíéêÜ
óõìöåñüíôùí ôùí åñãáæïìÝíùí.
Áðáãïñåýåôáé ç áðåñãßá ìå ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé ó' áõôïýò ðïõ
õðçñåôïýí óôá óþìáôá áóöáëåßáò. Ôï äéêáßùìá ðñïóöõãÞò óå áðåñãßá ôùí äçìüóéùí õðáëëÞëùí
êáé ôùí õðáëëÞëùí ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ,
êáèþò êáé ôïõ ðñïóùðéêïý ôùí êÜèå ìïñöÞò åðé÷åéñÞóåùí äçìüóéïõ ÷áñáêôÞñá Þ êïéíÞò
ùöÝëåéáò, ðïõ ç ëåéôïõñãßá ôïõò Ý÷åé æùôéêÞ óçìáóßá ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç âáóéêþí áíáãêþí ôïõ
êïéíùíéêïý óõíüëïõ, õðüêåéôáé óôïõò óõãêåêñéìÝíïõò ðåñéïñéóìïýò ôïõ íüìïõ ðïõ ôï ñõèìßæåé. Ïé
ðåñéïñéóìïß áõôïß äåí ìðïñïýí íá öèÜíïõí Ýùò ôçí êáôÜñãçóç ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò áðåñãßáò Þ ôçí
ðáñåìðüäéóç ôçò íüìéìçò Üóêçóçò ôïõ.
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¢ñèñï 24
**1.Ç ðñïóôáóßá ôïõ öõóéêïý êáé ðïëéôéóôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò
êáé äéêáßùìá ôïõ êáèåíüò. Ãéá ôç äéáöýëáîç ôïõ ôï ÊñÜôïò Ý÷åé õðï÷ñÝùóç íá ðáßñíåé éäéáßôåñá
ðñïëçðôéêÜ Þ êáôáóôáëôéêÜ ìÝôñá óôï ðëáßóéï ôçò áñ÷Þò ôçò áåéöïñßáò. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ
ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí äáóþí êáé ôùí äáóéêþí åêôÜóåùí. Ç óýíôáîç äáóïëïãßïõ óõíéóôÜ
õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò. Áðáãïñåýåôáé ç ìåôáâïëÞ ôïõ ðñïïñéóìïý ôùí äáóþí êáé ôùí äáóéêþí
åêôÜóåùí, åêôüò áí ðñïÝ÷åé ãéá ôçí ÅèíéêÞ Ïéêïíïìßá ç áãñïôéêÞ åêìåôÜëëåõóç Þ Üëëç ôïõò
÷ñÞóç, ðïõ ôçí åðéâÜëëåé ôï äçìüóéï óõìöÝñïí.
**2.Ç ÷ùñïôáîéêÞ áíáäéÜñèñùóç ôçò ×þñáò, ç äéáìüñöùóç, ç áíÜðôõîç, ç ðïëåïäüìçóç êáé ç
åðÝêôáóç ôùí ðüëåùí êáé ôùí ïéêéóôéêþí ãåíéêÜ ðåñéï÷þí õðÜãåôáé óôç ñõèìéóôéêÞ áñìïäéüôçôá
êáé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ÊñÜôïõò, ìå óêïðü íá åîõðçñåôåßôáé ç ëåéôïõñãéêüôçôá êáé ç áíÜðôõîç ôùí
ïéêéóìþí êáé íá åîáóöáëßæïíôáé ïé êáëýôåñïé äõíáôïß üñïé äéáâßùóçò.

Ïé ó÷åôéêÝò ôå÷íéêÝò åðéëïãÝò êáé óôáèìßóåéò ãßíïíôáé êáôÜ ôïõò êáíüíåò ôçò åðéóôÞìçò. Ç
óýíôáîç åèíéêïý êôçìáôïëïãßïõ óõíéóôÜ õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò.

3.Ãéá íá áíáãíùñéóôåß ìßá ðåñéï÷Þ ùò ïéêéóôéêÞ êáé ãéá íá åíåñãïðïéçèåß ðïëåïäïìéêÜ, ïé
éäéïêôçóßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå áõôÞ óõììåôÝ÷ïõí õðï÷ñåùôéêÜ, ÷ùñßò áðïæçìßùóç áðü ôïí
ïéêåßï öïñÝá, óôç äéÜèåóç ôùí åêôÜóåùí ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá íá äçìéïõñãçèïýí äñüìïé,
ðëáôåßåò êáé ÷þñïé ãéá êïéíùöåëåßò ãåíéêÜ ÷ñÞóåéò êáé óêïðïýò, êáèþò êáé óôéò äáðÜíåò ãéá ôçí
åêôÝëåóç ôùí âáóéêþí êïéíü÷ñçóôùí ðïëåïäïìéêþí Ýñãùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.

4.Íüìïò ìðïñåß íá ðñïâëÝðåé ôç óõììåôï÷Þ ôùí éäéïêôçôþí ðåñéï÷Þò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé ùò
ïéêéóôéêÞ óôçí áîéïðïßçóç êáé ãåíéêÞ äéáññýèìéóç ôçò óýìöùíá ìå åãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï, ìå
áíôéðáñï÷Þ áêéíÞôùí ßóçò áîßáò Þ ôìçìÜôùí éäéïêôçóßáò êáôÜ üñïöï, áðü ôïõò ÷þñïõò ðïõ
êáèïñßæïíôáé ôåëéêÜ ùò ïéêïäïìÞóéìïé Þ áðü êôßñéá ôçò ðåñéï÷Þò áõôÞò.

5.Ïé äéáôÜîåéò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí åöáñìüæïíôáé êáé óôçí áíáìüñöùóç ôùí
ïéêéóôéêþí ðåñéï÷þí ðïõ Þäç õðÜñ÷ïõí. Ïé åëåýèåñåò åêôÜóåéò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí
áíáìüñöùóç, äéáôßèåíôáé ãéá ôç äçìéïõñãßá êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí Þ åêðïéïýíôáé ãéá íá êáëõöèïýí
ïé äáðÜíåò ôçò ðïëåïäïìéêÞò áíáìüñöùóçò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

6.Ôá ìíçìåßá, ïé ðáñáäïóéáêÝò ðåñéï÷Ýò êáé ôá ðáñáäïóéáêÜ óôïé÷åßá ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôï
ÊñÜôïò. Íüìïò èá ïñßóåé ôá áíáãêáßá ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ðñïóôáóßáò áõôÞò ðåñéïñéóôéêÜ
ìÝôñá ôçò éäéïêôçóßáò, êáèþò êáé ôïí ôñüðï êáé ôï åßäïò ôçò áðïæçìßùóçò ôùí éäéïêôçôþí.

**ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ùò äÜóïò Þ äáóéêü ïéêïóýóôçìá íïåßôáé ôï ïñãáíéêü óýíïëï Üãñéùí öõôþí ìå îõëþäç êïñìü ðÜíù

óôçí áíáãêáßá åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò, ôá ïðïßá, ìáæß ìå ôçí åêåß óõíõðÜñ÷ïõóá ÷ëùñßäá êáé
ðáíßäá, áðïôåëïýí ìÝóù ôçò áìïéâáßáò áëëçëåîÜñôçóçò êáé áëëçëïåðßäñáóçò ôïõò, éäéáßôåñç
âéïêïéíüôçôá (üáóïâéïêïéíüôçôá) êáé éäéáßôåñï öõóéêü ðåñéâÜëëïí (äáóïãåíÝò). ÄáóéêÞ Ýêôáóç
õðÜñ÷åé üôáí óôï ðáñáðÜíù óýíïëï ç Üãñéá îõëþäçò âëÜóôçóç, õøçëÞ Þ èáìíþäçò, åßíáé áñáéÜ.

¢ñèñï 25
**1.Ôá äéêáéþìáôá ôïõ áíèñþðïõ ùò áôüìïõ êáé ùò ìÝëïõò ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ êáé ç áñ÷Þ ôïõ
êïéíùíéêïý êñÜôïõò äéêáßïõ ôåëïýí õðü ôçí åããýçóç ôïõ ÊñÜôïõò. ¼ëá ôá êñáôéêÜ üñãáíá
õðï÷ñåïýíôáé íá äéáóöáëßæïõí ôçí áíåìðüäéóôç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ Üóêçóç ôïõò. Ôá äéêáéþìáôá
áõôÜ éó÷ýïõí êáé óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý éäéùôþí óôéò ïðïßåò ðñïóéäéÜæïõí. Ïé êÜèå åßäïõò
ðåñéïñéóìïß ðïõ ìðïñïýí êáôÜ ôï Óýíôáãìá íá åðéâëçèïýí óôá äéêáéþìáôá áõôÜ ðñÝðåé íá
ðñïâëÝðïíôáé åßôå áðåõèåßáò áðü ôï Óýíôáãìá åßôå áðü ôï íüìï, åöüóïí õðÜñ÷åé åðéöýëáîç õðÝñ
áõôïý êáé íá óÝâïíôáé ôçí áñ÷Þ ôçò áíáëïãéêüôçôáò.

2.Ç áíáãíþñéóç êáé ç ðñïóôáóßá ôùí èåìåëéùäþí êáé áðáñÜãñáðôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ
áíèñþðïõ áðü ôçí Ðïëéôåßá áðïâëÝðåé óôçí ðñáãìÜôùóç ôçò êïéíùíéêÞò ðñïüäïõ ìÝóá óå
åëåõèåñßá êáé äéêáéïóýíç.
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3.Ç êáôá÷ñçóôéêÞ Üóêçóç äéêáéþìáôïò äåí åðéôñÝðåôáé.
4.Ôï ÊñÜôïò äéêáéïýôáé íá áîéþíåé áðü üëïõò ôïõò ðïëßôåò ôçí åêðëÞñùóç ôïõ ÷ñÝïõò ôçò

êïéíùíéêÞò êáé åèíéêÞò áëëçëåããýçò.

ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ 

ÏñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßåò ôçò Ðïëéôåßáò

ÔÌÇÌÁ Á  Óýíôáîç ôçò Ðïëéôåßáò

¢ñèñï 26
1.Ç íïìïèåôéêÞ ëåéôïõñãßá áóêåßôáé áðü ôç ÂïõëÞ êáé ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò.
2.Ç åêôåëåóôéêÞ ëåéôïõñãßá áóêåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôçí ÊõâÝñíçóç.
3. Ç äéêáóôéêÞ ëåéôïõñãßá áóêåßôáé áðü ôá äéêáóôÞñéá· ïé áðïöÜóåéò ôïõò åêôåëïýíôáé óôï üíïìá

ôïõ Åëëçíéêïý Ëáïý.

¢ñèñï 27
1.Êáìßá ìåôáâïëÞ óôá üñéá ôçò ÅðéêñÜôåéáò äåí ìðïñåß íá ãßíåé ÷ùñßò íüìï, ðïõ øçößæåôáé ìå

ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
2.×ùñßò íüìï, ðïõ øçößæåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí, äåí

åßíáé äåêôÞ óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá îÝíç óôñáôéùôéêÞ äýíáìç ïýôå ìðïñåß íá äéáìÝíåé ó' áõôÞ Þ
íá ðåñÜóåé ìÝóá áðü áõôÞ.

¢ñèñï 28
1.Ïé ãåíéêÜ ðáñáäåãìÝíïé êáíüíåò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ, êáèþò êáé ïé äéåèíåßò óõìâÜóåéò, áðü

ôçí åðéêýñùóç ôïõò ìå íüìï êáé ôç èÝóç ôïõò óå éó÷ý óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò êáèåìéÜò, áðïôåëïýí
áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôïõ åóùôåñéêïý åëëçíéêïý äéêáßïõ êáé õðåñéó÷ýïõí áðü êÜèå Üëëç áíôßèåôç
äéÜôáîç íüìïõ. Ç åöáñìïãÞ ôùí êáíüíùí ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ êáé ôùí äéåèíþí óõìâÜóåùí óôïõò
áëëïäáðïýò ôåëåß ðÜíôïôå õðü ôïí üñï ôçò áìïéâáéüôçôáò.

2.Ãéá íá åîõðçñåôçèåß óðïõäáßï åèíéêü óõìöÝñïí êáé íá ðñïá÷èåß ç óõíåñãáóßá ìå Üëëá êñÜôç,
ìðïñåß íá áíáãíùñéóèïýí, ìå óõíèÞêç Þ óõìöùíßá, óå üñãáíá äéåèíþí ïñãáíéóìþí áñìïäéüôçôåò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï Óýíôáãìá. Ãéá ôçí øÞöéóç íüìïõ ðïõ êõñþíåé áõôÞ ôç óõíèÞêç Þ
óõìöùíßá áðáéôåßôáé ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.

3.Ç ÅëëÜäá ðñïâáßíåé åëåýèåñá, ìå íüìï ðïõ øçößæåôáé áðü ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ
áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí, óå ðåñéïñéóìïýò ùò ðñïò ôçí Üóêçóç ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò ôçò, åöüóïí
áõôü õðáãïñåýåôáé áðü óðïõäáßï åèíéêü óõìöÝñïí, äåí èßãåé ôá äéêáéþìáôá ôïõ áíèñþðïõ êáé ôéò
âÜóåéò ôïõ äçìïêñáôéêïý ðïëéôåýìáôïò êáé ãßíåôáé ìå âÜóç ôéò áñ÷Ýò ôçò éóüôçôáò êáé ìå ôïí üñï
ôçò áìïéâáéüôçôáò.

"ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ôï Üñèñï 28 áðïôåëåß èåìÝëéï ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôçò ×þñáò óôéò äéáäéêáóßåò ôçò åõñùðáúêÞò

ïëïêëÞñùóçò.

¢ñèñï 29
1.¸ëëçíåò ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí ôï åêëïãéêü äéêáßùìá ìðïñïýí åëåýèåñá íá éäñýïõí êáé íá

óõììåôÝ÷ïõí óå ðïëéôéêÜ êüììáôá, ðïõ ç ïñãÜíùóç êáé ç äñÜóç ôïõò ïöåßëåé íá åîõðçñåôåß ôçí
åëåýèåñç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïêñáôéêïý ðïëéôåýìáôïò.
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Ðïëßôåò ðïõ äåí áðÝêôçóáí áêüìç ôï äéêáßùìá íá åêëÝãïõí ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí óôá
ôìÞìáôá íÝùí ôùí êïììÜôùí.
**2.Ôá êüììáôá Ý÷ïõí äéêáßùìá óôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò åíßó÷õóç áðü ôï ÊñÜôïò ãéá ôéò åêëïãéêÝò
êáé ëåéôïõñãéêÝò ôïõò äáðÜíåò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Íüìïò ïñßæåé ôéò åããõÞóåéò äéáöÜíåéáò ùò ðñïò
ôéò åêëïãéêÝò äáðÜíåò êáé ãåíéêÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí êïììÜôùí, ôùí âïõëåõôþí, ôùí
õðïøÞöéùí âïõëåõôþí êáé ôùí õðïøçößùí óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç üëùí ôùí âáèìþí. Ìå íüìï
åðéâÜëëåôáé áíþôáôï üñéï åêëïãéêþí äáðáíþí, ìðïñåß íá áðáãïñåýïíôáé ïñéóìÝíåò ìïñöÝò
ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò êáé êáèïñßæïíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò õðü ôéò ïðïßåò ç ðáñÜâáóç ôùí
ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí óõíéóôÜ ëüãï Ýêðôùóçò áðü ôï âïõëåõôéêü áîßùìá ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ
åéäéêïý ïñãÜíïõ ôïõ åðüìåíïõ åäáößïõ. Ï Ýëåã÷ïò ôùí åêëïãéêþí äáðáíþí ôùí êïììÜôùí êáé ôùí
õðïøÞöéùí âïõëåõôþí äéåíåñãåßôáé áðü åéäéêü üñãáíï ðïõ óõãêñïôåßôáé êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ
áíþôáôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ìå íüìï ìðïñïýí íá åðåêôáèïýí ïé
ñõèìßóåéò áõôÝò êáé óôïõò õðïøçößïõò ãéá Üëëåò áéñåôÝò èÝóåéò.
**3.Áðáãïñåýïíôáé áðïëýôùò ïé ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò åêäçëþóåéò õðÝñ Þ êáôÜ ðïëéôéêïý
êüììáôïò óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé óå üóïõò õðçñåôïýí óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êáé óôá
óþìáôá áóöáëåßáò. Áðáãïñåýïíôáé áðïëýôùò ïé ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò åêäçëþóåéò õðÝñ Þ êáôÜ
ðïëéôéêïý êüììáôïò, êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò, óôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ Äçìïóßïõ,
ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ äçìüóéùí
åðé÷åéñÞóåùí Þ åðé÷åéñÞóåùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ åðé÷åéñÞóåùí ç äéïßêçóç ôùí
ïðïßùí ïñßæåôáé Üìåóá Þ Ýììåóá áðü ôï Äçìüóéï ìå äéïéêçôéêÞ ðñÜîç Þ ùò ìÝôï÷ï.

ÔÌÇÌÁ Â Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÑÙÔÏ

ÁíÜäåéîç ôïõ ÐñïÝäñïõ

¢ñèñï 30
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åßíáé ñõèìéóôÞò ôïõ Ðïëéôåýìáôïò. ÅêëÝãåôáé áðü ôç ÂïõëÞ ãéá

ðåñßïäï ðÝíôå åôþí, üðùò ïñßæåôáé óôá Üñèñá 32 êáé 33.
2.Ôï áîßùìá ôïõ ÐñïÝäñïõ åßíáé áóõìâßâáóôï ìå ïðïéïäÞðïôå Üëëï áîßùìá, èÝóç Þ Ýñãï.
3.Ç ðñïåäñéêÞ ðåñßïäïò áñ÷ßæåé áðü ôçí ïñêùìïóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ.
4.Óå ðåñßðôùóç ðïëÝìïõ, ç ðñïåäñéêÞ èçôåßá ðáñáôåßíåôáé Ýùò ôç ëÞîç ôïõ.
5.ÅðáíåêëïãÞ ôïõ ßäéïõ ðñïóþðïõ åðéôñÝðåôáé ìßá öïñÜ ìüíï.

¢ñèñï 31
Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìðïñåß íá åêëåãåß üðïéïò åßíáé ¸ëëçíáò ðïëßôçò ðñéí áðü ðÝíôå

ôïõëÜ÷éóôïí Ýôç, Ý÷åé áðü ðáôÝñá Þ ìçôÝñá åëëçíéêÞ êáôáãùãÞ, Ý÷åé óõìðëçñþóåé ôï
ôåóóáñáêïóôü Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõ êáé Ý÷åé ôç íüìéìç éêáíüôçôá ôïõ åêëÝãåéí.

¢ñèñï 32
*1. Ç åêëïãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò áðü ôç ÂïõëÞ ãßíåôáé ìå ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá êáé
óå åéäéêÞ óõíåäñßáóç, ðïõ óõãêáëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò Ýíáí ôïõëÜ÷éóôï ìÞíá ðñéí
ëÞîåé ç èçôåßá ôïõ åí åíåñãåßá ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôïí Êáíïíéóìü ôçò
ÂïõëÞò.

Óå ðåñßðôùóç ïñéóôéêÞò áäõíáìßáò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò íá åêðëçñþóåé ôá êáèÞêïíôá
ôïõ, êáôÜ ôïõò ïñéóìïýò ôïõ Üñèñïõ 34 ðáñÜãñáöïò 2, êáèþò åðßóçò êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ ï
Ðñüåäñïò ðáñáéôçèåß, ðåèÜíåé Þ êçñõ÷èåß Ýêðôùôïò êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ç
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óõíåäñßáóç ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí åêëïãÞ íÝïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò óõãêáëåßôáé ìÝóá óå äÝêá
çìÝñåò ôï áñãüôåñï áöüôïõ Ýëçîå ðñüùñá ç èçôåßá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ÐñïÝäñïõ.

2.Ç åêëïãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ãßíåôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ãéá ðëÞñç èçôåßá.
3.Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åêëÝãåôáé åêåßíïò ðïõ óõãêÝíôñùóå ôçí ðëåéïøçößá ôùí äýï

ôñßôùí ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
Áí äå óõãêåíôñùèåß ç ðëåéïøçößá áõôÞ, ç øçöïöïñßá åðáíáëáìâÜíåôáé ýóôåñá áðü ðÝíôå

çìÝñåò.
Áí äåí åðéôåõ÷èåß ïýôå óôç äåýôåñç øçöïöïñßá ç ïñéæüìåíç ðëåéïøçößá, ç øçöïöïñßá

åðáíáëáìâÜíåôáé áêüìç ìßá öïñÜ ýóôåñá áðü ðÝíôå çìÝñåò, ïðüôå åêëÝãåôáé Ðñüåäñïò ôçò
Äçìïêñáôßáò åêåßíïò ðïõ óõãêÝíôñùóå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí
âïõëåõôþí.
*4.Áí äåí åðéôåõ÷èåß ïýôå êáé óôçí ôñßôç øçöïöïñßá ç áõîçìÝíç áõôÞ ðëåéïøçößá, ç ÂïõëÞ

äéáëýåôáé ìÝóá óå äÝêá çìÝñåò áðü ôçí øçöïöïñßá, êáé ðñïêçñýóóåôáé åêëïãÞ ãéá áíÜäåéîç íÝáò
ÂïõëÞò.

Ç ÂïõëÞ ðïõ áíáäåéêíýåôáé áðü ôéò íÝåò åêëïãÝò, áìÝóùò ìüëéò óõãêñïôçèåß óå óþìá, åêëÝãåé
ìå ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ
üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.

Áí äåí åðéôåõ÷èåß ç ðëåéïøçößá áõôÞ, ç øçöïöïñßá åðáíáëáìâÜíåôáé ìÝóá óå ðÝíôå çìÝñåò êáé
åêëÝãåôáé Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åêåßíïò ðïõ óõãêÝíôñùóå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ
áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí. Áí äåí åðéôåõ÷èåß ïýôå áõôÞ ç ðëåéïøçößá, ç øçöïöïñßá
åðáíáëáìâÜíåôáé áêüìç ìßá öïñÜ, ýóôåñá áðü ðÝíôå çìÝñåò, ìåôáîý ôùí äýï ðñïóþðùí ðïõ
ðëåéïøÞöçóáí êáé èåùñåßôáé üôé Ý÷åé åêëåãåß Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åêåßíïò ðïõ
óõãêÝíôñùóå ôç ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá.

5.Áí ç ÂïõëÞ åßíáé áðïýóá, óõãêáëåßôáé åêôÜêôùò ãéá íá åêëÝîåé ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò,
êáôÜ ôïõò ïñéóìïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 4.
Áí ç ÂïõëÞ Ý÷åé äéáëõèåß ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ç åêëïãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò
áíáâÜëëåôáé þóðïõ íá óõãêñïôçèåß óå óþìá ç íÝá ÂïõëÞ êáé ìÝóá óå åßêïóé çìÝñåò, ôï áñãüôåñï,
áðü ôç óõãêñüôçóç ôçò, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 3 êáé 4, áöïý ôçñçèïýí êáé
ïé ïñéóìïß ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 34.
6.Áí ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí åêëïãÞ íÝïõ ÐñïÝäñïõ, ðïõ ïñßæåôáé óôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò,
äåí ðåñáôùèåß åãêáßñùò, ï Þäç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åîáêïëïõèåß íá áóêåß ôá êáèÞêïíôá
ôïõ êáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ þóðïõ íá áíáäåé÷èåß íÝïò Ðñüåäñïò.

ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ðïõ ðáñáéôåßôáé ðñéí áðü ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ äåí ìðïñåß íá ëÜâåé

ìÝñïò óôçí åêëïãÞ ðïõ åðáêïëïõèåß åîáéôßáò ôçò ðáñáßôçóçò ôïõ.

* Ìå Ýíáí áóôåñßóêï äçëþíïíôáé ôá óçìåßá ôçò Áíáèåþñçóçò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï Á' ØÞöéóìá
ôçò 6çò Ìáñôßïõ 1986 ôçò ÓÔ' ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí.

¢ñèñï 33
1.Ï åêëåãüìåíïò Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáëáìâÜíåé ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ áðü

ôçí åðïìÝíç ôçò çìÝñáò ðïõ Ýëçîå ç èçôåßá ôïõ áðåñ÷üìåíïõ ÐñïÝäñïõ· óå üëåò ôéò Üëëåò
ðåñéðôþóåéò áðü ôçí åðïìÝíç ôçò åêëïãÞò ôïõ.

2.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, ðñéí áíáëÜâåé ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, äßíåé åíþðéïí
ôçò ÂïõëÞò ôïí áêüëïõèï üñêï:

"Ïñêßæïìáé óôï üíïìá ôçò Áãßáò êáé Ïìïïýóéáò êáé Áäéáßñåôçò ÔñéÜäáò íá öõëÜóóù ôï
Óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò, íá ìåñéìíþ ãéá ôçí ðéóôÞ ôïõò ôÞñçóç, íá õðåñáóðßæù ôçí åèíéêÞ
áíåîáñôçóßá êáé ôçí áêåñáéüôçôá ôçò ×þñáò, íá ðñïóôáôåýù ôá äéêáéþìáôá êáé ôéò åëåõèåñßåò ôùí
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ÅëëÞíùí êáé íá õðçñåôþ ôï ãåíéêü óõìöÝñïí êáé ôçí ðñüïäï ôïõ Åëëçíéêïý Ëáïý".
3.Íüìïò ïñßæåé ôç ÷ïñçãßá ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôç ëåéôïõñãßá

ôùí õðçñåóéþí ðïõ ïñãáíþíïíôáé ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ.

¢ñèñï 34
1.Ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, üôáí áðïõóéÜæåé óôï åîùôåñéêü ðåñéóóüôåñï áðü äÝêá çìÝñåò,

áí ðåèÜíåé, ðáñáéôçèåß, êçñõ÷èåß Ýêðôùôïò Þ áí êùëýåôáé ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï íá áóêÞóåé ôá
êáèÞêïíôá ôïõ, ôïí áíáðëçñþíåé ðñïóùñéíÜ ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò· áí äåí õðÜñ÷åé ÂïõëÞ, ï
Ðñüåäñïò ôçò ôåëåõôáßáò ÂïõëÞò êáé, áí áõôüò áñíåßôáé Þ äåí õðÜñ÷åé, ç ÊõâÝñíçóç óõëëïãéêÜ.
ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò áíáðëÞñùóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ äåí åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ãéá ôç äéÜëõóç
ôçò ÂïõëÞò, ìå åîáßñåóç ôçí ðåñßðôùóç ôïõ Üñèñïõ 32 ðáñÜãñáöïò 4, êáèþò êáé ïé äéáôÜîåéò ãéá
ôçí ðáýóç ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ôçí ðñïóöõãÞ óå äçìïøÞöéóìá, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 38
ðáñÜãñáöïò 2 êáé ôïõ Üñèñïõ 44 ðáñÜãñáöïò 2.

2.Áí ç áäõíáìßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò íá áóêÞóåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ ðáñáôåßíåôáé
ðÝñá áðü ôñéÜíôá çìÝñåò, óõãêáëåßôáé õðï÷ñåùôéêÜ ç ÂïõëÞ, áêüìç êáé áí áõôÞ Ý÷åé äéáëõèåß, ãéá
íá áðïöáóßóåé ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåëþí ôçò, áí óõíôñÝ÷åé
ðåñßðôùóç åêëïãÞò íÝïõ ÐñïÝäñïõ. Óå êáìßá ðÜíôùò ðåñßðôùóç ç åêëïãÞ íÝïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò. äåí ìðïñåß íá êáèõóôåñÞóåé ðåñéóóüôåñï áðü Ýîé óõíïëéêÜ ìÞíåò, áöüôïõ Üñ÷éóå ç
áíáðëÞñùóç ôïõ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü áäõíáìßá ôïõ.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ

Åîïõóßåò êáé åõèýíç áðü ôéò ðñÜîåéò ôïõ ÐñïÝäñïõ

¢ñèñï 35
*1.Êáìßá ðñÜîç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò äåí éó÷ýåé ïýôå åêôåëåßôáé ÷ùñßò ôçí
ðñïóõðïãñáöÞ ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãïý, ï ïðïßïò ìå ìüíç ôçí õðïãñáöÞ ôïõ ãßíåôáé õðåýèõíïò,
êáé ÷ùñßò ôç äçìïóßåõóç ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç ÊõâÝñíçóç áðáëëáãåß áðü ôá êáèÞêïíôá ôçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 38
ðáñÜãñáöïò 1, áí ï Ðñùèõðïõñãüò äåí ðñïóõðïãñÜöåé ôï ïéêåßï äéÜôáãìá, áõôü õðïãñÜöåôáé
ìüíï áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò.
*2. Êáô' åîáßñåóç äåí áðáéôåßôáé ðñïóõðïãñáöÞ ãéá ôéò áêüëïõèåò ðñÜîåéò:

á) ôï äéïñéóìü Ðñùèõðïõñãïý,
â) ôçí áíÜèåóç äéåñåõíçôéêÞò åíôïëÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 37 ðáñÜãñáöïé 2, 3 êáé 4,
ã) ôç äéÜëõóç ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôï Üñèñï 32 ðáñÜãñáöïò 4 êáé êáôÜ ôï Üñèñï 41 ðáñÜãñáöïò 1, áí
äåí ôçí ðñïóõðïãñÜøåé ï Ðñùèõðïõñãüò, êáé êáôÜ ôï Üñèñï 53 ðáñÜãñáöïò 1, áí äåí ôçí
ðñïóõðïãñÜøåé ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï,
ä) ôçí áíáðïìðÞ êáôÜ ôï Üñèñï 42 ðáñÜãñáöïò 1 íïìïó÷åäßïõ Þ ðñüôáóçò íüìïõ ðïõ Ý÷åé
øçöéóôåß áðü ôç ÂïõëÞ,
å) ôï äéïñéóìü ôïõ ðñïóùðéêïý ôùí õðçñåóéþí ôçò Ðñïåäñßáò ôçò Äçìïêñáôßáò.
*3. Ôï äéÜôáãìá ìå ôï ïðïßï ðñïêçñýóóåôáé äçìïøÞöéóìá ãéá íïìïó÷Ýäéï, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï

44 ðáñÜãñáöïò 2, ðñïóõðïãñÜöåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò.

¢ñèñï 36
1. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, ìå ôÞñçóç ïðùóäÞðïôå ôùí ïñéóìþí ôïõ Üñèñïõ 35

ðáñÜãñáöïò 1, åêðñïóùðåß äéåèíþò ôï ÊñÜôïò, êçñýóóåé ðüëåìï, óõíïìïëïãåß óõíèÞêåò åéñÞíçò,
óõììá÷ßáò, ïéêïíïìéêÞò óõíåñãáóßáò êáé óõììåôï÷Þò óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò Þ åíþóåéò êáé ôéò
áíáêïéíþíåé óôç ÂïõëÞ, ìå ôéò áíáãêáßåò äéáóáöÞóåéò, üôáí ôï óõìöÝñïí êáé ç áóöÜëåéá ôïõ
ÊñÜôïõò ôï åðéôñÝðïõí.
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2.Ïé óõíèÞêåò ãéá åìðüñéï, öïñïëïãßá, ïéêïíïìéêÞ óõíåñãáóßá êáé óõììåôï÷Þ óå äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò Þ åíþóåéò, êáé üóåò Üëëåò ðåñéÝ÷ïõí ðáñá÷ùñÞóåéò ãéá ôéò ïðïßåò, óýìöùíá ìå Üëëåò
äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ôßðïôå äåí ìðïñåß íá ïñéóôåß ÷ùñßò íüìï, Þ ïé ïðïßåò åðéâáñýíïõí
áôïìéêÜ ôïõò ¸ëëçíåò, äåí éó÷ýïõí ÷ùñßò ôõðéêü íüìï ðïõ ôéò êõñþíåé.

3.ÌõóôéêÜ Üñèñá óõíèÞêçò äåí ìðïñïýí ðïôÝ íá áíáôñÝøïõí ôá öáíåñÜ.
4.Ç êýñùóç äéåèíþí óõíèçêþí äåí ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï íïìïèåôéêÞò

åîïõóéïäüôçóçò êáôÜ ôï Üñèñï 43 ðáñÜãñáöïé 2 êáé 4.

¢ñèñï 37
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äéïñßæåé ôïí Ðñùèõðïõñãü êáé, ìå ðñüôáóç ôïõ, äéïñßæåé êáé

ðáýåé ôá ëïéðÜ ìÝëç ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ôïõò Õöõðïõñãïýò.
*2. Ðñùèõðïõñãüò äéïñßæåôáé ï áñ÷çãüò ôïõ êüììáôïò ôï ïðïßï äéáèÝôåé óôç ÂïõëÞ ôçí áðüëõôç

ðëåéïøçößá ôùí åäñþí. Áí êáíÝíá êüììá äåí äéáèÝôåé ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá, ï Ðñüåäñïò ôçò
Äçìïêñáôßáò ðáñÝ÷åé óôïí áñ÷çãü ôïõ êüììáôïò ðïõ äéáèÝôåé ôç ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá äéåñåõíçôéêÞ
åíôïëÞ ãéá íá äéáêñéâùèåß ç äõíáôüôçôá ó÷çìáôéóìïý ÊõâÝñíçóçò ðïõ íá áðïëáìâÜíåé ôçí
åìðéóôïóýíç ôçò ÂïõëÞò.
*3.Áí äåí äéáðéóôùèåß áõôÞ ç äõíáôüôçôá, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ðáñÝ÷åé äéåñåõíçôéêÞ

åíôïëÞ óôïí áñ÷çãü ôïõ äåýôåñïõ óå êïéíïâïõëåõôéêÞ äýíáìç êüììáôïò êáé åÜí äåí ôåëåóöïñÞóåé
êáé áõôÞ, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äßíåé äéåñåõíçôéêÞ åíôïëÞ óôïí áñ÷çãü ôïõ ôñßôïõ óå
êïéíïâïõëåõôéêÞ äýíáìç êüììáôïò. ÊÜèå äéåñåõíçôéêÞ åíôïëÞ éó÷ýåé ãéá ôñåéò çìÝñåò. Áí ïé
äéåñåõíçôéêÝò åíôïëÝò äåí ôåëåóöïñÞóïõí, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò êáëåß ôïõò áñ÷çãïýò ôùí
êïììÜôùí êáé, áí åðéâåâáéùèåß ç áäõíáìßá ó÷çìáôéóìïý ÊõâÝñíçóçò ðïõ íá Ý÷åé ôçí åìðéóôïóýíç
ôçò ÂïõëÞò, åðéäéþêåé ôï ó÷çìáôéóìü ÊõâÝñíçóçò áðü üëá ôá êüììáôá ôçò ÂïõëÞò ãéá ôç
äéåíÝñãåéá åêëïãþí êáé óå ðåñßðôùóç áðïôõ÷ßáò áíáèÝôåé óôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
Åðéêñáôåßáò Þ ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ Þ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ôï ó÷çìáôéóìü ÊõâÝñíçóçò, üóï ôï
äõíáôüí åõñýôåñçò áðïäï÷Þò, ãéá íá äéåíåñãÞóåé åêëïãÝò, êáé äéáëýåé ôç ÂïõëÞ.
*4.Óôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò áíáôßèåôáé, óýìöùíá ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò,

åíôïëÞ ó÷çìáôéóìïý ÊõâÝñíçóçò Þ äéåñåõíçôéêÞ åíôïëÞ óå áñ÷çãü êüììáôïò, áí ôï êüììá äåí Ý÷åé
áñ÷çãü Þ åêðñüóùðï, Þ áí ï áñ÷çãüò Þ ï åêðñüóùðïò ôïõ äåí Ý÷åé åêëåãåß âïõëåõôÞò, ï Ðñüåäñïò
ôçò Äçìïêñáôßáò äßíåé ôçí åíôïëÞ ó' áõôüí ðïõ ðñïôåßíåé ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ êüììáôïò.
Ç ðñüôáóç ãéá ôçí áíÜèåóç åíôïëÞò ãßíåôáé ìÝóá óå ôñåéò çìÝñåò áðü ôçí çìÝñá ðïõ ï Ðñüåäñïò
ôçò ÂïõëÞò Þ ï áíáðëçñùôÞò ôïõ áíáêïéíþíåé óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ôç äýíáìç ôùí
êïììÜôùí óôç ÂïõëÞ. Ç áíáêïßíùóç áõôÞ ãßíåôáé ðñéí áðü êÜèå áíÜèåóç åíôïëÞò.

"ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Óôéò äéåñåõíçôéêÝò åíôïëÝò, áí êüììáôá åßíáé éóïäýíáìá óå âïõëåõôéêÝò Ýäñåò, ðñïçãåßôáé åêåßíï

ðïõ Ýëáâå ðåñéóóüôåñåò øÞöïõò óôéò åêëïãÝò· íåïó÷çìáôéóìÝíï êüììá ìå êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá,
óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò, Ýðåôáé ôïõ ðáëáéüôåñïõ ìå ßóï áñéèìü åäñþí.
Óôéò äýï áõôÝò ðåñéðôþóåéò äåí ðáñÝ÷ïíôáé äéåñåõíçôéêÝò åíôïëÝò óå ðåñéóóüôåñá áðü ôÝóóåñá
êüììáôá.

¢ñèñï 38
*1. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áðáëëÜóóåé áðü ôá êáèÞêïíôá ôçò ôçí ÊõâÝñíçóç, áí áõôÞ

ðáñáéôçèåß, êáèþò êáé áí ç ÂïõëÞ áðïóýñåé ôçí åìðéóôïóýíç ôçò êáôÜ ôï Üñèñï 84. Óôéò
ðåñéðôþóåéò áõôÝò åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 2, 3 êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 37.
Áí ï Ðñùèõðïõñãüò ôçò ðáñáéôïýìåíçò ÊõâÝñíçóçò åßíáé áñ÷çãüò Þ åêðñüóùðïò êüììáôïò ðïõ
äéáèÝôåé ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ óõíüëïõ ôùí âïõëåõôþí, åöáñìüæåôáé áíáëüãùò ç äéÜôáîç
ôïõ Üñèñïõ 37 ðáñÜãñáöïò 3 åäÜöéï ã´.
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** 2. Áí ï Ðñùèõðïõñãüò ðáñáéôçèåß, åêëåßøåé Þ áäõíáôåß ãéá ëüãïõò õãåßáò íá áóêÞóåé ôá
êáèÞêïíôá ôïõ, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äéïñßæåé Ðñùèõðïõñãü áõôüí ðïõ ðñïôåßíåé ç
êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ êüììáôïò óôï ïðïßï áíÞêåé ï áðåñ÷üìåíïò Ðñùèõðïõñãüò, åöüóïí
áõôü äéáèÝôåé óôç ÂïõëÞ ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí åäñþí. Ç ðñüôáóç ãßíåôáé ôï áñãüôåñï óå
ôñåéò çìÝñåò áðü ôçí ðáñáßôçóç Þ ôçí Ýêëåéøç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý Þ áðü ôç äéáðßóôùóç ôçò
áäõíáìßáò ôïõ íá áóêÞóåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ. Áí êáíÝíá êüììá äå äéáèÝôåé óôç ÂïõëÞ ôçí áðüëõôç
ðëåéïøçößá ôùí åäñþí, åöáñìüæåôáé áíáëïãéêÜ ç ðáñÜãñáöïò 4 êáé óôç óõíÝ÷åéá ôï äåýôåñï
åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 êáé ç ðáñÜãñáöïò 3 ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ.
Ç áäõíáìßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý íá áóêÞóåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ ãéá ëüãïõò õãåßáò äéáðéóôþíåôáé
áðü ôç ÂïõëÞ ìå åéäéêÞ áðüöáóç ôçò ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý
ôùí âïõëåõôþí, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïìÜäáò ôïõ êüììáôïò óôï ïðïßï áíÞêåé
ï Ðñùèõðïõñãüò, åöüóïí áõôü äéáèÝôåé óôç ÂïõëÞ ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí åäñþí. Óå êÜèå
Üëëç ðåñßðôùóç ç ðñüôáóç õðïâÜëëåôáé áðü ôá äýï ðÝìðôá ôïõëÜ÷éóôïí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí
âïõëåõôþí.
¸ùò üôïõ äéïñéóôåß ï íÝïò Ðñùèõðïõñãüò ôá êáèÞêïíôá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý áóêåß ï ðñþôïò êáôÜ
óåéñÜ Áíôéðñüåäñïò êáé åöüóïí äåí Ý÷ïõí äéïñéóôåß Áíôéðñüåäñïé ï ðñþôïò êáôÜ óåéñÜ
Õðïõñãüò.

"ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 åöáñìüæåôáé êáé óå ðåñßðôùóç áíáðëÞñùóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò

Äçìïêñáôßáò êáôÜ ôï Üñèñï 34.

*¢ñèñï 39
(Ôï Üñèñï 39 êáôáñãåßôáé).

¢ñèñï 40
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò óõãêáëåß ôç ÂïõëÞ ôáêôéêÜ ìßá öïñÜ êÜèå ÷ñüíï, üðùò ïñßæåé ôï

Üñèñï 64 ðáñÜãñáöïò 1, êáé åêôÜêôùò êÜèå öïñÜ ðïõ ôï êñßíåé åýëïãï êçñýóóåé áõôïðñïóþðùò
Þ äéá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ôçí Ýíáñîç êáé ôç ëÞîç êÜèå âïõëåõôéêÞò ðåñéüäïõ.

2.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìßá öïñÜ ìüíï ìðïñåß íá áíáóôåßëåé ôéò åñãáóßåò ôçò
âïõëåõôéêÞò óõíüäïõ, åßôå áíáâÜëëïíôáò ôçí Ýíáñîç åßôå äéáêüðôïíôáò ôçí åîáêïëïýèçóç ôïõò.

3.Ç áíáóôïëÞ ôùí åñãáóéþí äåí åðéôñÝðåôáé íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áðü ôñéÜíôá çìÝñåò ïýôå
íá åðáíáëçöèåß êáôÜ ôçí ßäéá âïõëåõôéêÞ óýíïäï ÷ùñßò ôç óõãêáôÜèåóç ôçò ÂïõëÞò.

¢ñèñï 41
*1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìðïñåß íá äéáëýóåé ôç ÂïõëÞ, áí Ý÷ïõí ðáñáéôçèåß Þ êáé

êáôáøçöéóôåß áðü áõôÞ äýï ÊõâåñíÞóåéò êáé ç óýíèåóç ôçò äåí åîáóöáëßæåé êõâåñíçôéêÞ
óôáèåñüôçôá. Ïé åêëïãÝò åíåñãïýíôáé áðü ôçí ÊõâÝñíçóç ðïõ Ý÷åé ôçí åìðéóôïóýíç ôçò
äéáëõüìåíçò ÂïõëÞò. Óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç åöáñìüæåôáé áíáëüãùò ôï ôñßôï åäÜöéï ôçò
ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 37.
*2.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äéáëýåé ôç ÂïõëÞ ìå ðñüôáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò ðïõ Ý÷åé ëÜâåé

øÞöï åìðéóôïóýíçò, ãéá áíáíÝùóç ôçò ëáúêÞò åíôïëÞò ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðéóôåß åèíéêü èÝìá
åîáéñåôéêÞò óçìáóßáò. Áðïêëåßåôáé ç äéÜëõóç ôçò íÝáò ÂïõëÞò ãéá ôï ßäéï èÝìá.

3.Ôï äéÜôáãìá äéÜëõóçò ôçò ÂïõëÞò, ðñïóõðïãñáììÝíï óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðáñáãñÜöïõ áðü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï, ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé óõã÷ñüíùò ôçí ðñïêÞñõîç
åêëïãþí ìÝóá óå ôñéÜíôá çìÝñåò êáé ôç óýãêëçóç ôçò íÝáò ÂïõëÞò ìÝóá óå Üëëåò ôñéÜíôá çìÝñåò
áðü ôéò åêëïãÝò.
*4.Ç ÂïõëÞ ðïõ åêëÝ÷èçêå ìåôÜ ôç äéÜëõóç ôçò ðñïçãïýìåíçò äåí ìðïñåß íá äéáëõèåß ðñéí
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ðåñÜóåé Ýíá Ýôïò áöüôïõ Üñ÷éóå ôéò åñãáóßåò ôçò, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ôïõ Üñèñïõ 37
ðáñÜãñáöïò 3 êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ áõôïý.

5. Ç ÂïõëÞ äéáëýåôáé õðï÷ñåùôéêÜ óôçí ðåñßðôùóç ôïõ Üñèñïõ 32 ðáñÜãñáöïò 4.
"ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Óå êÜèå ðåñßðôùóç ÷ùñßò åîáßñåóç ôï äéÜôáãìá ãéá ôç äéÜëõóç ôçò ÂïõëÞò ðñÝðåé íá äéáëáìâÜíåé

ôçí ðñïêÞñõîç åêëïãþí ìÝóá óå ôñéÜíôá çìÝñåò êáé ôç óýãêëçóç ôçò íÝáò ÂïõëÞò ìÝóá óå ôñéÜíôá
çìÝñåò áðü áõôÝò.

*¢ñèñï 42
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åêäßäåé êáé äçìïóéåýåé ôïõò íüìïõò ðïõ Ý÷ïõí øçöéóôåß áðü ôç

ÂïõëÞ ìÝóá óå Ýíá ìÞíá áðü ôçí øÞöéóç ôïõò. ÌÝóá óôçí ðñïèåóìßá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï
ðñïçãïýìåíï åäÜöéï, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìðïñåß íá áíáðÝìøåé óôç ÂïõëÞ íïìïó÷Ýäéï
ðïõ Ý÷åé øçöéóôåß áðü áõôÞ, åêèÝôïíôáò êáé ôïõò ëüãïõò ôçò áíáðïìðÞò.

2.Ðñüôáóç íüìïõ Þ íïìïó÷Ýäéï ðïõ Ý÷åé áíáðåìöèåß áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò óôç
ÂïõëÞ åéóÜãåôáé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò êáé, áí åðéøçöéóôåß êáé ðÜëé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ
üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 76 ðáñÜãñáöïò 2, ï Ðñüåäñïò ôçò
Äçìïêñáôßáò ôï åêäßäåé êáé ôï äçìïóéåýåé õðï÷ñåùôéêÜ ìÝóá óå äÝêá çìÝñåò áðü ôçí åðéøÞöéóÞ
ôïõ.

¢ñèñï 43
1. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åêäßäåé ôá äéáôÜãìáôá ðïõ åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí

íüìùí êáé äåí ìðïñåß ðïôÝ íá áíáóôåßëåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõò ïýôå íá åîáéñÝóåé êáíÝíáí áðü ôçí
åêôÝëåóç ôïõò.

2.¾óôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãïý åðéôñÝðåôáé ç Ýêäïóç êáíïíéóôéêþí
äéáôáãìÜôùí, ìå åéäéêÞ åîïõóéïäüôçóç íüìïõ êáé ìÝóá óôá üñéá ôçò. Åîïõóéïäüôçóç ãéá Ýêäïóç
êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí áðü Üëëá üñãáíá ôçò äéïßêçóçò åðéôñÝðåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ñõèìéóôïýí
åéäéêüôåñá èÝìáôá Þ èÝìáôá ìå ôïðéêü åíäéáöÝñïí Þ ìå ÷áñáêôÞñá ôå÷íéêü Þ ëåðôïìåñåéáêü.
*3. (Ç ðáñÜãñáöïò 3 êáôáñãåßôáé).

4.Ìå íüìïõò ðïõ øçößæïíôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ìðïñåß íá ðáñÝ÷åôáé åîïõóéïäüôçóç
Ýêäïóçò êáíïíéóôéêþí äéáôáãìÜôùí ãéá ôç ñýèìéóç ôùí èåìÜôùí ðïõ êáèïñßæïíôáé ó' áõôïýò óå
ãåíéêü ðëáßóéï. Ìå ôïõò íüìïõò áõôïýò ÷áñÜæïíôáé ïé ãåíéêÝò áñ÷Ýò êáé ïé êáôåõèýíóåéò ôçò
ñýèìéóçò ðïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèçèåß êáé ôßèåíôáé ÷ñïíéêÜ üñéá ãéá ôç ÷ñÞóç ôçò åîïõóéïäüôçóçò.

5.Ôá êáôÜ ôï Üñèñï 72 ðáñÜãñáöïò 1 èÝìáôá ôçò áñìïäéüôçôáò ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò äåí
ìðïñåß íá áðïôåëÝóïõí áíôéêåßìåíï åîïõóéïäüôçóçò êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï.

¢ñèñï 44
1.Óå Ýêôáêôåò ðåñéðôþóåéò åîáéñåôéêÜ åðåßãïõóáò êáé áðñüâëåðôçò áíÜãêçò ï Ðñüåäñïò ôçò

Äçìïêñáôßáò ìðïñåß, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, íá åêäßäåé ðñÜîåéò
íïìïèåôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ. Ïé ðñÜîåéò áõôÝò õðïâÜëëïíôáé óôç ÂïõëÞ ãéá êýñùóç óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 72 ðáñÜãñáöïò 1, ìÝóá óå óáñÜíôá çìÝñåò áðü ôçí Ýêäïóç ôïõò Þ ìÝóá óå
óáñÜíôá çìÝñåò áðü ôç óýãêëçóç ôçò ÂïõëÞò óå óýíïäï. Áí äåí õðïâëçèïýí óôç ÂïõëÞ ìÝóá óôéò
ðñïáíáöåñüìåíåò ðñïèåóìßåò Þ áí äåí åãêñéèïýí áðü áõôÞ ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí õðïâïëÞ
ôïõò, ðáýïõí íá éó÷ýïõí óôï åîÞò.
*2. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ðñïêçñýóóåé ìå  äéÜôáãìá äçìïøÞöéóìá ãéá êñßóéìá  åèíéêÜ

èÝìáôá, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôçò áðüëõôçò ðëåéïøçößáò ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí, ðïõ
ëáìâÜíåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ.

ÄçìïøÞöéóìá ðñïêçñýóóåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ìå äéÜôáãìá êáé ãéá
øçöéóìÝíá íïìïó÷Ýäéá ðïõ ñõèìßæïõí óïâáñü êïéíùíéêü æÞôçìá, åêôüò áðü ôá äçìïóéïíïìéêÜ,
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åöüóïí áõôü áðïöáóéóôåß áðü ôá ôñßá ðÝìðôá ôïõ óõíüëïõ ôùí âïõëåõôþí, ýóôåñá áðü ðñüôáóç
ôùí äýï ðÝìðôùí ôïõ óõíüëïõ êáé üðùò ïñßæïõí ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò êáé íüìïò ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò. Äåí åéóÜãïíôáé êáôÜ ôçí ßäéá ðåñßïäï ôçò ÂïõëÞò ðåñéóóüôåñåò
áðü äýï ðñïôÜóåéò äçìïøçößóìáôïò ãéá íïìïó÷Ýäéï.

Áí íïìïó÷Ýäéï õðåñøçöéóôåß, ç ðñïèåóìßá ôïõ Üñèñïõ 42 ðáñÜãñáöïò 1 áñ÷ßæåé áðü ôç
äéåîáãùãÞ ôïõ äçìïøçößóìáôïò.
*3. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò óå åíôåëþò åîáéñåôéêÝò ðåñéóôÜóåéò ìðïñåß íá áðåõèýíåé ðñïò

ôï Ëáü äéáããÝëìáôá, ìåôÜ áðü óýìöùíç ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÊõâÝñíçóçò. Ôá äéáããÝëìáôá
ðñïóõðïãñÜöïíôáé áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü êáé äçìïóéåýïíôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

¢ñèñï 45
Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò åßíáé áñ÷çãüò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ôçò ×þñáò, ðïõ ôç äéïßêçóç
ôïõò áóêåß ç ÊõâÝñíçóç, üðùò íüìïò ïñßæåé. ÁðïíÝìåé åðßóçò ôïõò âáèìïýò óå üóïõò õðçñåôïýí ó'
áõôÝò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 46
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äéïñßæåé êáé ðáýåé, óýìöùíá ìå ôï íüìï, ôïõò äçìüóéïõò

õðáëëÞëïõò, åêôüò áðü ôéò åîáéñÝóåéò ðïõ ïñßæåé ï íüìïò.
2.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áðïíÝìåé ôá ðñïâëåðüìåíá ðáñÜóçìá óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò

ôïõ ó÷åôéêïý íüìïõ.

¢ñèñï 47
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ý÷åé ôï äéêáßùìá, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý

Äéêáéïóýíçò êáé ãíþìç óõìâïõëßïõ ðïõ óõãêñïôåßôáé êáôÜ ðëåéïøçößá áðü äéêáóôÝò, íá ÷áñßæåé,
ìåôáôñÝðåé Þ ìåôñéÜæåé ôéò ðïéíÝò ðïõ åðéâÜëëïõí ôá äéêáóôÞñéá,êáèþò êáé íá áßñåé ôéò êÜèå åßäïõò
íüìéìåò óõíÝðåéåò ðïéíþí ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß êáé åêôéèåß.

2.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìüíï ìå ôç óõãêáôÜèåóç ôçò ÂïõëÞò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá
áðïíÝìåé ÷Üñç óå Õðïõñãü ðïõ êáôáäéêÜóôçêå êáôÜ ôï Üñèñï 86.
*3. Áìíçóôßá ðáñÝ÷åôáé ìüíï ãéá ðïëéôéêÜ åãêëÞìáôá, ìå íüìï ðïõ øçößæåôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá

ôçò ÂïõëÞò ìå ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
4. Áìíçóôßá ãéá êïéíÜ åãêëÞìáôá äåí ðáñÝ÷åôáé ïýôå ìå íüìï.

*¢ñèñï 48
1.Óå ðåñßðôùóç ðïëÝìïõ, åðéóôñÜôåõóçò åîáéôßáò åîùôåñéêþí êéíäýíùí Þ Üìåóçò áðåéëÞò ôçò

åèíéêÞò áóöÜëåéáò, êáèþò êáé áí åêäçëùèåß Ýíïðëï êßíçìá ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôïõ äçìïêñáôéêïý
ðïëéôåýìáôïò, ç ÂïõëÞ, ìå áðüöáóç ôçò, ðïõ ëáìâÜíåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò,
èÝôåé óå åöáñìïãÞ, óå ïëüêëçñç ôçí ÅðéêñÜôåéá Þ óå ôìÞìá ôçò, ôï íüìï ãéá ôçí êáôÜóôáóç
ðïëéïñêßáò, óõíéóôÜ åîáéñåôéêÜ äéêáóôÞñéá êáé áíáóôÝëëåé ôçí éó÷ý ôïõ óõíüëïõ Þ ìÝñïõò ôùí
äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 5 ðáñÜãñáöïò 4, 6, 8, 9,11,12 ðáñÜãñáöïé 1 Ýùò êáé 4, 14, 19, 22
ðáñÜãñáöïò 3, 23, 96 ðáñÜãñáöïò 4 êáé 97. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äçìïóéåýåé ôçí
áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò.

Ìå ôçí áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò ïñßæåôáé ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôùí åðéâáëëüìåíùí ìÝôñùí, ç ïðïßá äåí
ìðïñåß íá õðåñâåß ôéò äåêáðÝíôå çìÝñåò.

2.Óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò ôçò ÂïõëÞò Þ áí óõíôñÝ÷åé áíôéêåéìåíéêÞ áäõíáìßá íá óõãêëçèåß
åãêáßñùò, ôá ìÝôñá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ëáìâÜíïíôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ
åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ. Ôï äéÜôáãìá õðïâÜëëåôáé áðü ôçí
ÊõâÝñíçóç óôç ÂïõëÞ ãéá Ýãêñéóç ìüëéò êáôáóôåß äõíáôÞ ç óýãêëçóç ôçò, áêüìç êáé áí Ýëçîå ç
âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò Þ ç ÂïõëÞ Ý÷åé äéáëõèåß, êáé ðÜíôùò ìÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò ôï áñãüôåñï.
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3.Ç äéÜñêåéá ôùí êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò ìÝôñùí ìðïñåß íá ðáñáôåßíåôáé áíÜ
äåêáðåíèÞìåñï ìüíï ìå ðñïçãïýìåíç áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò, ç ïðïßá óõãêáëåßôáé áêüìç êáé áí Ý÷åé
ëÞîåé ç âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò Þ ç ÂïõëÞ Ý÷åé äéáëõèåß.

4.Ôá êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò ìÝôñá áßñïíôáé áõôïäéêáßùò ìå ôç ëÞîç ôùí
ðñïèåóìéþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 1, 2 êáé 3, åöüóïí äåí ðáñáôåßíïíôáé ìå
áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò, êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ìå ôç ëÞîç ôïõ ðïëÝìïõ, åöüóïí åß÷áí åðéâëçèåß
åîáéôßáò ðïëÝìïõ.

5.Áöüôïõ áñ÷ßóïõí íá éó÷ýïõí ôá ìÝôñá ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí ï Ðñüåäñïò ôçò
Äçìïêñáôßáò, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò, ìðïñåß íá åêäßäåé ðñÜîåéò íïìïèåôéêïý
ðåñéå÷ïìÝíïõ, ãéá íá áíôéìåôùðéóôïýí åðåßãïõóåò áíÜãêåò Þ ãéá íá áðïêáôáóôáèåß ôá÷ýôåñá ç
ëåéôïõñãßá ôùí óõíôáãìáôéêþí èåóìþí. Ïé ðñÜîåéò áõôÝò õðïâÜëëïíôáé ãéá êýñùóç óôç ÂïõëÞ
ìÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò áðü ôç óýãêëçóç ôçò óå óýíïäï êáé ðáýïõí íá éó÷ýïõí óôï åîÞò, áí äåí
õðïâëçèïýí óôç ÂïõëÞ ìÝóá óôéò ðáñáðÜíù ðñïèåóìßåò Þ äåí åãêñéèïýí áðü áõôÞ ìÝóá óå
äåêáðÝíôå çìÝñåò áöüôïõ õðïâëÞèçêáí.

6.Ïé êáôÜ ôéò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 áðïöÜóåéò ôçò ÂïõëÞò ëáìâÜíïíôáé ìå ôçí ðëåéïøçößá ôïõ
óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí êáé ç êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 1 áðüöáóç ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí
ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí. Ç ÂïõëÞ áðïöáóßæåé óå ìßá ìüíï
óõíåäñßáóç.

7.Óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò åöáñìïãÞò ôùí ìÝôñùí êáôÜóôáóçò áíÜãêçò, ôá ïðïßá ëáìâÜíïíôáé
êáôÜ ôï Üñèñï áõôü, éó÷ýïõí áõôïäéêáßùò ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 61 êáé 62 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò,
áêüìç êáé áí äéáëýèçêå ç ÂïõëÞ Þ Ýëçîå ç âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÑÉÔÏ

ÅéäéêÝò åõèýíåò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò

¢ñèñï 49
1.Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äåí åõèýíåôáé ïðùóäÞðïôå ãéá ðñÜîåéò ðïõ Ý÷åé åíåñãÞóåé êáôÜ

ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, ðáñÜ ìüíï ãéá Ýó÷áôç ðñïäïóßá Þ ðáñáâßáóç, ìå ðñüèåóç, ôïõ
ÓõíôÜãìáôïò. Ãéá ðñÜîåéò ðïõ äåí ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ ç äßùîç
áíáóôÝëëåôáé Ýùò üôïõ ëÞîåé ç ðñïåäñéêÞ èçôåßá.

2.Ç ðñüôáóç ãéá êáôçãïñßá êáé ðáñáðïìðÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò óå äßêç õðïâÜëëåôáé
óôç ÂïõëÞ õðïãñáììÝíç áðü ôï Ýíá ôñßôï ôïõëÜ÷éóôïí ôùí ìåëþí ôçò êáé ãßíåôáé áðïäåêôÞ ìå
áðüöáóç ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ðëåéïøçößá ôùí äýï ôñßôùí ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåëþí ôçò.

3.Áí ç ðñüôáóç ãßíåé áðïäåêôÞ, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ðáñáðÝìðåôáé óôï äéêáóôÞñéï ôïõ
Üñèñïõ 86 ïé ó÷åôéêÝò ì' áõôü äéáôÜîåéò åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò êáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ.

4.Áöüôïõ ðáñáðåìöèåß, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áðÝ÷åé áðü ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí
ôïõ êáé áíáðëçñþíåôáé, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 34, áíáëáìâÜíåé ðÜëé ôá êáèÞêïíôá
ôïõ, áöüôïõ ôï äéêáóôÞñéï ôïõ Üñèñïõ 86 åêäþóåé áðáëëáêôéêÞ áðüöáóç, åöüóïí äåí
åîáíôëÞèçêå ç èçôåßá ôïõ.

5.Íüìïò ðïõ øçößæåôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ñõèìßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí
äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ áõôïý.

¢ñèñï 50
Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò äåí Ý÷åé Üëëåò áñìïäéüôçôåò ðáñÜ ìüíï üóåò ôïõ áðïíÝìïõí ñçôÜ

ôï Óýíôáãìá êáé ïé íüìïé ðïõ åßíáé óýìöùíïé ì' áõôü.

172

SYNTAGMA.qxd  12/5/2009  12:38   Page 172



ÔÌÇÌÁ Ã  ÂïõëÞ

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÑÙÔÏ

ÁíÜäåéîç êáé óõãêñüôçóç ôçò ÂïõëÞò

¢ñèñï 51
1.Ï áñéèìüò ôùí âïõëåõôþí ïñßæåôáé ìå íüìï, äåí ìðïñåß üìùò íá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü

äéáêüóéïõò ïýôå ìåãáëýôåñïò áðü ôñéáêüóéïõò.
2.Ïé âïõëåõôÝò áíôéðñïóùðåýïõí ôï ¸èíïò.
3.Ïé âïõëåõôÝò åêëÝãïíôáé ìå Üìåóç, êáèïëéêÞ êáé ìõóôéêÞ øçöïöïñßá áðü ôïõò ðïëßôåò ðïõ

Ý÷ïõí åêëïãéêü äéêáßùìá, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ï íüìïò äåí ìðïñåß íá ðåñéïñßóåé ôï åêëïãéêü
äéêáßùìá ðáñÜ ìüíï áí äåí Ý÷åé óõìðëçñùèåß êáôþôáôï üñéï çëéêßáò Þ ãéá áíéêáíüôçôá
äéêáéïðñáîßáò Þ ùò óõíÝðåéá áìåôÜêëçôçò ðïéíéêÞò êáôáäßêçò ãéá ïñéóìÝíá åãêëÞìáôá.
**4.Ïé âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò äéåíåñãïýíôáé ôáõôü÷ñïíá óå ïëüêëçñç ôçí ÅðéêñÜôåéá. Íüìïò ðïõ
øçößæåôáé ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí äýï ôñßôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí ìðïñåß íá ïñßæåé ôá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí Üóêçóç ôïõ åêëïãéêïý äéêáéþìáôïò áðü ôïõò åêëïãåßò ðïõ âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôçí
ÅðéêñÜôåéá. Ùò ðñïò ôïõò åêëïãåßò áõôïýò ç áñ÷Þ ôçò ôáõôü÷ñïíçò äéåíÝñãåéáò ôùí åêëïãþí äåí
êùëýåé ôçí Üóêçóç ôïõ åêëïãéêïý ôïõò äéêáéþìáôïò ìå åðéóôïëéêÞ øÞöï Þ Üëëï ðñüóöïñï ìÝóï,
åöüóïí ç êáôáìÝôñçóç êáé ç áíáêïßíùóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí äéåíåñãåßôáé üðïôå áõôü ãßíåôáé êáé
óå ïëüêëçñç ôçí ÅðéêñÜôåéá.
**5. Ç Üóêçóç ôïõ åêëïãéêïý äéêáéþìáôïò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ.

¢ñèñï 52
Ç åëåýèåñç êáé áíüèåõôç åêäÞëùóç ôçò ëáúêÞò èÝëçóçò, ùò Ýêöñáóç ôçò ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò,

ôåëåß õðü ôçí åããýçóç üëùí ôùí ëåéôïõñãþí ôçò Ðïëéôåßáò, ðïõ Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá ôç
äéáóöáëßæïõí óå êÜèå ðåñßðôùóç. Íüìïò ïñßæåé ôéò ðïéíéêÝò êõñþóåéò êáôÜ ôùí ðáñáâáôþí ôçò
äéÜôáîçò áõôÞò. 

¢ñèñï 53
1.Ïé âïõëåõôÝò åêëÝãïíôáé ãéá ôÝóóåñá óõíå÷Þ Ýôç ðïõ áñ÷ßæïõí áðü ôçí çìÝñá ôùí ãåíéêþí

åêëïãþí. Ìüëéò ëÞîåé ç âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò, ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ ðñïóõðïãñÜöåôáé áðü
ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï, äéáôÜóóåôáé ç äéåíÝñãåéá ãåíéêþí âïõëåõôéêþí åêëïãþí ìÝóá óå ôñéÜíôá
çìÝñåò êáé ç óýãêëçóç ôçò íÝáò ÂïõëÞò óå ôáêôéêÞ óýíïäï ìÝóá óå Üëëåò ôñéÜíôá çìÝñåò áðü
áõôÝò.

2.ÂïõëåõôéêÞ Ýäñá ðïõ êåíþèçêå ìÝóá óôï ôåëåõôáßï Ýôïò ôçò ðåñéüäïõ äåí óõìðëçñþíåôáé ìå
áíáðëçñùìáôéêÞ åêëïãÞ, üôáí áðáéôåßôáé êáôÜ ôï íüìï, åöüóïí ïé êåíÝò Ýäñåò äåí åßíáé
ðåñéóóüôåñåò áðü ôï Ýíá ðÝìðôï ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.

3.Óå ðåñßðôùóç ðïëÝìïõ ç âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò ðáñáôåßíåôáé óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ. Áí ç ÂïõëÞ
Ý÷åé äéáëõèåß, ç äéåíÝñãåéá ôùí åêëïãþí áíáóôÝëëåôáé åùóüôïõ ôåëåéþóåé ï ðüëåìïò, áíáêáëåßôáé
äå áõôïäéêáßùò ç ÂïõëÞ ðïõ Ý÷åé äéáëõèåß Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ.

¢ñèñï 54
**1. Ôï åêëïãéêü óýóôçìá êáé ïé åêëïãéêÝò ðåñéöÝñåéåò ïñßæïíôáé ìå íüìï ðïõ éó÷ýåé áðü ôéò
ìåèåðüìåíåò åêëïãÝò, åêôüò êáé áí ðñïâëÝðåôáé ç éó÷ýò ôïõ Üìåóá áðü ôéò åðüìåíåò åêëïãÝò ìå
ñçôÞ äéÜôáîç ðïõ øçößæåôáé ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí äýï ôñßôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
**2. Ï áñéèìüò ôùí âïõëåõôþí êÜèå åêëïãéêÞò ðåñéöÝñåéáò ïñßæåôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ìå
âÜóç ôï íüìéìï ðëçèõóìü ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ ðñïêýðôåé, óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá áðïãñáöÞ,
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áðü ôïõò åããåãñáììÝíïõò óôá ïéêåßá äçìïôïëüãéá, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò
áðïãñáöÞò èåùñåßôáé üôé Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò áñìüäéáò õðçñåóßáò ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åíüò Ýôïõò áðü ôçí ôåëåõôáßá çìÝñá äéåîáãùãÞò ôçò.

3. ÌÝñïò ôçò ÂïõëÞò, ü÷é ìåãáëýôåñï áðü ôï Ýíá åéêïóôü ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí,
ìðïñåß íá åêëÝãåôáé åíéáßùò óå ïëüêëçñç ôçí ÅðéêñÜôåéá, óå óõíÜñôçóç ìå ôç óõíïëéêÞ åêëïãéêÞ
äýíáìç ôïõ êÜèå êüììáôïò óôçí ÅðéêñÜôåéá, üðùò íüìïò ïñßæåé.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ 

Êùëýìáôá êáé áóõìâßâáóôá ôùí âïõëåõôþí

¢ñèñï 55
1.Ãéá íá åêëåãåß êáíåßò âïõëåõôÞò áðáéôåßôáé íá åßíáé ¸ëëçíáò ðïëßôçò, íá Ý÷åé ôç íüìéìç

éêáíüôçôá íá åêëÝãåé êáé íá Ý÷åé óõìðëçñþóåé ôï åéêïóôü ðÝìðôï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõ êáôÜ ôçí
çìÝñá ôçò åêëïãÞò.

2.ÂïõëåõôÞò ðïõ óôåñÞèçêå êÜðïéï áðü ôá ðáñáðÜíù ðñïóüíôá åêðßðôåé áõôïäéêáßùò áðü ôï
âïõëåõôéêü áîßùìá.

¢ñèñï 56
**1. ¸ììéóèïé äçìüóéïé ëåéôïõñãïß êáé õðÜëëçëïé, Üëëïé õðÜëëçëïé ôïõ Äçìïóßïõ, õðçñåôïýíôåò
óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êáé óôá óþìáôá áóöáëåßáò, õðÜëëçëïé ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò
Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, áéñåôÜ ìïíïðñüóùðá üñãáíá ôùí ïñãáíéóìþí
ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, äéïéêçôÝò, õðïäéïéêçôÝò Þ ðñüåäñïé äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí Þ
äéåõèýíïíôåò Þ åíôåôáëìÝíïé óýìâïõëïé íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ êñáôéêþí íïìéêþí
ðñïóþðùí éäéùôéêïý äéêáßïõ Þ äçìüóéùí åðé÷åéñÞóåùí Þ åðé÷åéñÞóåùí ôç äéïßêçóç ôùí ïðïßùí
ïñßæåé Üìåóá Þ Ýììåóá ôï Äçìüóéï ìå äéïéêçôéêÞ ðñÜîç Þ ùò ìÝôï÷ïò Þ åðé÷åéñÞóåùí ôùí
ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò äåí ìðïñïýí íá áíáêçñõ÷èïýí õðïøÞöéïé ïýôå íá åêëåãïýí
âïõëåõôÝò, áí äåí ðáñáéôçèïýí ðñéí áðü ôçí áíáêÞñõîç ôïõò ùò õðïøçößùí. Ç ðáñáßôçóç
óõíôåëåßôáé ìå ìüíç ôç ãñáðôÞ õðïâïëÞ ôçò. Áðïêëåßåôáé ç åðÜíïäïò óôçí åíåñãü õðçñåóßá ôùí
óôñáôéùôéêþí ðïõ ðáñáéôïýíôáé. Ôá áíþôåñá áéñåôÜ ìïíïðñüóùðá üñãáíá ôùí ïñãáíéóìþí
ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò äåýôåñïõ âáèìïý äåí ìðïñïýí íá áíáêçñõ÷èïýí õðïøÞöéïé ïýôå íá
åêëåãïýí âïõëåõôÝò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ãéá ôçí ïðïßá åîåëÝãçóáí, áêüìç êáé áí
ðáñáéôçèïýí.

2. Áðü ôïõò ðåñéïñéóìïýò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ åîáéñïýíôáé ïé êáèçãçôÝò ôùí
áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí. Íüìïò ïñßæåé ôïí ôñüðï ôçò áíáðëÞñùóçò ôïõò· êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò âïõëåõôéêÞò ðåñéüäïõ áíáóôÝëëåôáé ç Üóêçóç ôùí áñìïäéïôÞôùí ôùí ó÷åôéêþí ìå ôçí
éäéüôçôá ôïõ êáèçãçôÞ ðïõ åêëÝ÷èçêå.
**3. Äåí ìðïñïýí íá áíáêçñõ÷èïýí õðïøÞöéïé, ïýôå íá åêëåãïýí âïõëåõôÝò óå üðïéá åêëïãéêÞ
ðåñéöÝñåéá õðçñÝôçóáí Þ óå üðïéá åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá åêôåéíüôáí ç ôïðéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõò
ìÝóá óôïõò ôåëåõôáßïõò äåêáïêôþ ìÞíåò ôçò ôåôñáåôïýò âïõëåõôéêÞò ðåñéüäïõ:
á) Ïé äéïéêçôÝò, õðïäéïéêçôÝò, ðñüåäñïé äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí, äéåõèýíïíôåò êáé åíôåôáëìÝíïé
óýìâïõëïé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, ðëçí ôùí óùìáôåéáêþí, ôùí êñáôéêþí
íïìéêþí ðñïóþðùí éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé ôùí äçìüóéùí åðé÷åéñÞóåùí Þ Üëëùí åðé÷åéñÞóåùí ôç
äéïßêçóç ôùí ïðïßùí ïñßæåé Üìåóá Þ Ýììåóá ôï Äçìüóéï ìå äéïéêçôéêÞ ðñÜîç Þ ùò ìÝôï÷ïò.
â) Ôá ìÝëç ôùí áíåîÜñôçôùí áñ÷þí ðïõ óõãêñïôïýíôáé êáé ëåéôïõñãïýí êáôÜ ôï Üñèñï 101 Á,
êáèþò êáé ôùí áñ÷þí ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ìå íüìï ùò áíåîÜñôçôåò Þ ñõèìéóôéêÝò.
ã) Ïé áíþôåñïé êáé áíþôáôïé áîéùìáôéêïß ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí êáé ôùí óùìÜôùí áóöáëåßáò.
ä) Ïé Ýììéóèïé õðÜëëçëïé ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí
åðé÷åéñÞóåùí ôïõò, êáèþò êáé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí êáé åðé÷åéñÞóåùí ôçò ðåñßðôùóçò á´ ðïõ
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êáôåß÷áí èÝóç ðñïúóôáìÝíïõ ïñãáíéêÞò ìïíÜäáò åðéðÝäïõ äéåýèõíóçò Þ Üëëç áíôßóôïé÷ç, üðùò
åéäéêüôåñá íüìïò ïñßæåé. ÕðÜëëçëïé ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðñïçãïýìåíï åäÜöéï êáé åß÷áí åõñýôåñç
ôïðéêÞ áñìïäéüôçôá õðÜãïíôáé óôïõò ðåñéïñéóìïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ùò ðñïò åêëïãéêÝò
ðåñéöÝñåéåò Üëëåò áðü áõôÞí ôçò Ýäñáò ôïõò, ìüíï åöüóïí êáôåß÷áí èÝóç ðñïúóôáìÝíïõ ïñãáíéêÞò
ìïíÜäáò åðéðÝäïõ ãåíéêÞò äéåýèõíóçò Þ Üëëç áíôßóôïé÷ç, üðùò åéäéêüôåñá íüìïò ïñßæåé.
å) Ïé ãåíéêïß Þ åéäéêïß ãñáììáôåßò õðïõñãåßùí Þ áõôïôåëþí ãåíéêþí ãñáììáôåéþí Þ ðåñéöåñåéþí
êáé üóïé ï íüìïò åîïìïéþíåé ìå áõôïýò.

Äåí õðÜãïíôáé óôïõò ðåñéïñéóìïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ïé õðïøÞöéïé âïõëåõôÝò Åðéêñáôåßáò.
4. Ðïëéôéêïß õðÜëëçëïé êáé óôñáôéùôéêïß ãåíéêÜ, ðïõ Ý÷ïõí êáôÜ ôï íüìï áíáëÜâåé õðï÷ñÝùóç íá

ðáñáìåßíïõí óôçí õðçñåóßá ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï, äåí ìðïñïýí íá áíáêçñõ÷èïýí õðïøÞöéïé ïýôå
íá åêëåãïýí âïõëåõôÝò üóï ÷ñüíï äéáñêåß ç õðï÷ñÝùóç ôïõò.

¢ñèñï 57
**
***1. Ôá êáèÞêïíôá ôïõ âïõëåõôÞ åßíáé áóõìâßâáóôá ìå ôá Ýñãá Þ ôçí éäéüôçôá ôïõ éäéïêôÞôç Þ
åôáßñïõ Þ ìåôü÷ïõ Þ äéïéêçôÞ Þ äéá÷åéñéóôÞ Þ ìÝëïõò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ Þ ãåíéêïý
äéåõèõíôÞ Þ ôùí áíáðëçñùôþí ôïõò åðé÷åßñçóçò, ç ïðïßá:
á) ÁíáëáìâÜíåé Ýñãá Þ ìåëÝôåò Þ ðñïìÞèåéåò ôïõ Äçìïóßïõ Þ ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ðñïò ôï Äçìüóéï
Þ óõíÜðôåé ìå ôï Äçìüóéï óõíáöåßò óõìâÜóåéò áíáðôõîéáêïý Þ åðåíäõôéêïý ÷áñáêôÞñá.
â) ÁðïëáìâÜíåé åéäéêþí ðñïíïìßùí.
ã) ÊáôÝ÷åé Þ äéá÷åéñßæåôáé ñáäéïöùíéêü Þ ôçëåïðôéêü óôáèìü Þ åêäßäåé åöçìåñßäá ðáíåëëÞíéáò
êõêëïöïñßáò.
ä) Áóêåß êáôÜ ðáñá÷þñçóç äçìüóéá õðçñåóßá Þ äçìüóéá åðé÷åßñçóç Þ åðé÷åßñçóç êïéíÞò
ùöÝëåéáò.
å) Ìéóèþíåé ãéá åìðïñéêïýò ëüãïõò áêßíçôá ôïõ Äçìïóßïõ.
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ìå ôï Äçìüóéï åîïìïéþíïíôáé ïé ïñãáíéóìïß ôïðéêÞò
áõôïäéïßêçóçò, ôá Üëëá íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ, ôá êñáôéêÜ íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý
äéêáßïõ, ïé äçìüóéåò åðé÷åéñÞóåéò, ïé åðé÷åéñÞóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ïé
Üëëåò åðé÷åéñÞóåéò ôç äéïßêçóç ôùí ïðïßùí ïñßæåé Üìåóá Þ Ýììåóá ôï Äçìüóéï ìå äéïéêçôéêÞ ðñÜîç
Þ ùò ìÝôï÷ïò. ÌÝôï÷ïò åðé÷åßñçóçò ðïõ åìðßðôåé óôïõò ðåñéïñéóìïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò åßíáé
üðïéïò êáôÝ÷åé ðïóïóôü ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ìåãáëýôåñï ôïõ Ýíá ôïéò åêáôü.

Ìå åéäéêü íüìï ìðïñåß íá êáèïñßæïíôáé åðáããåëìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, ðÝñáí áõôþí ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôá ðñïçãïýìåíá åäÜöéá, ç Üóêçóç ôùí ïðïßùí äåí åðéôñÝðåôáé óôïõò âïõëåõôÝò.

Ç ðáñÜâáóç ôùí äéáôÜîåùí áõôÞò ôçò ðáñáãñÜöïõ óõíåðÜãåôáé Ýêðôùóç áðü ôï âïõëåõôéêü
áîßùìá êáé áêõñüôçôá ôùí ó÷åôéêþí óõìâÜóåùí Þ ðñÜîåùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**2. ÂïõëåõôÝò ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ
ïöåßëïõí, ìÝóá óå ïêôþ çìÝñåò áöüôïõ ç åêëïãÞ ôïõò ãßíåé ïñéóôéêÞ, íá åðéëÝîïõí ìå äÞëùóç ôïõò
ìåôáîý ôïõ âïõëåõôéêïý áîéþìáôïò êáé ôùí ðáñáðÜíù Ýñãùí Þ éäéïôÞôùí. Áí ðáñáëåéöèåß áõôÞ ç
åìðñüèåóìç äÞëùóç, åêðßðôïõí áõôïäéêáßùò áðü ôï áîßùìá ôïõ âïõëåõôÞ.
**3. ÂïõëåõôÝò ðïõ áðïäÝ÷ïíôáé ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò éäéüôçôåò Þ ôá Ýñãá ðïõ áíáöÝñïíôáé óå
áõôü Þ óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï êáé ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé üôé áðïôåëïýí êþëõìá ãéá ôçí
õðïøçöéüôçôá âïõëåõôÞ Þ üôé åßíáé áóõìâßâáóôá ìå ôï âïõëåõôéêü áîßùìá, åêðßðôïõí áðü ôï
áîßùìá áõôü, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**4. Åéäéêüò íüìïò ïñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï óõíå÷ßæïíôáé Þ åê÷ùñïýíôáé Þ äéáëýïíôáé
óõìâÜóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 êáé Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü âïõëåõôÞ Þ áðü
åðé÷åßñçóç óôçí ïðïßá áõôüò ìåôåß÷å ðñéí áðü ôçí áðüêôçóç ôçò âïõëåõôéêÞò éäéüôçôáò Þ ìå
áóõìâßâáóôç ðñïò ôï áîßùìá ôïõ éäéüôçôá.
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¢ñèñï 58
Ï Ýëåã÷ïò êáé ç åêäßêáóç ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôùí ïðïßùí áóêïýíôáé

åíóôÜóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé åßôå óå åêëïãéêÝò ðáñáâÜóåéò ó÷åôéêÝò ìå ôçí åíÝñãåéá ôùí åêëïãþí
åßôå óå Ýëëåéøç ôùí íüìéìùí ðñïóüíôùí, áíáôßèåôáé óôï Áíþôáôï Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï ôïõ Üñèñïõ
100.

*** Ìå ôñåéò áóôåñßóêïõò äçëþíïíôáé ôá óçìåßá ôçò Áíáèåþñçóçò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ØÞöéóìá
ôçò 27çò ÌáÀïõ 2008 ôçò Ç' ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÑÉÔÏ

ÊáèÞêïíôá êáé äéêáéþìáôá ôùí âïõëåõôþí

¢ñèñï 59
1.Ïé âïõëåõôÝò ðñéí áíáëÜâïõí ôá êáèÞêïíôá ôïõò äßíïõí óôï ÂïõëåõôÞñéï êáé óå äçìüóéá

óõíåäñßáóç ôïí áêüëïõèï üñêï:
"Ïñêßæïìáé óôï üíïìá ôçò Áãßáò êáé Ïìïïýóéáò êáé Áäéáßñåôçò ÔñéÜäáò íá åßìáé ðéóôüò óôçí

Ðáôñßäá êáé ôï äçìïêñáôéêü ðïëßôåõìá, íá õðáêïýù óôï Óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò êáé íá
åêðëçñþíù åõóõíåßäçôá ôá êáèÞêïíôá ìïõ".

2.Áëëüèñçóêïé Þ åôåñüäïîïé âïõëåõôÝò äßíïõí ôïí ßäéï üñêï óýìöùíá ìå ôïí ôýðï ôçò äéêÞò ôïõò
èñçóêåßáò Þ ôïõ äéêïý ôïõò äüãìáôïò.

3.ÂïõëåõôÝò ðïõ áíáêçñýóóïíôáé üôáí ç ÂïõëÞ áðïõóéÜæåé äßíïõí ôïí üñêï óôï ÔìÞìá ôçò ðïõ
ëåéôïõñãåß.

¢ñèñï 60
1.Ïé âïõëåõôÝò Ý÷ïõí áðåñéüñéóôï ôï äéêáßùìá ôçò ãíþìçò êáé øÞöïõ êáôÜ óõíåßäçóç.
2.Ç ðáñáßôçóç áðü ôï âïõëåõôéêü áîßùìá åßíáé äéêáßùìá ôïõ âïõëåõôÞ, óõíôåëåßôáé ìüëéò ï

âïõëåõôÞò õðïâÜëåé ãñáðôÞ äÞëùóç óôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò êáé äåí áíáêáëåßôáé.

¢ñèñï 61
1.Ï âïõëåõôÞò äåí êáôáäéþêåôáé ïýôå åîåôÜæåôáé ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ãéá ãíþìç Þ øÞöï ðïõ

Ýäùóå êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí âïõëåõôéêþí êáèçêüíôùí.
2.Ï âïõëåõôÞò äéþêåôáé ìüíï ãéá óõêïöáíôéêÞ äõóöÞìçóç, êáôÜ ôï íüìï, ýóôåñá áðü Üäåéá ôçò

ÂïõëÞò. Áñìüäéï ãéá ôçí åêäßêáóç åßíáé ôï Åöåôåßï. Ç Üäåéá èåùñåßôáé üôé ïñéóôéêÜ äåí äüèçêå,
áí ç ÂïõëÞ äåí áðïöáíèåß ìÝóá óå óáñÜíôá ðÝíôå çìÝñåò áöüôïõ ç Ýãêëçóç ðåñéÞëèå óôïí
Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò. Áí ç ÂïõëÞ áñíçèåß íá äþóåé ôçí Üäåéá Þ áí ðåñÜóåé Üðñáêôç ç ðñïèåóìßá,
ç ðñÜîç èåùñåßôáé áíÝãêëçôç.
Ç ðáñÜãñáöïò áõôÞ Ý÷åé åöáñìïãÞ áðü ôçí ðñïóå÷Þ âïõëåõôéêÞ ðåñßïäï.

3. Ï âïõëåõôÞò äåí Ý÷åé õðï÷ñÝùóç ìáñôõñßáò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéÞëèáí ó' áõôüí Þ
äüèçêáí áðü áõôüí êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, ïýôå ãéá ôá ðñüóùðá ðïõ ôïõ
åìðéóôåýèçêáí ôéò ðëçñïöïñßåò Þ óôá ïðïßá áõôüò ôéò Ýäùóå.

¢ñèñï 62
1.¼óï äéáñêåß ç âïõëåõôéêÞ ðåñßïäïò ï âïõëåõôÞò äåí äéþêåôáé ïýôå óõëëáìâÜíåôáé ïýôå

öõëáêßæåôáé ïýôå ìå Üëëï ôñüðï ðåñéïñßæåôáé ÷ùñßò Üäåéá ôïõ Óþìáôïò. Åðßóçò äåí äéþêåôáé ãéá
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ðïëéôéêÜ åãêëÞìáôá âïõëåõôÞò ôçò ÂïõëÞò ðïõ äéáëýèçêå, áðü ôç äéÜëõóç ôçò êáé Ýùò ôçí
áíáêÞñõîç ôùí âïõëåõôþí ôçò íÝáò ÂïõëÞò.

Ç Üäåéá èåùñåßôáé üôé äåí äüèçêå, áí ç ÂïõëÞ äåí áðïöáíèåß ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áöüôïõ ç
áßôçóç ôïõ åéóáããåëÝá ãéá äßùîç äéáâéâÜóôçêå óôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò.

Ç ôñßìçíç ðñïèåóìßá áíáóôÝëëåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí ôçò ÂïõëÞò.
Äåí áðáéôåßôáé Üäåéá ãéá ôá áõôüöùñá êáêïõñãÞìáôá.

¢ñèñï 63
1.Ïé âïõëåõôÝò, ãéá ôçí Üóêçóç ôïõ ëåéôïõñãÞìáôïò ôïõò, äéêáéïýíôáé áðü ôï Äçìüóéï

áðïæçìßùóç êáé äáðÜíåò·ôï ýøïò ôïõò êáèïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò.
2.Ïé âïõëåõôÝò áðïëáìâÜíïõí óõãêïéíùíéáêÞ, ôá÷õäñïìéêÞ êáé ôçëåöùíéêÞ áôÝëåéá, ðïõ ç

Ýêôáóç ôçò êáèïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò.
3.Áí âïõëåõôÞò áðïõóéÜóåé áäéêáéïëüãçôá óå ðåñéóóüôåñåò áðü ðÝíôå óõíåäñéÜóåéò ôï ìÞíá,

êñáôåßôáé õðï÷ñåùôéêÜ, ãéá êÜèå áðïõóßá, ôï Ýíá ôñéáêïóôü ôçò ìçíéáßáò áðïæçìßùóçò ôïõ.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÅÔÁÑÔÏ

ÏñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôçò ÂïõëÞò

¢ñèñï 64
1.Ç ÂïõëÞ óõíÝñ÷åôáé áõôïäéêáßùò êÜèå Ýôïò ôçí ðñþôç ÄåõôÝñá ôïõ Ïêôùâñßïõ óå ôáêôéêÞ

óýíïäï ãéá ôá åôÞóéá Ýñãá ôçò, åêôüò áí ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ôç óõãêáëÝóåé åíùñßôåñá
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 40.

2.Ç äéÜñêåéá ôçò ôáêôéêÞò óõíüäïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé óõíôïìüôåñç áðü ðÝíôå ìÞíåò, ÷ùñßò íá
óõíõðïëïãßæåôáé ï ÷ñüíïò ôçò áíáóôïëÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 40.

Ç ôáêôéêÞ óýíïäïò ðáñáôåßíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ þóðïõ íá åãêñéèåß, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 79, ï
ðñïûðïëïãéóìüò Þ íá øçöéóôåß óýìöùíá ìå ôï ßäéï Üñèñï åéäéêüò íüìïò.

¢ñèñï 65
1.Ç ÂïõëÞ ïñßæåé ôïí ôñüðï ôçò åëåýèåñçò êáé äçìïêñáôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôçò ìå Êáíïíéóìü, ðïõ

øçößæåôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá êáôÜ ôï Üñèñï 76 êáé äçìïóéåýåôáé ìå ðáñáããåëßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

2.Ç ÂïõëÞ åêëÝãåé áðü ôá ìÝëç ôçò ôïí Ðñüåäñï êáé ôá ëïéðÜ ìÝëç ôïõ Ðñïåäñåßïõ, óýìöùíá ìå
ôïõò ïñéóìïýò ôïõ Êáíïíéóìïý.

3.Ï Ðñüåäñïò êáé ïé Áíôéðñüåäñïé åêëÝãïíôáé óôçí áñ÷Þ êÜèå âïõëåõôéêÞò ðåñéüäïõ.
Ç äéÜôáîç áõôÞ äåí åöáñìüæåôáé ãéá ôïí Ðñüåäñï êáé ôïõò ÁíôéðñïÝäñïõò ðïõ åêëÝ÷èçêáí óôçí
ôñÝ÷ïõóá ðñþôç óýíïäï ôçò Å´ ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò.

Ç ÂïõëÞ ìðïñåß, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ðåíÞíôá âïõëåõôþí, íá åêöñÜóåé ìïìöÞ êáôÜ ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò Þ ìÝëïõò ôïõ Ðñïåäñåßïõ, ç ïðïßá óõíåðÜãåôáé ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ.

4.Ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò äéåõèýíåé ôéò åñãáóßåò ôïõ Óþìáôïò, ìåñéìíÜ ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò
áíåìðüäéóôçò äéåîáãùãÞò ôùí åñãáóéþí ôïõ, ôçí êáôï÷ýñùóç ôçò åëåýèåñçò ãíþìçò êáé Ýêöñáóçò
ôùí âïõëåõôþí, êáé ôçí ôÞñçóç ôçò ôÜîçò· ï Ðñüåäñïò ìðïñåß íá ëÜâåé êáé ðåéèáñ÷éêÜ ìÝôñá
óýìöùíá ìå üóá ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò åíáíôßïí êÜèå âïõëåõôÞ ðïõ ðáñåêôñÝðåôáé.

5.Ìå ôïí Êáíïíéóìü ìðïñåß íá óõóôáèåß óôç ÂïõëÞ åðéóôçìïíéêÞ õðçñåóßá ãéá ôçí õðïâïÞèçóç
ôïõ íïìïèåôéêïý ôçò Ýñãïõ.

6.Ï Êáíïíéóìüò êáèïñßæåé ôçí ïñãÜíùóç ôùí õðçñåóéþí ôçò ÂïõëÞò õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ
ÐñïÝäñïõ, êáèþò êáé üëá üóá áöïñïýí ôï ðñïóùðéêü ôçò. Ïé ðñÜîåéò ôïõ ÐñïÝäñïõ ðïõ áöïñïýí
ôçí ðñüóëçøç êáé ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò ÂïõëÞò õðüêåéíôáé óå ðñïóöõãÞ
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Þ áßôçóç áêýñùóçò óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò.
¢ñèñï 66

1.Ç ÂïõëÞ óõíåäñéÜæåé äçìüóéá óôï ÂïõëåõôÞñéï, ìðïñåß üìùò íá äéáóêåöèåß óå ìõóôéêÞ
óõíåäñßáóç, ýóôåñá áðü áßôçóç ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ äåêáðÝíôå âïõëåõôþí, áí ôï áðïöáóßóåé ç
ðëåéïøçößá óå ìõóôéêÞ óõíåäñßáóç. Ç ÂïõëÞ áðïöáóßæåé êáôüðéí áí ðñÝðåé íá åðáíáëçöèåß ç
óõæÞôçóç ãéá ôï ßäéï èÝìá óå äçìüóéá óõíåäñßáóç.

2.Ïé Õðïõñãïß êáé Õöõðïõñãïß Ý÷ïõí åëåýèåñç åßóïäï óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò ÂïõëÞò êáé
áêïýïíôáé üðïôå æçôÞóïõí ôï ëüãï.
**3. Ç ÂïõëÞ êáé ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò ìðïñïýí íá æçôÞóïõí ôçí ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý
Þ ôïõ Õöõðïõñãïý ðïõ åßíáé áñìüäéïò ãéá ôá èÝìáôá ðïõ óõæçôïýí.

Ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò ìðïñïýí íá êáëïýí ïðïéïäÞðïôå ðñüóùðï èåùñïýí ÷ñÞóéìï ãéá
ôï Ýñãï ôïõò, åíçìåñþíïíôáò êáé ôïí áñìüäéï Õðïõñãü. Ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò
óõíåäñéÜæïõí äçìüóéá, üðùò ïñßæåôáé óôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò, ìðïñïýí üìùò íá äéáóêåöèïýí
óå ìõóôéêÞ óõíåäñßáóç, ýóôåñá áðü áßôçóç ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ ðÝíôå âïõëåõôþí, áí ôï áðïöáóßóåé
ç ðëåéïøçößá óå ìõóôéêÞ óõíåäñßáóç. Ç êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ áðïöáóßæåé êáôüðéí, áí ðñÝðåé
íá åðáíáäéåîá÷èåß ç óõæÞôçóç ãéá ôï ßäéï èÝìá óå äçìüóéá óõíåäñßáóç.

¢ñèñï 67
Ç ÂïõëÞ äåí ìðïñåß íá áðïöáóßóåé ÷ùñßò ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí ðáñüíôùí ìåëþí, ðïõ

üìùò ðïôÝ äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñç áðü ôï Ýíá ôÝôáñôï ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò åðáíáëáìâÜíåôáé ç øçöïöïñßá êáé, ýóôåñá áðü íÝá éóïøçößá, ç

ðñüôáóç áðïññßðôåôáé.

¢ñèñï 68
**1. Ç ÂïõëÞ óôéò áñ÷Ýò êÜèå ôáêôéêÞò óõíüäïõ óõíéóôÜ áðü ôá ìÝëç ôçò äéáñêåßò
êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò ãéá íá åîåôÜæïõí êáé íá åðåîåñãÜæïíôáé ôá íïìïó÷Ýäéá êáé ôéò
ðñïôÜóåéò íüìùí ðïõ õðïâÜëëïíôáé, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò.

2.Ç ÂïõëÞ óõíéóôÜ áðü ôá ìÝëç ôçò åîåôáóôéêÝò åðéôñïðÝò, ìå áðüöáóç ôçò ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå
ðëåéïøçößá ôùí äýï ðÝìðôùí ôïõ óõíüëïõ ôùí âïõëåõôþí, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ åíüò ðÝìðôïõ
ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.

ÐñïêåéìÝíïõ íá óõóôáèïýí åîåôáóôéêÝò åðéôñïðÝò ãéá æçôÞìáôá ðïõ áíÜãïíôáé óôçí åîùôåñéêÞ
ðïëéôéêÞ êáé ôçí åèíéêÞ Üìõíá, áðáéôåßôáé áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüëõôç
ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç êáé ôç ëåéôïõñãßá ôùí åðéôñïðþí áõôþí êáèïñßæïíôáé áðü ôïí
Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò.

3.Ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò êáé åîåôáóôéêÝò åðéôñïðÝò, êáèþò êáé ôá êáôÜ ôá Üñèñá 70 êáé 71
ÔìÞìáôá ôçò ÂïõëÞò, óõíéóôþíôáé áíÜëïãá ìå ôç äýíáìç ôùí êïììÜôùí, ôùí ïìÜäùí êáé ôùí
áíåîáñôÞôùí, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.

¢ñèñï 69
ÊáíÝíáò äåí åìöáíßæåôáé óôç ÂïõëÞ áõôüêëçôïò ãéá íá áíáöÝñåé ïôéäÞðïôå ðñïöïñéêÜ Þ

åããñÜöùò. Ïé áíáöïñÝò ðáñïõóéÜæïíôáé áðü âïõëåõôÞ Þ ðáñáäßäïíôáé óôïí Ðñüåäñï. Ç ÂïõëÞ
Ý÷åé äéêáßùìá íá áðïóôÝëëåé ôéò áíáöïñÝò ðïõ ôçò áðåõèýíïíôáé óôïõò Õðïõñãïýò êáé ôïõò
Õöõðïõñãïýò, ïé ïðïßïé õðï÷ñåïýíôáé íá äßíïõí äéåõêñéíßóåéò üðïôå ôïõò æçôçèïýí.

¢ñèñï 70
1. Ç ÂïõëÞ áóêåß ôï íïìïèåôéêü ôçò Ýñãï óå ÏëïìÝëåéá.

**2. Ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò ðñïâëÝðåé üôé ôï íïìïèåôéêü Ýñãï ðïõ êáèïñßæåôáé áðü áõôüí
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ìðïñåß íá áóêåßôáé êáé áðü ôéò äéáñêåßò êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò ðïõ óõãêñïôïýíôáé êáé
ëåéôïõñãïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíüäïõ, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò êáé ìå ôïõò ðåñéïñéóìïýò
ôïõ Üñèñïõ 72.
**3. Ìå ôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò ïñßæåôáé åðßóçò ç êáôáíïìÞ ôçò áñìïäéüôçôáò ìåôáîý ôùí
äéáñêþí êïéíïâïõëåõôéêþí åðéôñïðþí êáôÜ Õðïõñãåßá.
**4. Áí äåí ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ, ïé äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ðïõ áöïñïýí ôç ÂïõëÞ éó÷ýïõí
ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò óå ÏëïìÝëåéá êáé óå ÔìÞìá êáôÜ ôï Üñèñï 71, êáèþò êáé ãéá ôç ëåéôïõñãßá
ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí åðéôñïðþí.
**5. Ãéá íá ëÜâïõí áðüöáóç ôï êáôÜ ôï Üñèñï 71 ÔìÞìá êáé ïé äéáñêåßò êïéíïâïõëåõôéêÝò
åðéôñïðÝò, üôáí áóêïýí íïìïèåôéêü Ýñãï êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ, áðáéôåßôáé
ðëåéïøçößá ðïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñç áðü ôá äýï ðÝìðôá ôïõ áñéèìïý ôùí ìåëþí ôïõò.
**6. Ï êïéíïâïõëåõôéêüò Ýëåã÷ïò áóêåßôáé áðü ôç ÂïõëÞ óå ÏëïìÝëåéá, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.
Ï Êáíïíéóìüò ìðïñåß íá ðñïâëÝðåé ôçí Üóêçóç êïéíïâïõëåõôéêïý åëÝã÷ïõ êáé áðü ôï êáôÜ ôï
Üñèñï 71 ÔìÞìá, êáèþò êáé áðü ôéò äéáñêåßò êïéíïâïõëåõôéêÝò åðéôñïðÝò ðïõ óõãêñïôïýíôáé êáé
ëåéôïõñãïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíüäïõ.
**7. Ï Êáíïíéóìüò ïñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ìåôÝ÷ïõí óôéò øçöïöïñßåò âïõëåõôÝò ðïõ
âñßóêïíôáé óå áðïóôïëÞ ôçò ÂïõëÞò Þ ôçò ÊõâÝñíçóçò óôï åîùôåñéêü.
**8. Ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò ðñïâëÝðåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ç ÂïõëÞ åíçìåñþíåôáé áðü ôçí
ÊõâÝñíçóç ãéá ôá æçôÞìáôá ðïõ áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï êáíïíéóôéêÞò ñýèìéóçò óôï ðëáßóéï ôçò
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé óõæçôåß ãé' áõôÜ.

¢ñèñï 71
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáêïðÞò ôùí åñãáóéþí ôçò ÂïõëÞò, ôï íïìïèåôéêü ôçò Ýñãï, åêôüò áðü ôá
íïìïèåôÞìáôá ðïõ áíÞêïõí óôçí áñìïäéüôçôá ôçò ÏëïìÝëåéáò êáôÜ ôï Üñèñï 72, áóêåßôáé áðü
ÔìÞìá ôçò ðïõ óõãêñïôåßôáé êáé ëåéôïõñãåß óýìöùíá ìå ôïõò ïñéóìïýò ôùí Üñèñùí 68 ðáñÜãñáöïò
3 êáé 70.

Ìå ôïí Êáíïíéóìü ìðïñåß íá ðñïâëåöèåß ç åðåîåñãáóßá ôùí íïìïó÷åäßùí Þ ôùí ðñïôÜóåùí
íüìùí áðü êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ ôçí áðïôåëïýí ìÝëç ôïõ ßäéïõ ÔìÞìáôïò.

**¢ñèñï 72
1.Óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò óõæçôïýíôáé êáé øçößæïíôáé ï Êáíïíéóìüò ôçò, íïìïó÷Ýäéá êáé

ðñïôÜóåéò íüìùí ãéá ôá èÝìáôá ôùí Üñèñùí 3, 13, 27,28 ðáñÜãñáöïé 2 êáé 3,29 ðáñÜãñáöïò 2, 33
ðáñÜãñáöïò 3, 48, 51, 54, 86, íïìïó÷Ýäéá êáé ðñïôÜóåéò åêôåëåóôéêþí ôïõ ÓõíôÜãìáôïò íüìùí ãéá
ôçí Üóêçóç êáé ðñïóôáóßá ôùí áôïìéêþí äéêáéùìÜôùí,íïìïó÷Ýäéá êáé ðñïôÜóåéò íüìùí ãéá ôçí
áõèåíôéêÞ åñìçíåßá íüìùí, êáèþò êáé ãéá êÜèå Üëëï èÝìá ðïõ óýìöùíá ìå åéäéêÞ ðñüâëåøç ôïõ
ÓõíôÜãìáôïò áíáôßèåôáé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò Þ ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ ïðïßïõ áðáéôåßôáé åéäéêÞ
ðëåéïøçößá.

Óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò øçößæåôáé åðßóçò ï ðñïûðïëïãéóìüò êáé ï áðïëïãéóìüò ôïõ ÊñÜôïõò
êáé ôçò ÂïõëÞò.

2.Ç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç üëùí ôùí Üëëùí íïìïó÷åäßùí Þ ðñïôÜóåùí íüìùí ìðïñåß íá ãßíåôáé,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíüäïõ, áðü ôçí áñìüäéá äéáñêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ, êáôÜ ôïõò
ïñéóìïýò ôïõ Üñèñïõ 70. Ãßíåôáé åðßóçò áðü ôï ÔìÞìá ðïõ óõãêñïôåßôáé êáé ëåéôïõñãåß óýìöùíá
ìå ôï Üñèñï 71 êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáêïðÞò ôùí åñãáóéþí ôçò ÂïõëÞò, üðùò ïñßæåé ï
Êáíïíéóìüò.

3.Ç äéáñêÞò êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ åðéëáìâÜíåôáé ôçò øÞöéóçò íïìïó÷åäßïõ Þ ðñüôáóçò
íüìïõ ìðïñåß ìå áðüöáóç ôçò ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí ìåëþí ôçò íá
ðáñáðÝìðåé óôçí ÏëïìÝëåéá ïðïéáäÞðïôå áìöéóâÞôçóç ãéá ôçí áñìïäéüôçôá ôçò. Ç áðüöáóç ôçò
ÏëïìÝëåéáò äåóìåýåé ôéò åðéôñïðÝò.
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Ìåôáîý ôçò êáôÜèåóçò íïìïó÷åäßïõ Þ ðñüôáóçò íüìïõ êáé ôçò óõæÞôçóçò ôïõ óôç äéáñêÞ
êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ðñÝðåé íá ìåóïëáâåß ôïõëÜ÷éóôïí ìßá åâäïìÜäá.

4.Íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ óõæçôÞèçêå êáé øçößóôçêå óôçí áñìüäéá äéáñêÞ
êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ åéóÜãåôáé óôçí ÏëïìÝëåéá óå ìßá óõíåäñßáóç, üðùò ïñßæåé ï
Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò, êáé óõæçôåßôáé êáé øçößæåôáé åíéáßá åðß ôçò áñ÷Þò, åðß ôùí Üñèñùí êáé óôï
óýíïëï. Íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ Ýãéíå äåêôÞ óôçí åðéôñïðÞ ìå ðëåéïøçößá ôïõëÜ÷éóôïí
ôåóóÜñùí ðÝìðôùí óõæçôåßôáé êáé øçößæåôáé óôçí ÏëïìÝëåéá, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò
.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÅÌÐÔÏ

ÍïìïèåôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò ÂïõëÞò

¢ñèñï 73
1.Ôï äéêáßùìá ðñüôáóçò íüìùí áíÞêåé óôç ÂïõëÞ êáé óôçí ÊõâÝñíçóç.
2.Íïìïó÷Ýäéá ðïõ áíáöÝñïíôáé ïðùóäÞðïôå óôçí áðïíïìÞ óýíôáîçò êáé óôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò

õðïâÜëëïíôáé ìüíï áðü ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ýóôåñá áðü ãíùìïäüôçóç ôïõ Åëåãêôéêïý
Óõíåäñßïõ, áí ðñüêåéôáé ãéá óõíôÜîåéò ðïõ åðéâáñýíïõí ôïí ðñïûðïëïãéóìü ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò
áõôïäéïßêçóçò Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, õðïâÜëëïíôáé áðü ôïí áñìüäéï
Õðïõñãü êáé ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí. Ôá íïìïó÷Ýäéá ãéá óõíôÜîåéò ðñÝðåé íá åßíáé åéäéêÜ· äåí
åðéôñÝðåôáé, ìå ðïéíÞ ôçí áêõñüôçôá, íá áíáãñÜöïíôáé äéáôÜîåéò ãéá óõíôÜîåéò óå íüìïõò ðïõ
áðïóêïðïýí óôç ñýèìéóç Üëëùí èåìÜôùí.

3.Êáìßá ðñüôáóç íüìïõ Þ ôñïðïëïãßá Þ ðñïóèÞêç äåí åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç, áí ðñïÝñ÷åôáé
áðü ôç ÂïõëÞ, åöüóïí óõíåðÜãåôáé óå âÜñïò ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò
áõôïäéïßêçóçò Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ äáðÜíåò Þ åëÜôôùóç åóüäùí Þ ôçò
ðåñéïõóßáò ôïõò, ãéá íá äïèåß ìéóèüò Þ óýíôáîç Þ ãåíéêÜ üöåëïò óå êÜðïéï ðñüóùðï.

4.Åßíáé üìùò ðáñáäåêôÞ ôñïðïëïãßá Þ ðñïóèÞêç ðïõ ôçí õðïâÜëëåé áñ÷çãüò êüììáôïò Þ
åêðñüóùðïò ïìÜäáò êáôÜ ôïõò ïñéóìïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 74, üôáí ðñüêåéôáé ãéá
íïìïó÷Ýäéá ðïõ áöïñïýí ôçí ïñãÜíùóç ôùí äçìüóéùí õðçñåóéþí êáé ôùí ïñãáíéóìþí äçìüóéïõ
åíäéáöÝñïíôïò, ôçí õðçñåóéáêÞ ãåíéêÜ êáôÜóôáóç ôùí äçìüóéùí õðáëëÞëùí, ôùí óôñáôéùôéêþí
êáé ôùí ïñãÜíùí ôùí óùìÜôùí áóöáëåßáò, ôùí õðáëëÞëùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ
Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, êáèþò êáé äçìüóéùí ãåíéêÜ åðé÷åéñÞóåùí.

5.Íïìïó÷Ýäéï ìå ôï ïðïßï åðéâÜëëïíôáé ôïðéêïß Þ åéäéêïß öüñïé Þ âÜñç ïðïéáóäÞðïôå öýóçò
õðÝñ ïñãáíéóìþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ ðñÝðåé íá ðñïóõðïãñÜöåôáé
êáé áðü ôïõò Õðïõñãïýò Óõíôïíéóìïý êáé Ïéêïíïìéêþí.

¢ñèñï 74
1.ÊÜèå íïìïó÷Ýäéï êáé êÜèå ðñüôáóç íüìïõ óõíïäåýåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç·

ðñéí åéóá÷èåß óôç ÂïõëÞ, óôçí ÏëïìÝëåéá Þ óå ÔìÞìáôá, ìðïñåß íá ðáñáðåìöèåß ãéá íïìïôå÷íéêÞ
åðåîåñãáóßá óôçí åðéóôçìïíéêÞ õðçñåóßá ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 65, üôáí óõóôáèåß, üðùò
ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.

2.Ôá íïìïó÷Ýäéá êáé ïé ðñïôÜóåéò íüìùí ðïõ êáôáôßèåíôáé óôç ÂïõëÞ ðáñáðÝìðïíôáé óôçí
ïéêåßá êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ. Áöïý õðïâëçèåß ç Ýêèåóç Þ ðåñÜóåé Üðñáêôç ç ðñïèåóìßá ðïõ
åß÷å ôá÷èåß ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò, åéóÜãïíôáé óôç ÂïõëÞ ãéá óõæÞôçóç, ìåôÜ ðáñÝëåõóç ôñéþí
çìåñþí áðü ôüôå, åêôüò áí ï áñìüäéïò Õðïõñãüò ôá Ý÷åé ÷áñáêôçñßóåé ùò åðåßãïíôá. Ç óõæÞôçóç
áñ÷ßæåé ýóôåñá áðü ðñïöïñéêÞ åéóÞãçóç ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãïý êáé ôùí åéóçãçôþí ôçò
ÅðéôñïðÞò.

3.Ôñïðïëïãßåò âïõëåõôþí óå íïìïó÷Ýäéá êáé ðñïôÜóåéò íüìùí ãéá ôá ïðïßá áñìüäéá åßíáé ç
ÏëïìÝëåéá Þ ôá ÔìÞìáôá ôçò ÂïõëÞò äåí åéóÜãïíôáé ãéá óõæÞôçóç, áí äåí õðïâëçèïýí Ýùò êáé ôçí
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ðáñáìïíÞ ôçò çìÝñáò ðïõ èá áñ÷ßóåé ç óõæÞôçóç, åêôüò áí óõãêáôáôßèåôáé êáé ç ÊõâÝñíçóç íá
óõæçôçèïýí.

4.Äåí åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ áðïóêïðåß óôçí ôñïðïðïßçóç
äéÜôáîçò íüìïõ, áí äåí Ý÷åé êáôá÷ùñéóôåß óôçí áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ïëüêëçñï ôï êåßìåíï ôçò
äéÜôáîçò ðïõ ôñïðïðïéåßôáé, êáé óôï êåßìåíï ôïõ íïìïó÷åäßïõ Þ ôçò ðñüôáóçò ïëüêëçñç ç íÝá
äéÜôáîç, üðùò äéáìïñöþíåôáé ìå ôçí ôñïðïðïßçóç.
**5.Ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 éó÷ýïõí êáé ãéá ôá íïìïó÷Ýäéá Þ ôéò ðñïôÜóåéò íüìùí ðïõ
åéóÜãïíôáé ãéá óõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôçí áñìüäéá äéáñêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ, üðùò ïñßæåé
ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò.

Íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ ðåñéÝ÷åé äéáôÜîåéò Üó÷åôåò ìå ôï êýñéï áíôéêåßìåíü ôïõò äåí
åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç.

ÐñïóèÞêç Þ ôñïðïëïãßá Üó÷åôç ìå ôï êýñéï áíôéêåßìåíï ôïõ íïìïó÷åäßïõ Þ ôçò ðñüôáóçò íüìïõ
äåí åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç.

ÐñïóèÞêåò Þ ôñïðïëïãßåò Õðïõñãþí óõæçôïýíôáé ìüíï áí Ý÷ïõí õðïâëçèåß ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí
çìÝñåò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá, óôï êáôÜ ôï Üñèñï 71 ÔìÞìá Þ óôçí
áñìüäéá äéáñêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.

Ôá ïñéæüìåíá óôá ðñïçãïýìåíá äýï åäÜöéá éó÷ýïõí êáé ãéá ôéò ðñïóèÞêåò Þ ôñïðïëïãßåò
âïõëåõôþí.

Óå ðåñßðôùóç áìöéóâÞôçóçò áðïöáßíåôáé ç ÂïõëÞ.
ÂïõëåõôÝò ðïõ äå ìåôÝ÷ïõí óôçí áñìüäéá äéáñêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ Þ óôï êáôÜ ôï Üñèñï

71 ÔìÞìá, Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá ëÜâïõí ôï ëüãï åðß ôçò áñ÷Þò êáé ãéá íá õðïóôçñßîïõí ðñïôÜóåéò
íüìùí êáé ðñïóèÞêåò Þ ôñïðïëïãßåò ðïõ Ý÷ïõí õðïâÜëåé, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.

6. Ìßá öïñÜ ôï ìÞíá, óå çìÝñá ðïõ èá ðñïóäéïñéóôåß áðü ôïí Êáíïíéóìü, åããñÜöïíôáé óôçí
çìåñÞóéá äéÜôáîç êáôÜ óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò êáé óõæçôïýíôáé åêêñåìåßò ðñïôÜóåéò íüìùí.

¢ñèñï 75
1.ÊÜèå íïìïó÷Ýäéï êáé êÜèå ðñüôáóç íüìïõ ðïõ óõíåðÜãïíôáé åðéâÜñõíóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý,

åöüóïí õðïâÜëëåôáé áðü Õðïõñãïýò, äåí åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç, áí äå óõíïäåýåôáé áðü Ýêèåóç
ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò ðïõ êáèïñßæåé ôç äáðÜíç· åöüóïí õðïâÜëëåôáé áðü
âïõëåõôÝò, äéáâéâÜæåôáé ðñéí áðü êÜèå óõæÞôçóç óôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò, ðïõ
õðï÷ñåïýôáé íá õðïâÜëåé óôç ÂïõëÞ ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ìÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò. Áí ç ðñïèåóìßá
áõôÞ ðåñÜóåé Üðñáêôç, ç ðñüôáóç íüìïõ åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç êáé ÷ùñßò Ýêèåóç.

2.Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôéò ôñïðïëïãßåò, áí ôï æçôÞóïõí ïé áñìüäéïé Õðïõñãïß. Ó' áõôÞí ôçí
ðåñßðôùóç ôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï õðï÷ñåïýôáé íá õðïâÜëåé óôç ÂïõëÞ ôçí Ýêèåóç ôïõ ìÝóá óå ôñåéò
çìÝñåò. Ìüíï áí áõôÞ ç ðñïèåóìßá ðåñÜóåé Üðñáêôç, ç óõæÞôçóç ðñï÷ùñåß êáé ÷ùñßò Ýêèåóç.

3.Íïìïó÷Ýäéï ðïõ óõíåðÜãåôáé äáðÜíç Þ åëÜôôùóç åóüäùí äåí åéóÜãåôáé ãéá óõæÞôçóç, áí äå
óõíïäåýåôáé áðü åéäéêÞ Ýêèåóç ãéá ôïí ôñüðï ðïõ èá êáëõöèïýí, ç ïðïßá õðïãñÜöåôáé áðü ôïí
áñìüäéï Õðïõñãü êáé ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí.

¢ñèñï 76
**1. ÊÜèå íïìïó÷Ýäéï êáé êÜèå ðñüôáóç íüìïõ óõæçôåßôáé êáé øçößæåôáé ìßá ìüíï öïñÜ, êáôáñ÷Þí,
êáô' Üñèñï êáé óôï óýíïëï ìå ôçí åîáßñåóç ôùí ðåñéðôþóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï
4 ôïõ Üñèñïõ 72.
**2. ØçöéóìÝíï íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ áíáðÝìðåôáé êáôÜ ôï Üñèñï 42, óõæçôåßôáé êáé
øçößæåôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò äýï öïñÝò êáé óå äýï äéáöïñåôéêÝò óõíåäñéÜóåéò ðïõ
áðÝ÷ïõí ìåôáîý ôïõò äýï ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò, óôçí ðñþôç óõæÞôçóç êáôáñ÷Þí êáé êáô' Üñèñï êáé
óôç äåýôåñç êáô' Üñèñï êáé óôï óýíïëï.
**3. Áí êáôÜ ôç óõæÞôçóç Ýãéíáí äåêôÝò ðñïóèÞêåò Þ ôñïðïëïãßåò, ç øÞöéóç óôï óýíïëï
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áíáâÜëëåôáé ãéá Ýíá åéêïóéôåôñÜùñï áðü ôç äéáíïìÞ ôïõ ôñïðïðïéçìÝíïõ íïìïó÷åäßïõ Þ ðñüôáóçò
íüìïõ ìå ôçí åîáßñåóç ôùí ðåñéðôþóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 4 ôïõ Üñèñïõ 72.
**4. Íïìïó÷Ýäéï Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôçí ÊõâÝñíçóç êáôåðåßãïí åéóÜãåôáé
ãéá øÞöéóç, ýóôåñá áðü ðåñéïñéóìÝíç óõæÞôçóç óå ìßá óõíåäñßáóç, áðü ôçí ÏëïìÝëåéá Þ ôï êáôÜ
ôï Üñèñï 71 ÔìÞìá, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò.
**5. Ç ÊõâÝñíçóç ìðïñåß íá æçôÞóåé íá óõæçôçèåß óå ïñéóìÝíï áñéèìü óõíåäñéÜóåùí, íïìïó÷Ýäéï
Þ ðñüôáóç íüìïõ ðïõ Ý÷åé åðåßãïíôá ÷áñáêôÞñá, üðùò ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò.

6.Ç åðéøÞöéóç äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí êùäßêùí, ðïõ óõíôÜ÷èçêáí áðü åéäéêÝò åðéôñïðÝò, ïé
ïðïßåò Ý÷ïõí óõóôáèåß ìå åéäéêïýò íüìïõò, ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ìå
éäéáßôåñï íüìï ðïõ ôïõò êõñþíåé óôï óýíïëï ôïõò.

7.Ìå ôïí ßäéï ôñüðï ìðïñåß íá ãßíåé êùäéêïðïßçóç äéáôÜîåùí ðïõ õðÜñ÷ïõí ìå áðëÞ ôáîéíüìçóç
ôïõò Þ åðáíáöïñÜ óôï óýíïëï ôïõò êáôáñãçìÝíùí íüìùí, åêôüò áðü ôïõò öïñïëïãéêïýò.

¢ñèñï 77
1.Ç áõèåíôéêÞ åñìçíåßá ôùí íüìùí áíÞêåé óôç íïìïèåôéêÞ ëåéôïõñãßá.
2.Íüìïò ðïõ äåí åßíáé ðñÜãìáôé åñìçíåõôéêüò éó÷ýåé ìüíï áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÅÊÔÏ 

Öïñïëïãßá êáé äçìïóéïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç

¢ñèñï 78
1.ÊáíÝíáò öüñïò äåí åðéâÜëëåôáé ïýôå åéóðñÜôôåôáé ÷ùñßò ôõðéêü íüìï ðïõ êáèïñßæåé ôï

õðïêåßìåíï ôçò öïñïëïãßáò êáé ôï åéóüäçìá, ôï åßäïò ôçò ðåñéïõóßáò, ôéò äáðÜíåò êáé ôéò
óõíáëëáãÝò Þ ôéò êáôçãïñßåò ôïõò, óôéò ïðïßåò áíáöÝñåôáé ï öüñïò.

2.Öüñïò Þ Üëëï ïðïéïäÞðïôå ïéêïíïìéêü âÜñïò äåí ìðïñåß íá åðéâëçèåß ìå íüìï áíáäñïìéêÞò
éó÷ýïò ðïõ åêôåßíåôáé ðÝñá áðü ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò ôï ðñïçãïýìåíï åêåßíïõ êáôÜ ôï ïðïßï
åðéâëÞèçêå.

3.Êáô' åîáßñåóç, üôáí åðéâÜëëåôáé Þ áõîÜíåôáé åéóáãùãéêüò Þ åîáãùãéêüò äáóìüò Þ öüñïò
êáôáíÜëùóçò, åðéôñÝðåôáé ç åßóðñáîç ôïõò áðü ôçí çìÝñá ðïõ êáôáôÝèçêå óôç ÂïõëÞ ôï ó÷åôéêü
íïìïó÷Ýäéï, õðü ôïí üñï üôé ï íüìïò èá äçìïóéåõèåß ìÝóá óôçí ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåé ôï Üñèñï 42
ðáñÜãñáöïò 1 êáé ðÜíôùò ôï áñãüôåñï ìÝóá óå äÝêá çìÝñåò áðü ôç ëÞîç ôçò óõíüäïõ.

4.Ôï áíôéêåßìåíï ôçò öïñïëïãßáò, ï öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò, ïé áðáëëáãÝò Þ åîáéñÝóåéò áðü ôç
öïñïëïãßá êáé ç áðïíïìÞ ôùí óõíôÜîåùí äåí ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí áíôéêåßìåíï íïìïèåôéêÞò
åîïõóéïäüôçóçò.
Äåí åßíáé áíôßèåôïò ðñïò ôçí áðáãüñåõóç áõôÞ ï êáèïñéóìüò ìå íüìï ôïõ ôñüðïõ ðïõ âåâáéþíåôáé
ç óõììåôï÷Þ ôïõ ÊñÜôïõò êáé ôùí äçìüóéùí ãåíéêÜ ïñãáíéóìþí óôçí áõôüìáôç õðåñôßìçóç, ðïõ
ðñïêáëåßôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí åêôÝëåóç äçìüóéùí Ýñãùí óôçí ðáñáêåßìåíç éäéùôéêÞ áêßíçôç
ðåñéïõóßá.

5.Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé íá åðéâëçèïýí ìå åîïõóéïäüôçóç íüìùí ðëáéóßùí åîéóùôéêÝò Þ
áíôéóôáèìéóôéêÝò åéóöïñÝò Þ äáóìïß, êáèþò êáé íá ëçöèïýí ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá óôï ðëáßóéï ôùí
äéåèíþí ó÷Ýóåùí ôçò ×þñáò ìå ïéêïíïìéêïýò ïñãáíéóìïýò Þ ìÝôñá ðïõ áðïâëÝðïõí óôçí
åîáóöÜëéóç ôçò óõíáëëáãìáôéêÞò èÝóçò ôçò ×þñáò.

¢ñèñï 79
***1. Ç ÂïõëÞ êáôÜ ôçí ôáêôéêÞ åôÞóéá óýíïäü ôçò øçößæåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôùí åóüäùí êáé
åîüäùí ôïõ ÊñÜôïõò ãéá ôï åðüìåíï Ýôïò.
Ç ÂïõëÞ ìðïñåß íá õðïâÜëëåé ðñïôÜóåéò ôñïðïðïßçóçò åðéìÝñïõò êïíäõëßùí ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý
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êáôÜ ôç óõæÞôçóç ôïõ Ðñïó÷åäßïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3, ïé ïðïßåò åéóÜãïíôáé óôçí ÏëïìÝëåéá êáé
ôßèåíôáé óå øçöïöïñßá, åöüóïí ïé ôñïðïðïéÞóåéò äåí Ý÷ïõí åðéðôþóåéò óôï óýíïëï ôùí äáðáíþí
êáé ôùí åóüäùí ôïõ ÊñÜôïõò. Óôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò ðñïâëÝðåôáé ç åéäéêüôåñç äéáäéêáóßá
ðáñáêïëïýèçóçò áðü ôç ÂïõëÞ ôçò åêôÝëåóçò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý.

2. ¼ëá ôá Ýóïäá êáé Ýîïäá ôïõ ÊñÜôïõò ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé óôïí åôÞóéï ðñïûðïëïãéóìü
êáé ôïí áðïëïãéóìü.
**3. Ðñïó÷Ýäéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý êáôáôßèåôáé áðü ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí óôçí áñìüäéá
äéáñêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ôçí ðñþôç ÄåõôÝñá ôïõ Ïêôùâñßïõ êáé óõæçôåßôáé, üðùò ïñßæåé
ï Êáíïíéóìüò. Ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôçò åðéôñïðÞò,
åéóÜãåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü óôç ÂïõëÞ óáñÜíôá ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áñ÷ßóåé ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò óõæçôåßôáé êáé øçößæåôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá óýìöùíá ìå üóá ïñßæåé ï
Êáíïíéóìüò, ï ïðïßïò êáé åîáóöáëßæåé ôï äéêáßùìá íá åêöñÜæïõí ôéò áðüøåéò ôïõò üëåò ïé
ðïëéôéêÝò ìåñßäåò ôçò ÂïõëÞò.

4.Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï åßíáé áíÝöéêôç ç äéïßêçóç ôùí åóüäùí êáé ôùí åîüäùí âÜóåé ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý, áõôÞ åíåñãåßôáé ìå âÜóç åéäéêü êÜèå öïñÜ íüìï.

5.Áí äåí åßíáé äõíáôÞ, åðåéäÞ Ýëçîå ç ðåñßïäïò ôçò ÂïõëÞò, ç øÞöéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý Þ ôïõ
åéäéêïý íüìïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï, ðáñáôåßíåôáé ãéá ôÝóóåñéò ìÞíåò ç
éó÷ýò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ Ýëçîå Þ ðïõ ëÞãåé, ìå äéÜôáãìá ôï ïðïßï
åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ.

6.Ìå íüìï ìðïñåß íá êáèéåñùèåß ç óýíôáîç ðñïûðïëïãéóìïý ãéá äéåôÞ ÷ñÞóç.
**7. Ôï áñãüôåñï ìÝóá óå Ýíá Ýôïò áðü ôç ëÞîç ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò êáôáôßèåôáé óôç ÂïõëÞ ï
áðïëïãéóìüò, êáèþò êáé ï ãåíéêüò éóïëïãéóìüò ôïõ ÊñÜôïõò, ðïõ óõíïäåýïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü
ôçí êáôÜ ôï Üñèñï 98 ðáñÜãñáöïò 1 ðåñßðôùóç å´ Ýêèåóç ôïõ  Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, åîåôÜæïíôáé
áðü åéäéêÞ åðéôñïðÞ âïõëåõôþí êáé êõñþíïíôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, óýìöùíá ìå üóá
ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò.

8. Ôá ðñïãñÜììáôá ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò áíÜðôõîçò åãêñßíïíôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôçò
ÂïõëÞò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 80
1.Ìéóèüò, óýíôáîç, ÷ïñçãßá Þ áìïéâÞ ïýôå åããñÜöåôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÊñÜôïõò ïýôå

ðáñÝ÷åôáé ÷ùñßò ïñãáíéêü Þ Üëëï åéäéêü íüìï.
2.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êïðÞ Þ ôçí Ýêäïóç íïìßóìáôïò.

**ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Ç ðáñÜãñáöïò 2 äåí êùëýåé ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò óôéò äéáäéêáóßåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé

íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò, óôï åõñýôåñï ðëáßóéï ôçò åõñùðáúêÞò ïëïêëÞñùóçò, êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá
óôï Üñèñï 28.

ÔÌÇÌÁ Ä ÊõâÝñíçóç

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÑÙÔÏ 

Óõãêñüôçóç êáé áðïóôïëÞ ôçò ÊõâÝñíçóçò

¢ñèñï 81
1.Ôçí ÊõâÝñíçóç áðïôåëåß ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü êáé

ôïõò Õðïõñãïýò. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óýíèåóç êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Õðïõñãéêïý
Óõìâïõëßïõ. Ìå äéÜôáãìá ðïõ ðñïêáëåß ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõâÝñíçóçò ìðïñåß íá äéïñéóôïýí Ýíáò Þ
ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò Õðïõñãïýò Áíôéðñüåäñïé ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ.
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Íüìïò ñõèìßæåé ôç èÝóç ôùí áíáðëçñùôþí Õðïõñãþí êáé ôùí Õðïõñãþí ÷ùñßò ÷áñôïöõëÜêéï, ôùí
Õöõðïõñãþí, ðïõ ìðïñåß íá áðïôåëïýí ìÝëç ôçò ÊõâÝñíçóçò, êáèþò êáé ôùí ìüíéìùí
õðçñåóéáêþí Õöõðïõñãþí.

2.ÊáíÝíáò äåí ìðïñåß íá äéïñéóôåß ìÝëïò ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ Õöõðïõñãüò, áí äåí óõãêåíôñþíåé
ôá ðñïóüíôá ðïõ ïñßæåé ôï Üñèñï 55 ãéá ôï âïõëåõôÞ.

3.ÏðïéáäÞðïôå åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí ìåëþí ôçò ÊõâÝñíçóçò, ôùí Õöõðïõñãþí êáé
ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò áíáóôÝëëåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Üóêçóçò ôùí êáèçêüíôùí ôïõò.

4.Íüìïò ìðïñåß íá êáèéåñþíåé ôï áóõìâßâáóôï ôïõ áîéþìáôïò ôïõ Õðïõñãïý êáé ôïõ
Õöõðïõñãïý êáé ðñïò Üëëá Ýñãá.

5.Áí äåí õðÜñ÷åé Áíôéðñüåäñïò, ï Ðñùèõðïõñãüò ïñßæåé Ýíáí áðü ôïõò Õðïõñãïýò ðñïóùñéíü
áíáðëçñùôÞ ôïõ, üôáí ðáñïõóéÜæåôáé áíÜãêç.

¢ñèñï 82
1.Ç ÊõâÝñíçóç êáèïñßæåé êáé êáôåõèýíåé ôç ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ×þñáò, óýìöùíá ìå ôïõò

ïñéóìïýò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé ôùí íüìùí.
2.Ï Ðñùèõðïõñãüò åîáóöáëßæåé ôçí åíüôçôá ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé êáôåõèýíåé ôéò åíÝñãåéåò ôçò,

êáèþò êáé ôùí äçìüóéùí ãåíéêÜ õðçñåóéþí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò ìÝóá óôï
ðëáßóéï ôùí íüìùí.
**3.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôçò ÏéêïíïìéêÞò
êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò, áðïóôïëÞ ôçò ïðïßáò åßíáé ç äéåîáãùãÞ ôïõ êïéíùíéêïý äéáëüãïõ ãéá
ôç ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ×þñáò êáé éäßùò ãéá ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò
ðïëéôéêÞò, êáèþò êáé ç äéáôýðùóç ãíþìçò åðß ôùí íïìïó÷åäßùí êáé ðñïôÜóåùí íüìùí ðïõ
ðáñáðÝìðïíôáé óå áõôÞí.
**4.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ Åèíéêïý
Óõìâïõëßïõ ÅîùôåñéêÞò ÐïëéôéêÞò ìå ôç óõììåôï÷Þ åêðñïóþðùí ôùí êïììÜôùí ôçò ÂïõëÞò êáé
ðñïóþðùí ìå åéäéêÝò ãíþóåéò Þ åìðåéñßá.

¢ñèñï 83
1. ÊÜèå Õðïõñãüò áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. Ïé Õðïõñãïß ÷ùñßò ÷áñôïöõëÜêéï

áóêïýí üóåò áñìïäéüôçôåò ôïõò áíáèÝôåé ï Ðñùèõðïõñãüò ìå áðüöáóç ôïõ.
2. Ïé Õöõðïõñãïß áóêïýí ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ôïõò áíáèÝôåé ìå êïéíÞ áðüöáóç ï

Ðñùèõðïõñãüò êáé ï ïéêåßïò Õðïõñãüò.
ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ 

Ó÷Ýóåéò ÂïõëÞò êáé ÊõâÝñíçóçò

¢ñèñï 84
1.Ç ÊõâÝñíçóç ïöåßëåé íá Ý÷åé ôçí åìðéóôïóýíç ôçò ÂïõëÞò. ÌÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò áðü ôçí

ïñêùìïóßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý, ç ÊõâÝñíçóç õðï÷ñåïýôáé íá æçôÞóåé øÞöï åìðéóôïóýíçò ôçò
ÂïõëÞò êáé ìðïñåß íá ôç æçôåß êáé ïðïôåäÞðïôå Üëëïôå. Ç ÂïõëÞ, áí Ý÷ïõí äéáêïðåß ïé åñãáóßåò
ôçò êáôÜ ôï ó÷çìáôéóìü ôçò ÊõâÝñíçóçò, êáëåßôáé ìÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò íá áðïöáíèåß ãéá ôçí
ðñüôáóç åìðéóôïóýíçò.

2.Ç ÂïõëÞ ìðïñåß ìå áðüöáóÞ ôçò íá áðïóýñåé ôçí åìðéóôïóýíç ôçò áðü ôçí ÊõâÝñíçóç Þ áðü
ìÝëïò ôçò. Ðñüôáóç äõóðéóôßáò ìðïñåß íá õðïâëçèåß ìüíï ìåôÜ ôçí ðÜñïäï åîáìÞíïõ áöüôïõ ç
ÂïõëÞ áðÝññéøå ðñüôáóç äõóðéóôßáò.
Ç ðñüôáóç äõóðéóôßáò ðñÝðåé íá åßíáé õðïãñáììÝíç áðü ôï Ýíá Ýêôï ôïõëÜ÷éóôïí ôùí âïõëåõôþí
êáé íá ðåñéëáìâÜíåé óáöþò ôá èÝìáôá ãéá ôá ïðïßá èá äéåîá÷èåß ç óõæÞôçóç.

3.Êáô' åîáßñåóç ìðïñåß íá õðïâëçèåß ðñüôáóç äõóðéóôßáò êáé ðñéí áðü ôçí ðÜñïäï åîáìÞíïõ, áí
åßíáé õðïãñáììÝíç áðü ôçí ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
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4.Ç óõæÞôçóç ãéá ôçí ðñüôáóç åìðéóôïóýíçò Þ äõóðéóôßáò áñ÷ßæåé ìåôÜ äýï çìÝñåò áðü ôçí
õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò ðñüôáóçò, åêôüò áí ç ÊõâÝñíçóç, óå ðåñßðôùóç ðñüôáóçò äõóðéóôßáò,
æçôÞóåé íá áñ÷ßóåé áìÝóùò ç óõæÞôçóç, ç ïðïßá äåí ìðïñåß íá ðáñáôáèåß ðÝñá áðü ôñåéò çìÝñåò
áðü ôçí Ýíáñîç ôçò.

5.Ç øçöïöïñßá ãéá ôçí ðñüôáóç åìðéóôïóýíçò Þ äõóðéóôßáò äéåîÜãåôáé áìÝóùò ìüëéò ôåëåéþóåé
ç óõæÞôçóç, ìðïñåß üìùò íá áíáâëçèåß ãéá óáñÜíôá ïêôþ þñåò, áí ôï æçôÞóåé ç ÊõâÝñíçóç.

6.Ðñüôáóç åìðéóôïóýíçò äåí ìðïñåß íá ãßíåé äåêôÞ, áí äåí åãêñéèåß áðü ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá
ôùí ðáñüíôùí âïõëåõôþí, ç ïðïßá üìùò äåí åðéôñÝðåôáé íá åßíáé êáôþôåñç áðü ôá äýï ðÝìðôá ôïõ
üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.
Ðñüôáóç äõóðéóôßáò ãßíåôáé äåêôÞ, ìüíï áí åãêñéèåß áðü ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ
áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí.

7.ÊáôÜ ôçí øçöïöïñßá ãéá ôéò ðéï ðÜíù ðñïôÜóåéò øçößæïõí ïé Õðïõñãïß êáé Õöõðïõñãïß ðïõ
åßíáé ìÝëç ôçò ÂïõëÞò.

¢ñèñï 85
Ôá ìÝëç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, êáèþò êáé ïé Õöõðïõñãïß åßíáé óõëëïãéêþò õðåýèõíïé ãéá
ôç ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé êáèÝíáò áðü áõôïýò ãéá ôéò ðñÜîåéò Þ ðáñáëåßøåéò ôçò
áñìïäéüôçôÜò ôïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí ãéá ôçí åõèýíç ôùí Õðïõñãþí. Óå êáìßá
ðåñßðôùóç ç Ýããñáöç Þ ðñïöïñéêÞ åíôïëÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò äåí áðáëëÜóóåé ôïõò
Õðïõñãïýò êáé ôïõò Õöõðïõñãïýò áðü ôçí åõèýíç ôïõò.

**¢ñèñï 86
1.Ìüíï ç ÂïõëÞ Ý÷åé ôçí áñìïäéüôçôá íá áóêåß äßùîç êáôÜ üóùí äéáôåëïýí Þ äéåôÝëåóáí ìÝëç

ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ Õöõðïõñãïß ãéá ðïéíéêÜ áäéêÞìáôá ðïõ ôÝëåóáí êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí
êáèçêüíôùí ôïõò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Áðáãïñåýåôáé ç èÝóðéóç éäéþíõìùí õðïõñãéêþí
áäéêçìÜôùí.

2.Äßùîç, áíÜêñéóç, ðñïáíÜêñéóç Þ ðñïêáôáñêôéêÞ åîÝôáóç êáôÜ ôùí ðñïóþðùí êáé ãéá ôá
áäéêÞìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 äåí åðéôñÝðåôáé ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç áðüöáóç ôçò
ÂïõëÞò êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3.
Áí óôï ðëáßóéï Üëëçò áíÜêñéóçò, ðñïáíÜêñéóçò, ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò Þ äéïéêçôéêÞò åîÝôáóçò
ðñïêýøïõí óôïé÷åßá, ôá ïðïßá ó÷åôßæïíôáé ìå ôá ðñüóùðá  êáé ôá  áäéêÞìáôá ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðáñáãñÜöïõ, áõôÜ äéáâéâÜæïíôáé áìåëëçôß óôç ÂïõëÞ áðü áõôüí ðïõ åíåñãåß ôçí áíÜêñéóç,
ðñïáíÜêñéóç Þ åîÝôáóç.

3.Ðñüôáóç Üóêçóçò äßùîçò õðïâÜëëåôáé áðü ôñéÜíôá ôïõëÜ÷éóôïí âïõëåõôÝò. Ç ÂïõëÞ, ìå
áðüöáóÞ ôçò ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí âïõëåõôþí,
óõãêñïôåß åéäéêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ ãéá ôç äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò,
äéáöïñåôéêÜ, ç ðñüôáóç áðïññßðôåôáé ùò ðñïäÞëùò áâÜóéìç. Ôï ðüñéóìá ôçò åðéôñïðÞò ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ åéóÜãåôáé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç ïðïßá áðoöáóßæåé ãéá ôçí Üóêçóç
Þ ìç äßùîçò. Ç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí
âïõëåõôþí.
Ç ÂïõëÞ ìðïñåß íá áóêÞóåé ôçí êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 1 áñìïäéüôçôÜ ôçò ìÝ÷ñé ôï ðÝñáò ôçò
äåýôåñçò ôáêôéêÞò óõíüäïõ ôçò âïõëåõôéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ áñ÷ßæåé ìåôÜ ôçí ôÝëåóç ôïõ áäéêÞìáôïò.
Ìå ôç äéáäéêáóßá êáé ôçí ðëåéïøçößá ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ç ÂïõëÞ ìðïñåß
ïðïôåäÞðïôå íá áíáêáëåß ôçí áðüöáóÞ ôçò Þ íá áíáóôÝëëåé ôç äßùîç, ôçí ðñïäéêáóßá Þ ôçí êýñéá
äéáäéêáóßá.

4.Áñìüäéï ãéá ôçí åêäßêáóç ôùí ó÷åôéêþí õðïèÝóåùí óå ðñþôï êáé ôåëåõôáßï âáèìü åßíáé, ùò
áíþôáôï äéêáóôÞñéï, Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï ðïõ óõãêñïôåßôáé ãéá êÜèå õðüèåóç áðü Ýîé ìÝëç ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé åðôÜ ìÝëç ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ. Ôá ôáêôéêÜ êáé áíáðëçñùìáôéêÜ
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ìÝëç ôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ êëçñþíïíôáé, ìåôÜ ôçí Üóêçóç äßùîçò, áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò
óå äçìüóéá óõíåäñßáóç ôçò ÂïõëÞò, ìåôáîý ôùí ìåëþí ôùí äýï áíþôáôùí áõôþí äéêáóôçñßùí, ðïõ
Ý÷ïõí äéïñéóèåß Þ ðñïá÷èåß óôï âáèìü ðïõ êáôÝ÷ïõí ðñéí áðü ôçí õðïâïëÞ ðñüôáóçò ãéá Üóêçóç
äßùîçò. Ôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ðñïåäñåýåé ï áíþôåñïò óå âáèìü áðü ôá ìÝëç ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ
ðïõ êëçñþèçêáí êáé ìåôáîý ïìïéüâáèìùí ï áñ÷áéüôåñïò.
Óôï ðëáßóéï ôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ëåéôïõñãåß Äéêáóôéêü Óõìâïýëéï ðïõ
óõãêñïôåßôáé ãéá êÜèå õðüèåóç áðü äýï ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ôñßá ìÝëç ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ. Ôá ìÝëç ôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé êáé ìÝëç ôïõ Åéäéêïý
Äéêáóôçñßïõ. Ìå áðüöáóç ôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ ïñßæåôáé Ýíá áðü ôá ìÝëç ôïõ ðïõ áíÞêåé
óôïí ¢ñåéï ÐÜãï ùò áíáêñéôÞò. Ç ðñïäéêáóßá ëÞãåé ìå ôçí Ýêäïóç âïõëåýìáôïò.
ÊáèÞêïíôá åéóáããåëÝá óôï Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï êáé óôï Äéêáóôéêü Óõìâïýëéï ôçò ðáñáãñÜöïõ
áõôÞò áóêåß ìÝëïò ôçò Åéóáããåëßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ðïõ êëçñþíåôáé ìáæß ìå ôïí áíáðëçñùôÞ
ôïõ. Ôï äåýôåñï êáé ôñßôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ôá ìÝëç ôïõ
Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ åíþ ôï äåýôåñï åäÜöéï êáé ãéá ôïí åéóáããåëÝá.
Óå ðåñßðôùóç ðáñáðïìðÞò ðñïóþðïõ ðïõ åßíáé Þ äéåôÝëåóå ìÝëïò ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ Õöõðïõñãüò,
åíþðéïí ôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ óõìðáñáðÝìðïíôáé êáé ïé ôõ÷üí óõììÝôï÷ïé, üðùò íüìïò ïñßæåé.

5. Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå Üëëï ëüãï, óôïí ïðïßï ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ðáñáãñáöÞ, äåí ðåñáôùèåß
ç äéáäéêáóßá ðïõ áöïñÜ äßùîç êáôÜ ðñïóþðïõ ðïõ åßíáé Þ äéåôÝëåóå ìÝëïò ôçò ÊõâÝñíçóçò Þ
Õöõðïõñãüò, ç ÂïõëÞ ìðïñåß, ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ßäéïõ Þ ôùí êëçñïíüìùí ôïõ, íá óõóôÞóåé
åéäéêÞ åðéôñïðÞ óôçí ïðïßá ìðïñïýí íá ìåôÝ÷ïõí êáé áíþôáôïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß ãéá ôïí
Ýëåã÷ï ôçò êáôçãïñßáò.

ÔÌÇÌÁ Å.  ÄéêáóôéêÞ Åîïõóßá

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÑÙÔÏ

Äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß êáé õðÜëëçëïé

¢ñèñï 87
1.Ç äéêáéïóýíç áðïíÝìåôáé áðü äéêáóôÞñéá óõãêñïôïýìåíá áðü ôáêôéêïýò äéêáóôÝò, ðïõ

áðïëáìâÜíïõí ëåéôïõñãéêÞ êáé ðñïóùðéêÞ áíåîáñôçóßá.
2.Ïé äéêáóôÝò êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò õðüêåéíôáé ìüíï óôï Óýíôáãìá êáé óôïõò

íüìïõò êáé óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí õðï÷ñåïýíôáé íá óõììïñöþíïíôáé ìå äéáôÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí
ôåèåß êáôÜ êáôÜëõóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

3. Ç åðéèåþñçóç ôùí ôáêôéêþí äéêáóôþí åíåñãåßôáé áðü äéêáóôÝò áíþôåñïõ âáèìïý êáèþò êáé
áðü ôïí ÅéóáããåëÝá êáé ôïõò Áíôåéóáããåëåßò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ôùí äå åéóáããåëÝùí áðü
áñåïðáãßôåò êáé åéóáããåëåßò áíþôåñïõ âáèìïý, óýìöùíá ìå ôïõò ïñéóìïýò ôïõ íüìïõ.

¢ñèñï 88
1.Ïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß äéïñßæïíôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, óýìöùíá ìå íüìï ðïõ ïñßæåé ôá

ðñïóüíôá êáé ôç äéáäéêáóßá ôçò åðéëïãÞò ôïõò, êáé åßíáé éóüâéïé.
**2. Ïé áðïäï÷Ýò ôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí åßíáé áíÜëïãåò ìå ôï ëåéôïýñãçìÜ ôïõò. Ôá ó÷åôéêÜ
ìå ôç âáèìïëïãéêÞ êáé ìéóèïëïãéêÞ ôïõò åîÝëéîç êáé ìå ôçí êáôÜóôáóÞ ôïõò ãåíéêÜ êáèïñßæïíôáé
ìå åéäéêïýò íüìïõò.
ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü ôá Üñèñá 94, 95 êáé 98, äéáöïñÝò ó÷åôéêÜ ìå ôéò êÜèå åßäïõò áðïäï÷Ýò êáé
ôéò óõíôÜîåéò ôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí êáé åöüóïí ç åðßëõóç ôùí ó÷åôéêþí íïìéêþí æçôçìÜôùí
ìðïñåß íá åðçñåÜóåé ôç ìéóèïëïãéêÞ, óõíôáîéïäïôéêÞ Þ öïñïëïãéêÞ êáôÜóôáóç åõñýôåñïõ êýêëïõ
ðñïóþðùí, åêäéêÜæïíôáé áðü ôï åéäéêü äéêáóôÞñéï ôïõ Üñèñïõ 99. Ôï äéêáóôÞñéï óôéò ðåñéðôþóåéò
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áõôÝò óõãêñïôåßôáé ìå ôç óõììåôï÷Þ åíüò åðéðëÝïí ôáêôéêïý êáèçãçôÞ êáé åíüò åðéðëÝïí
äéêçãüñïõ, üðùò ï íüìïò ïñßæåé. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõíÝ÷éóç ôõ÷üí åêêñåìþí äéêþí.

3.Ìå íüìï ìðïñåß íá ðñïâëåöèåß åêðáéäåõôéêÞ êáé äïêéìáóôéêÞ ðåñßïäïò ôùí äéêáóôéêþí
ëåéôïõñãþí, äéÜñêåéáò Ýùò ôñéþí åôþí, ðñéí äéïñéóôïýí ùò ôáêôéêïß. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï áõôÞ
ìðïñïýí íá áóêïýí êáé êáèÞêïíôá ôáêôéêïý äéêáóôÞ, üðùò íüìïò ïñßæåé.

4.Ïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß ìðïñïýí íá ðáõèïýí ìüíï ýóôåñá áðü äéêáóôéêÞ áðüöáóç, åîáéôßáò
ðïéíéêÞò êáôáäßêçò Þ ãéá âáñý ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá Þ áóèÝíåéá Þ áíáðçñßá Þ õðçñåóéáêÞ
áíåðÜñêåéá, ðïõ âåâáéþíïíôáé üðùò íüìïò ïñßæåé êáé áöïý ôçñçèïýí ïé äéáôÜîåéò ôùí
ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 93.

5.Ïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß, Ýùò êáé ôï âáèìü ôïõ åöÝôç Þ ôïõ áíôåéóáããåëÝá åöåôþí êáé ôïõò
áíôßóôïé÷ïõò ìå áõôïýò âáèìïýò, áðï÷ùñïýí õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôçí õðçñåóßá ìüëéò óõìðëçñþóïõí
ôï åîçêïóôü ðÝìðôï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò êáé üëïé üóïé Ý÷ïõí âáèìïýò áíþôåñïõò áðü áõôïýò Þ
ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ìå áõôïýò áðï÷ùñïýí õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôçí õðçñåóßá ìüëéò óõìðëçñþóïõí ôï
åîçêïóôü Ýâäïìï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéÜôáîçò áõôÞò èåùñåßôáé óå êÜèå
ðåñßðôùóç ùò çìÝñá ðïõ óõìðëçñþíåôáé ôï üñéï áõôü ç 30Þ Éïõíßïõ ôïõ Ýôïõò ôçò áðï÷þñçóçò ôïõ
äéêáóôéêïý ëåéôïõñãïý.
**6.ÌåôÜôáîç äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí áðáãïñåýåôáé. Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé ç ìåôÜôáîç
ìåôáîý ðáñÝäñùí óå ðñùôïäéêåßá êáé ðáñÝäñùí óå åéóáããåëßåò, ýóôåñá áðü áßôçóç ôùí
ìåôáôáóóïìÝíùí, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ïé äéêáóôÝò ôùí ôáêôéêþí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí
ðñïÜãïíôáé óôï âáèìü ôïõ Óõìâïýëïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé óôï Ýíá ðÝìðôï ôùí èÝóåùí, üðùò
íüìïò ïñßæåé.

7. Óôá ðñïâëåðüìåíá åéäéêþò áðü ôï Óýíôáãìá äéêáóôÞñéá Þ óõìâïýëéá, óôá ïðïßá ìåôÝ÷ïõí
ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ðñïåäñåýåé üðïéïò áðü ôá ìÝëç ôïõò
åßíáé ï áñ÷áéüôåñïò óôï âáèìü.

*ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
ÊáôÜ ôçí áëçèéíÞ Ýííïéá ôïõ Üñèñïí 88, åðéôñÝðåôáé ç åíïðïßçóç ôïí ðñþôïí âáèìïý äéêáéïäïóßáò

ôçò ðïëéôéêÞò äéêáéïóýíçò êáé ç ñýèìéóç ôçò õðçñåóéáêÞò êáôÜóôáóçò ôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí
ôïí âáèìïý áõôïý, åöüóïí ðñïâëÝðåôáé äéáäéêáóßá êñßóçò êáé áîéïëüãçóçò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 89
1.Áðáãïñåýåôáé óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò íá ðáñÝ÷ïõí êÜèå Üëëç ìéóèùôÞ õðçñåóßá,

êáèþò êáé íá áóêïýí ïðïéïäÞðïôå åðÜããåëìá.
**2 Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò íá åêëÝãïíôáé ìÝëç ôçò Áêáäçìßáò
Áèçíþí Þ ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí, êáèþò êáé íá
ìåôÝ÷ïõí óå óõìâïýëéá Þ åðéôñïðÝò ðïõ áóêïýí áñìïäéüôçôåò ðåéèáñ÷éêïý, åëåãêôéêïý Þ
äéêáéïäïôéêïý ÷áñáêôÞñá êáé óå íïìïðáñáóêåõáóôéêÝò åðéôñïðÝò, åöüóïí ç óõììåôï÷Þ ôïõò áõôÞ
ðñïâëÝðåôáé åéäéêÜ áðü ôï íüìï. Íüìïò ðñïâëÝðåé ôçí áíôéêáôÜóôáóç äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí áðü
Üëëá ðñüóùðá óå óõìâïýëéá Þ åðéôñïðÝò ðïõ óõãêñïôïýíôáé Þ óå Ýñãá ðïõ áíáôßèåíôáé ìå äÞëùóç
âïýëçóçò éäéþôç, åí æùÞ Þ áéôßá èáíÜôïõ, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ.
**3.Ç áíÜèåóç äéïéêçôéêþí êáèçêüíôùí óå äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò áðáãïñåýåôáé. ÊáèÞêïíôá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêðáßäåõóç ôùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí èåùñïýíôáé äéêáóôéêÜ. ÅðéôñÝðåôáé ç
áíÜèåóç óå äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò ôùí êáèçêüíôùí åêðñïóþðçóçò ôçò ×þñáò óå äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò.
Ç äéåíÝñãåéá äéáéôçóéþí áðü äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò åðéôñÝðåôáé ìüíï óôï ðëáßóéï ôùí
õðçñåóéáêþí ôïõò êáèçêüíôùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.

4.Áðáãïñåýåôáé óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò ç óõììåôï÷Þ óôçí ÊõâÝñíçóç.
5.ÅðéôñÝðåôáé ç óõãêñüôçóç Ýíùóçò äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí, üðùò íüìïò ïñßæåé.
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¢ñèñï 90
**1.Ïé ðñïáãùãÝò, ôïðïèåôÞóåéò, ìåôáèÝóåéò, áðïóðÜóåéò êáé ìåôáôÜîåéò ôùí äéêáóôéêþí

ëåéôïõñãþí åíåñãïýíôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü áðüöáóç áíþôáôïõ
äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ. Áõôü óõãêñïôåßôáé áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ ïéêåßïõ áíþôáôïõ äéêáóôçñßïõ
êáé áðü ìÝëç ôïõ ßäéïõ äéêáóôçñßïõ, ðïõ ïñßæïíôáé ìå êëÞñùóç ìåôáîý åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí
ôïõëÜ÷éóôïí äýï åôþí õðçñåóßá óôï äéêáóôÞñéï áõôü, üðùò íüìïò ïñßæåé. Óôï áíþôáôï äéêáóôéêü
óõìâïýëéï ôçò ðïëéôéêÞò êáé ðïéíéêÞò äéêáéïóýíçò ìåôÝ÷åé êáé ï ÅéóáããåëÝáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ,
êáèþò êáé äýï Áíôåéóáããåëåßò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ðïõ ïñßæïíôáé ìå êëÞñùóç ìåôáîý åêåßíùí ðïõ
Ý÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí äýï åôþí õðçñåóßá óôçí Åéóáããåëßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Óôï
áíþôáôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ôçò äéïéêçôéêÞò äéêáéïóýíçò
ìåôÝ÷åé êáé ï Ãåíéêüò Åðßôñïðïò ôçò Åðéêñáôåßáò ðïõ õðçñåôåß óå áõôÜ ãéá ôá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí
ôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò ôùí ôáêôéêþí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí êáé ôçò ÃåíéêÞò Åðéôñïðåßáò.
Óôï áíþôáôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ìåôÝ÷åé êáé ï Ãåíéêüò Åðßôñïðïò ôçò
Åðéêñáôåßáò ðïõ õðçñåôåß óå áõôü.

Óôï áíþôáôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï ìåôÝ÷ïõí ÷ùñßò øÞöï êáé äýï äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß ôïõ
êëÜäïõ óôïí ïðïßï áöïñïýí ïé õðçñåóéáêÝò ìåôáâïëÝò, âáèìïý ôïõëÜ÷éóôïí åöÝôç Þ áíôßóôïé÷ïõ,
ðïõ åðéëÝãïíôáé ìå êëÞñùóç, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**2. Ôï óõìâïýëéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 óõãêñïôåßôáé ìå áõîçìÝíç óýíèåóç, üðùò íüìïò ïñßæåé, üôáí
êñßíåé ãéá ðñïáãùãÝò óôéò èÝóåéò ôùí óõìâïýëùí ôçò Åðéêñáôåßáò, áñåïðáãéôþí, áíôåéóáããåëÝùí
ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, óõìâïýëùí ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, ÐñïÝäñùí Åöåôþí êáé ÅéóáããåëÝùí
Åöåôþí, êáèþò êáé ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí ìåëþí ôùí Ãåíéêþí Åðéôñïðåéþí ôùí äéïéêçôéêþí
äéêáóôçñßùí êáé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí êáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ïé
äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1.
* *3. Áí ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò äéáöùíåß ìå ôçí êñßóç áíþôáôïõ äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ, ìðïñåß
íá ðáñáðÝìðåé ôï æÞôçìá óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ ïéêåßïõ áíþôáôïõ äéêáóôçñßïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé.
Äéêáßùìá ðñïóöõãÞò Ý÷åé êáé ï äéêáóôéêüò ëåéôïõñãüò óôïí ïðïßïí áöïñÜ ç êñßóç, õðü ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. ÊáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôçò ïëïìÝëåéáò ôïõ ïéêåßïõ áíþôáôïõ
äéêáóôçñßïõ ùò äåõôåñïâÜèìéïõ áíþôáôïõ äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ, éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôùí
åäáößùí ôñßá Ýùò Ýîé ôçò ðáñáãñÜöïõ 1. Óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ óôéò ðåñéðôþóåéò ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ ìåôÝ÷ïõí ìåôÜ øÞöïõ êáé ôá ìÝëç ôçò Åéóáããåëßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.
**4.Ïé áðïöÜóåéò ôçò ïëïìÝëåéáò ùò äåõôåñïâÜèìéïõ áíþôáôïõ äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ ãéá ôï
æÞôçìá ðïõ Ý÷åé ðáñáðåìöèåß óå áõôÞí, êáèþò êáé ïé áðïöÜóåéò ôïõ áíþôáôïõ äéêáóôéêïý
óõìâïõëßïõ, ìå ôéò ïðïßåò äå äéáöþíçóå ï Õðïõñãüò åßíáé ãé' áõôüí õðï÷ñåùôéêÝò.
**5.Ïé ðñïáãùãÝò óôéò èÝóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ êáé ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
Åðéêñáôåßáò, ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ åíåñãïýíôáé ìå ðñïåäñéêü
äéÜôáãìá ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, ìå åðéëïãÞ ìåôáîý ôùí
ìåëþí ôïõ áíôßóôïé÷ïõ áíþôáôïõ äéêáóôçñßïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç ðñïáãùãÞ óôç èÝóç ôïõ
åéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ åíåñãåßôáé ìå üìïéï äéÜôáãìá, ìå åðéëïãÞ ìåôáîý ôùí ìåëþí ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ôùí áíôåéóáããåëÝùí ôïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç ðñïáãùãÞ óôç èÝóç ôïõ ãåíéêïý
åðéôñüðïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ åíåñãåßôáé ìå üìïéï äéÜôáãìá ìå åðéëïãÞ ìåôáîý ôùí ìåëþí
ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé ôçò áíôßóôïé÷çò ÃåíéêÞò Åðéôñïðåßáò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç
ðñïáãùãÞ óôéò èÝóåéò ôïõ ãåíéêïý åðéôñüðïõ ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí åíåñãåßôáé ìå üìïéï
åðßóçò äéÜôáãìá ìå åðéëïãÞ ìåôáîý ôùí ìåëþí ôçò áíôßóôïé÷çò ÃåíéêÞò Åðéôñïðåßáò êáé ôùí
ðñïÝäñùí åöåôþí ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Ç èçôåßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò, ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ôïõ Åëåãêôéêïý
Óõíåäñßïõ, êáèþò êáé ôïõ ÅéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ôùí Ãåíéêþí Åðéôñüðùí ôùí
äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí êáé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé ìåãáëýôåñç ôùí
ôåóóÜñùí åôþí áêüìç êáé áí ï äéêáóôéêüò ëåéôïõñãüò ðïõ êáôÝ÷åé ôç èÝóç äåí êáôáëáìâÜíåôáé
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áðü ôï üñéï çëéêßáò. Ï ôõ÷üí õðïëåéðüìåíïò ìÝ÷ñé ôç óõìðëÞñùóç ôïõ ïñßïõ çëéêßáò ÷ñüíïò
ëïãßæåôáé ùò ðñáãìáôéêÞ óõíôÜîéìç õðçñåóßá, üðùò íüìïò ïñßæåé.

6. Ïé áðïöÜóåéò Þ ðñÜîåéò êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò áõôïý ôïõ Üñèñïõ äåí ðñïóâÜëëïíôáé óôï
Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò.

¢ñèñï 91
1.Ç ðåéèáñ÷éêÞ åîïõóßá óôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò, áðü ôï âáèìü ôïõ áñåïðáãßôç Þ

áíôåéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ðÜíù, Þ óôïõò áíôßóôïé÷ïõò ìå áõôïýò, áóêåßôáé áðü áíþôáôï
ðåéèáñ÷éêü óõìâïýëéï, üðùò íüìïò ïñßæåé.
Ôçí ðåéèáñ÷éêÞ áãùãÞ åãåßñåé ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò.

2.Ôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï óõãêñïôåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
Åðéêñáôåßáò, ùò Ðñüåäñï ôïõ, áðü äýï áíôéðñïÝäñïõò Þ óõìâïýëïõò ôçò Åðéêñáôåßáò, äýï
áíôéðñïÝäñïõò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ Þ áñåïðáãßôåò, äýï áíôéðñïÝäñïõò Þ óõìâïýëïõò ôïõ
Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé äýï ôáêôéêïýò êáèçãçôÝò íïìéêþí ìáèçìÜôùí ôùí íïìéêþí ó÷ïëþí ôùí
ðáíåðéóôçìßùí ôçò ×þñáò, ùò ìÝëç. Ôá ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ ïñßæïíôáé ìå êëÞñùóç ìåôáîý åêåßíùí
ðïõ Ý÷ïõí õðçñåóßá ôñéþí ôïõëÜ÷éóôïí åôþí óôï ïéêåßï áíþôáôï äéêáóôÞñéï Þ óå íïìéêÞ ó÷ïëÞ êáé
êÜèå öïñÜ ðïõ ôï Óõìâïýëéï êáëåßôáé íá áðïöáóßóåé ãéá åíÝñãåéá ìÝëïõò áíþôáôïõ äéêáóôçñßïõ,
åéóáããåëÝá Þ åðéôñüðïõ, áðïêëåßïíôáé áðü ôç óýíèåóç ôïõ ôá ìÝëç ðïõ áíÞêïõí óôï ïéêåßï
äéêáóôÞñéï. Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá ðåéèáñ÷éêÞ äßùîç êáôÜ ìåëþí ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò,
óôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï ðñïåäñåýåé ï Ðñüåäñïò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.

3.Ç ðåéèáñ÷éêÞ åîïõóßá óôïõò ëïéðïýò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò áóêåßôáé óå ðñþôï êáé äåýôåñï
âáèìü áðü óõìâïýëéá ðïõ óõãêñïôïýíôáé ìå êëÞñùóç áðü ôáêôéêïýò äéêáóôÝò, êáôÜ ôïõò ïñéóìïýò
ôïõ íüìïõ. Ôçí ðåéèáñ÷éêÞ áãùãÞ åãåßñåé êáé ï Õðïõñãüò ôçò Äéêáéïóýíçò.

4.Ïé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò áõôïý ôïõ Üñèñïõ ðåéèáñ÷éêÝò áðïöÜóåéò äåí ðñïóâÜëëïíôáé óôï
Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò.

¢ñèñï 92
1.Ïé õðÜëëçëïé ôçò ãñáììáôåßáò üëùí ôùí äéêáóôçñßùí êáé ôùí åéóáããåëéþí åßíáé ìüíéìïé.

Ìðïñåß íá ðáõèïýí ìüíï ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç åîáéôßáò ðïéíéêÞò êáôáäßêçò, Þ ìå áðüöáóç
äéêáóôéêïý óõìâïõëßïõ ãéá âáñý ðåéèáñ÷éêü ðáñÜðôùìá, áóèÝíåéá Þ áíáðçñßá Þ õðçñåóéáêÞ
áíåðÜñêåéá ðïõ âåâáéþíïíôáé, üðùò íüìïò ïñßæåé.

2. Íüìïò ïñßæåé ôá ðñïóüíôá ôùí õðáëëÞëùí ôçò ãñáììáôåßáò üëùí ôùí äéêáóôçñßùí êáé ôùí
åéóáããåëéþí, êáèþò êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóÞ ôïõò ãåíéêÜ.
**3.Ïé ðñïáãùãÝò, ôïðïèåôÞóåéò, ìåôáèÝóåéò, áðïóðÜóåéò êáé ìåôáôÜîåéò ôùí äéêáóôéêþí
õðáëëÞëùí åíåñãïýíôáé ýóôåñá áðü óýìöùíç ãíþìç õðçñåóéáêþí óõìâïõëßùí ðïõ óõãêñïôïýíôáé
êáôÜ ðëåéïøçößá áðü äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé äéêáóôéêïýò õðáëëÞëïõò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç
ðåéèáñ÷éêÞ åîïõóßá óôïõò äéêáóôéêïýò õðáëëÞëïõò áóêåßôáé áðü ôïõò éåñáñ÷éêÜ ðñïúóôáìÝíïõò
ôïõò äéêáóôÝò Þ åéóáããåëåßò Þ åðéôñüðïõò Þ õðáëëÞëïõò, êáèþò êáé áðü õðçñåóéáêü óõìâïýëéï,
üðùò íüìïò ïñßæåé. ÊáôÜ ôùí áðïöÜóåùí ðïõ áöïñïýí ìåôáâïëÝò ôçò õðçñåóéáêÞò êáôÜóôáóçò
ôùí äéêáóôéêþí õðáëëÞëùí, êáèþò êáé êáôÜ ôùí ðåéèáñ÷éêþí áðïöÜóåùí ôùí õðçñåóéáêþí
óõìâïõëßùí åðéôñÝðåôáé ðñïóöõãÞ, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**4. Ïé õðÜëëçëïé ôùí õðïèçêïöõëáêåßùí åßíáé äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé. Ïé óõìâïëáéïãñÜöïé êáé ïé
Üìéóèïé öýëáêåò õðïèçêþí êáé ìåôáãñáöþí åßíáé ìüíéìïé åöüóïí õðÜñ÷ïõí ïé ó÷åôéêÝò õðçñåóßåò
Þ èÝóåéò. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ Ý÷ïõí áíáëïãéêÞ åöáñìïãÞ êáé óå áõôïýò.

5.Ïé óõìâïëáéïãñÜöïé êáé ïé Üìéóèïé öýëáêåò õðïèçêþí êáé ìåôáãñáöþí áðï÷ùñïýí
õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôçí õðçñåóßá ìüëéò óõìðëçñþóïõí ôï åâäïìçêïóôü Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò êáé ïé
ëïéðïß ìüëéò óõìðëçñþóïõí ôï üñéï ðïõ ðñïâëÝðåé ï íüìïò.

189

SYNTAGMA.qxd  12/5/2009  12:38   Page 189



ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ 

ÏñãÜíùóç êáé äéêáéïäïóßá ôùí äéêáóôçñßùí

¢ñèñï 93
1. Ôá äéêáóôÞñéá äéáêñßíïíôáé óå äéïéêçôéêÜ, ðïëéôéêÜ êáé ðïéíéêÜ êáé ïñãáíþíïíôáé ìå åéäéêïýò

íüìïõò.
2. Ïé óõíåäñéÜóåéò êÜèå äéêáóôçñßïõ åßíáé äçìüóéåò, åêôüò áí ôï äéêáóôÞñéï êñßíåé ìå áðüöáóÞ

ôïõ üôé ç äçìïóéüôçôá ðñüêåéôáé íá åßíáé åðéâëáâÞò óôá ÷ñçóôÜ Þèç Þ üôé óõíôñÝ÷ïõí åéäéêïß ëüãïé
ðñïóôáóßáò ôçò éäéùôéêÞò Þ ïéêïãåíåéáêÞò æùÞò ôùí äéáäßêùí.
**3. ÊÜèå äéêáóôéêÞ áðüöáóç ðñÝðåé íá åßíáé åéäéêÜ êáé åìðåñéóôáôùìÝíá áéôéïëïãçìÝíç êáé
áðáããÝëëåôáé óå äçìüóéá óõíåäñßáóç.

Íüìïò ïñßæåé ôéò Ýííïìåò óõíÝðåéåò ðïõ åðÝñ÷ïíôáé êáé ôéò êõñþóåéò ðïõ åðéâÜëëïíôáé óå
ðåñßðôùóç ðáñáâßáóçò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ. Ç ãíþìç ôçò ìåéïøçößáò äçìïóéåýåôáé
õðï÷ñåùôéêÜ. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôá÷þñéóç óôá ðñáêôéêÜ åíäå÷üìåíçò ìåéïøçößáò,
êáèþò êáé ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò äçìïóéüôçôáò ôçò.

4. Ôá äéêáóôÞñéá õðï÷ñåïýíôáé íá ìçí åöáñìüæïõí íüìï ðïõ ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõ åßíáé áíôßèåôï
ðñïò ôï Óýíôáãìá.

**¢ñèñï 94
1.Óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ôá ôáêôéêÜ äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá õðÜãïíôáé ïé äéïéêçôéêÝò

äéáöïñÝò, üðùò íüìïò ïñßæåé, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ.
2.Óôá ðïëéôéêÜ äéêáóôÞñéá õðÜãïíôáé ïé éäéùôéêÝò äéáöïñÝò, êáèþò êáé õðïèÝóåéò åêïýóéáò

äéêáéïäïóßáò, üðùò íüìïò ïñßæåé.
3.Óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôõã÷Üíåôáé ç åíéáßá åöáñìïãÞ ôçò áõôÞò

íïìïèåóßáò ìðïñåß íá áíáôåèåß ìå íüìï ç åêäßêáóç êáôçãïñéþí éäéùôéêþí äéáöïñþí óôá
äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá Þ êáôçãïñéþí äéïéêçôéêþí äéáöïñþí ïõóßáò óôá ðïëéôéêÜ äéêáóôÞñéá.

4.Óôá ðïëéôéêÜ Þ äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá ìðïñåß íá áíáôåèåß êáé êÜèå Üëëç áñìïäéüôçôá
äéïéêçôéêÞò öýóçò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Óôéò áñìïäéüôçôåò áõôÝò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ëÞøç ìÝôñùí
ãéá ôç óõììüñöùóç ôçò äéïßêçóçò ìå ôéò äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò. Ïé äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò
åêôåëïýíôáé áíáãêáóôéêÜ êáé êáôÜ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí
íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 95
1.Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò áíÞêïõí éäßùò:

á) Ç ìåôÜ áðü áßôçóç áêýñùóç ôùí åêôåëåóôþí ðñÜîåùí ôùí äéïéêçôéêþí áñ÷þí ãéá õðÝñâáóç
åîïõóßáò Þ ãéá ðáñÜâáóç íüìïõ.
**â) Ç ìåôÜ áðü áßôçóç áíáßñåóç ôåëåóßäéêùí áðïöÜóåùí ôùí ôáêôéêþí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí,
üðùò íüìïò ïñßæåé.
ã) Ç åêäßêáóç ôùí äéïéêçôéêþí äéáöïñþí ïõóßáò ðïõ õðïâÜëëïíôáé ó' áõôü óýìöùíá ìå ôï
Óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò.
ä) Ç åðåîåñãáóßá üëùí ôùí äéáôáãìÜôùí ðïõ Ý÷ïõí êáíïíéóôéêü ÷áñáêôÞñá.

2.ÊáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ óôïé÷åßïõ ä' ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ äåí
åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 93 ðáñÜãñáöïé 2 êáé 3.
**3. Êáôçãïñßåò õðïèÝóåùí ôçò áêõñùôéêÞò áñìïäéüôçôáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò ìðïñåß
íá õðÜãïíôáé ìå íüìï, áíÜëïãá ìå ôç öýóç Þ ôç óðïõäáéüôçôÜ ôïõò, óôá ôáêôéêÜ äéïéêçôéêÜ
äéêáóôÞñéá. Ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò äéêÜæåé óå äåýôåñï âáèìü, üðùò íüìïò ïñßæåé.

4.Ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò ñõèìßæïíôáé êáé áóêïýíôáé üðùò íüìïò
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åéäéêüôåñá ïñßæåé.
**5. Ç äéïßêçóç Ý÷åé õðï÷ñÝùóç íá óõììïñöþíåôáé ðñïò ôéò äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò. Ç ðáñÜâáóç
ôçò õðï÷ñÝùóçò áõôÞò ãåííÜ åõèýíç ãéá êÜèå áñìüäéï üñãáíï, üðùò íüìïò ïñßæåé. Íüìïò ïñßæåé ôá
áíáãêáßá ìÝôñá ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò óõììüñöùóçò ôçò äéïßêçóçò.

¢ñèñï 96
1. Óôá ôáêôéêÜ ðïéíéêÜ äéêáóôÞñéá áíÞêåé ç ôéìùñßá ôùí åãêëçìÜôùí êáé ç ëÞøç üëùí ôùí ìÝôñùí

ðïõ ðñïâëÝðïõí ïé ðïéíéêïß íüìïé.
2.Ìðïñåß ìå íüìï: á) íá áíáôåèåß êáé óå áñ÷Ýò ðïõ áóêïýí áóôõíïìéêÜ êáèÞêïíôá ç åêäßêáóç

áóôõíïìéêþí ðáñáâÜóåùí ðïõ ôéìùñïýíôáé ìå ðñüóôéìï, â) íá áíáôåèåß óå áñ÷Ýò áãñïôéêÞò
áóöÜëåéáò ç åêäßêáóç ôùí ó÷åôéêþí ìå ôïõò áãñïýò ðôáéóìÜôùí êáé ôùí éäéùôéêþí äéáöïñþí ðïõ
áðïññÝïõí áðü áõôÜ.
Ó' áõôÝò ôéò äýï ðåñéðôþóåéò ïé áðïöÜóåéò ðïõ åêäßäïíôáé õðüêåéíôáé óå Ýöåóç óôï áñìüäéï
ôáêôéêü äéêáóôÞñéï, ç ïðïßá Ý÷åé áíáóôáëôéêÞ äýíáìç.

3.Åéäéêïß íüìïé ïñßæïõí ôá ó÷åôéêÜ ìå äéêáóôÞñéá áíçëßêùí, óôá ïðïßá åðéôñÝðåôáé íá ìçí
åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 93 ðáñÜãñáöïò 2 êáé 97. Ïé áðïöÜóåéò ôùí äéêáóôçñßùí
áõôþí ìðïñåß íá ìçí áðáããÝëëïíôáé äçìüóéá.

4.Åéäéêïß íüìïé ïñßæïõí:
á) Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôá óôñáôïäéêåßá, íáõôïäéêåßá êáé áåñïäéêåßá, óôçí áñìïäéüôçôá ôùí ïðïßùí äåí
ìðïñåß íá õðá÷èïýí éäéþôåò.
â) Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôï äéêáóôÞñéï ëåéþí.
5.Ôá äéêáóôÞñéá ôïõ óôïé÷åßïõ á´ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ óõãêñïôïýíôáé êáôÜ ðëåéïøçößá

áðü ìÝëç ôïõ äéêáóôéêïý óþìáôïò ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí, ðïõ ðåñéâÜëëïíôáé ìå ôéò åããõÞóåéò
ëåéôïõñãéêÞò êáé ðñïóùðéêÞò áíåîáñôçóßáò ôïõ Üñèñïõ 87 ðáñ. 1 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. Ãéá ôéò
óõíåäñéÜóåéò êáé áðïöÜóåéò ôùí äéêáóôçñßùí áõôþí åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí
2 Ýùò 4 ôïõ Üñèñïõ 93. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò, êáèþò
êáé ï ÷ñüíïò ðïõ èá áñ÷ßóåé ç éó÷ýò ôïõò, ïñßæïíôáé ìå íüìï.

¢ñèñï 97
1.Ôá êáêïõñãÞìáôá êáé ôá ðïëéôéêÜ åãêëÞìáôá äéêÜæïíôáé áðü ìéêôÜ ïñêùôÜ äéêáóôÞñéá ðïõ

óõãêñïôïýíôáé áðü ôáêôéêïýò äéêáóôÝò êáé åíüñêïõò, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ïé áðïöÜóåéò ôùí
äéêáóôçñßùí áõôþí õðüêåéíôáé óôá Ýíäéêá ìÝóá ðïõ ïñßæåé ï íüìïò.

2.ÊáêïõñãÞìáôá êáé ðïëéôéêÜ åãêëÞìáôá, ðïõ ìå óõíôáêôéêÝò ðñÜîåéò, øçößóìáôá êáé åéäéêïýò
íüìïõò Ý÷ïõí õðá÷èåß Ýùò ôçí éó÷ý ôïõ ÓõíôÜãìáôïò óôç äéêáéïäïóßá ôùí åöåôåßùí, åîáêïëïõèïýí
íá äéêÜæïíôáé áðü áõôÜ, åöüóïí äåí õðá÷èïýí ìå íüìï óôçí áñìïäéüôçôá ôùí ìéêôþí ïñêùôþí
äéêáóôçñßùí.
Ìå íüìï ìðïñåß íá õðá÷èïýí óôç äéêáéïäïóßá ôùí ßäéùí åöåôåßùí êáé Üëëá êáêïõñãÞìáôá.

3.Ôá åãêëÞìáôá êÜèå âáèìïý ðïõ äéáðñÜôôïíôáé äéá ôïõ ôýðïõ õðÜãïíôáé óôá ôáêôéêÜ ðïéíéêÜ
äéêáóôÞñéá, üðùò íüìïò ïñßæåé.

¢ñèñï 98
**1. Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ áíÞêïõí éäßùò:
á. Ï Ýëåã÷ïò ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò, êáèþò êáé ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ
Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí, ðïõ õðÜãïíôáé ìå åéäéêÞ äéÜôáîç íüìïõ óôï êáèåóôþò áõôü.
â. Ï Ýëåã÷ïò óõìâÜóåùí ìåãÜëçò ïéêïíïìéêÞò áîßáò óôéò ïðïßåò áíôéóõìâáëëüìåíïò åßíáé ôï
Äçìüóéï Þ Üëëï íïìéêü ðñüóùðï ðïõ åîïìïéþíåôáé ìå ôï Äçìüóéï áðü ôçí Üðïøç áõôÞ, üðùò
íüìïò ïñßæåé.
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ã.Ï Ýëåã÷ïò ôùí ëïãáñéáóìþí ôùí äçìüóéùí õðïëüãùí êáé ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò
Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí, ðïõ õðÜãïíôáé óôïí ðñïâëåðüìåíï áðü ôï åäÜöéï á' Ýëåã÷ï.
ä. Ç ãíùìïäüôçóç ãéá ôá íïìïó÷Ýäéá ðïõ áöïñïýí óõíôÜîåéò Þ áíáãíþñéóç õðçñåóßáò ãéá ôçí
ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò óýíôáîçò, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 73, êáèþò êáé ãéá êÜèå
Üëëï èÝìá ðïõ ïñßæåé ï íüìïò.
å.Ç óýíôáîç êáé ç õðïâïëÞ Ýêèåóçò ðñïò ôç ÂïõëÞ ãéá ôïí áðïëïãéóìü êáé éóïëïãéóìü ôïõ
ÊñÜôïõò êáôÜ ôï Üñèñï 79 ðáñÜãñáöïò 7.
óô.Ç åêäßêáóç äéáöïñþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðïíïìÞ óõíôÜîåùí, êáèþò êáé ìå ôïí Ýëåã÷ï ôùí
ëïãáñéáóìþí ôïõ åäáößïõ ã'.
æ. Ç åêäßêáóç õðïèÝóåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí åõèýíç ôùí ðïëéôéêþí Þ óôñáôéùôéêþí äçìüóéùí
õðáëëÞëùí, êáèþò êáé ôùí õðáëëÞëùí ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí Üëëùí
íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ ãéá êÜèå æçìßá ðïõ áðü äüëï Þ áìÝëåéá ðñïêëÞèçêå óôï
ÊñÜôïò, ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ óå Üëëá íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ.

2.Ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ñõèìßæïíôáé êáé áóêïýíôáé, üðùò íüìïò ïñßæåé.
Óôéò ðåñéðôþóåéò ôùí óôïé÷åßùí á´ Ýùò ä´ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ äåí åöáñìüæïíôáé ïé
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 93 ðáñÜãñáöïé 2 êáé 3.

3.Ïé áðïöÜóåéò ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ãéá õðïèÝóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 äåí õðüêåéíôáé óôïí
Ýëåã÷ï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò.

¢ñèñï 99
1.ÁãùãÝò êáêïäéêßáò êáôÜ äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí äéêÜæïíôáé, üðùò íüìïò ïñßæåé, áðü åéäéêü

äéêáóôÞñéï ðïõ óõãêñïôåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò, ùò Ðñüåäñï ôïõ,
êáé áðü Ýíá óýìâïõëï ôçò Åðéêñáôåßáò, Ýíáí áñåïðáãßôç, Ýíá óýìâïõëï ôïõ Åëåãêôéêïý
Óõíåäñßïõ, äýï ôáêôéêïýò êáèçãçôÝò íïìéêþí ìáèçìÜôùí ôùí íïìéêþí ó÷ïëþí ôùí ðáíåðéóôçìßùí
ôçò ×þñáò êáé äýï äéêçãüñïõò, ìÝëç ôïõ Áíþôáôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Óõìâïõëßïõ ôùí äéêçãüñùí, ùò
ìÝëç, ðïõ ïñßæïíôáé ìå êëÞñùóç.

2.Áðü ôá ìÝëç ôïõ åéäéêïý äéêáóôçñßïõ åîáéñåßôáé êÜèå öïñÜ åêåßíï ðïõ áíÞêåé óôï óþìá Þ ôïí
êëÜäï ôçò äéêáéïóýíçò, ðïõ ãéá åíÝñãåéá Þ ðáñÜëåéøç ëåéôïõñãþí ôïõ êáëåßôáé íá áðïöáíèåß ôï
äéêáóôÞñéï. Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá áãùãÞ êáêïäéêßáò êáôÜ ìÝëïõò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
Åðéêñáôåßáò Þ ëåéôïõñãþí ôùí ôáêôéêþí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí, óôï åéäéêü áõôü äéêáóôÞñéï
ðñïåäñåýåé ï Ðñüåäñïò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.

3.Äåí áðáéôåßôáé Üäåéá ãéá íá åãåñèåß áãùãÞ êáêïäéêßáò.

¢ñèñï 100
1. ÓõíéóôÜôáé Áíþôáôï Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï óôï ïðïßï õðÜãïíôáé: á) Ç åêäßêáóç åíóôÜóåùí êáôÜ

ôï Üñèñï 58.
â) Ï Ýëåã÷ïò ôïõ êýñïõò êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí äçìïøçößóìáôïò ðïõ åíåñãåßôáé êáôÜ ôï Üñèñï
44 ðáñÜãñáöïò 2.
ã) Ç êñßóç ãéá ôá áóõìâßâáóôá Þ ôçí Ýêðôùóç âïõëåõôÞ, êáôÜ ôá Üñèñá 55 ðáñÜãñáöïò 2 êáé 57.
ä) Ç Üñóç ôùí óõãêñïýóåùí ìåôáîý ôùí äéêáóôçñßùí êáé ôùí äéïéêçôéêþí áñ÷þí Þ ìåôáîý ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò êáé ôùí ôáêôéêþí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí áöåíüò êáé ôùí áóôéêþí
êáé ðïéíéêþí äéêáóôçñßùí áöåôÝñïõ Þ, ôÝëïò, ìåôáîý ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé ôùí ëïéðþí
äéêáóôçñßùí.
å) Ç Üñóç ôçò áìöéóâÞôçóçò ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ áíôéóõíôáãìáôéêüôçôá Þ ôçí Ýííïéá äéáôÜîåùí
ôõðéêïý íüìïõ, áí åêäüèçêáí ãé' áõôÝò áíôßèåôåò áðïöÜóåéò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò, ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ Þ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ.
óô) Ç Üñóç ôçò áìöéóâÞôçóçò ãéá ôï ÷áñáêôçñéóìü êáíüíùí ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ ùò ãåíéêÜ
ðáñáäåãìÝíùí êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 28.
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2.Ôï äéêáóôÞñéï ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ óõãêñïôåßôáé áðü ôïõò ÐñïÝäñïõò ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò, ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êáé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, áðü ôÝóóåñéò
óõìâïýëïõò ôçò Åðéêñáôåßáò êáé áðü ôÝóóåñéò áñåïðáãßôåò, ðïõ ïñßæïíôáé ùò ìÝëç ìå êëÞñùóç
êÜèå äýï ÷ñüíéá. Óôï äéêáóôÞñéï áõôü ðñïåäñåýåé ï áñ÷áéüôåñïò áðü ôïõò ÐñïÝäñïõò ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò Þ ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.
Óôéò ðåñéðôþóåéò ä´ êáé å´ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ìåôÝ÷ïõí óôç óýíèåóç ôïõ äéêáóôçñßïõ
êáé äýï ôáêôéêïß êáèçãçôÝò íïìéêþí ìáèçìÜôùí ôùí íïìéêþí ó÷ïëþí ôùí ðáíåðéóôçìßùí ôçò
×þñáò, ïé ïðïßïé ïñßæïíôáé ìå êëÞñùóç.

3.Ç ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ äéêáóôçñßïõ, ôá ó÷åôéêÜ ìå ôïí ïñéóìü, ôçí áíáðëÞñùóç êáé
ôçí åðéêïõñßá ôùí ìåëþí ôïõ, êáèþò êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáäéêáóßá ó' áõôü ïñßæïíôáé ìå åéäéêü
íüìï.

4.Ïé áðïöÜóåéò ôïõ äéêáóôçñßïõ åßíáé áìåôÜêëçôåò.
ÄéÜôáîç íüìïõ, ðïõ êçñýóóåôáé áíôéóõíôáãìáôéêÞ, åßíáé áíßó÷õñç áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ó÷åôéêÞò
áðüöáóçò Þ áðü ôï ÷ñüíï ðïõ ïñßæåôáé ìå ôçí áðüöáóç.
**5.¼ôáí ôìÞìá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò Þ ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ Þ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ
êñßíåé äéÜôáîç ôõðéêïý íüìïõ áíôéóõíôáãìáôéêÞ ðáñáðÝìðåé õðï÷ñåùôéêÜ ôï æÞôçìá óôçí ïéêåßá
ïëïìÝëåéá, åêôüò áí áõôü Ý÷åé êñéèåß ìå ðñïçãïýìåíç áðüöáóç ôçò ïëïìÝëåéáò Þ ôïõ Áíþôáôïõ
Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Ç ïëïìÝëåéá óõãêñïôåßôáé óå äéêáóôéêü ó÷çìáôéóìü êáé
áðïöáßíåôáé ïñéóôéêÜ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç ñýèìéóç áõôÞ åöáñìüæåôáé áíáëüãùò êáé êáôÜ ôçí
åðåîåñãáóßá ôùí êáíïíéóôéêþí äéáôáãìÜôùí áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò.

**¢ñèñï 100Á
Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ

ÊñÜôïõò, êáèþò êáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôùí ëåéôïõñãþí êáé õðáëëÞëùí ðïõ
õðçñåôïýí óå áõôü. Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò áíÞêïõí éäßùò ç
äéêáóôéêÞ õðïóôÞñéîç êáé åêðñïóþðçóç ôïõ Äçìïóßïõ êáé ç áíáãíþñéóç áðáéôÞóåùí êáôÜ ôïõ
Äçìïóßïõ Þ ï óõìâéâáóìüò óå äéáöïñÝò ìå áõôü. Óôï êýñéï ðñïóùðéêü ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ
ôïõ ÊñÜôïõò Ý÷ïõí áíÜëïãç åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 88 ðáñÜãñáöïé 2 êáé 5 êáé 90
ðáñÜãñáöïò 5.

ÔÌÇÌÁ ÓÔ Äéïßêçóç

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÑÙÔÏ 

ÏñãÜíùóç ôçò äéïßêçóçò

¢ñèñï 101
1.Ç äéïßêçóç ôïõ ÊñÜôïõò ïñãáíþíåôáé óýìöùíá ìå ôï áðïêåíôñùôéêü óýóôçìá.
2.Ç äéïéêçôéêÞ äéáßñåóç ôçò ×þñáò äéáìïñöþíåôáé ìå âÜóç ôéò ãåùïéêïíïìéêÝò, êïéíùíéêÝò êáé

óõãêïéíùíéáêÝò óõíèÞêåò.
**3.Ôá ðåñéöåñåéáêÜ üñãáíá ôïõ ÊñÜôïõò Ý÷ïõí ãåíéêÞ áðïöáóéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ãéá ôéò
õðïèÝóåéò ôçò ðåñéöÝñåéáò ôïõò. Ôá êåíôñéêÜ üñãáíá ôïõ ÊñÜôïõò, åêôüò áðü åéäéêÝò
áñìïäéüôçôåò, Ý÷ïõí ôç ãåíéêÞ êáôåýèõíóç, ôï óõíôïíéóìü êáé ôïí Ýëåã÷ï íïìéìüôçôáò ôùí ðñÜîåùí
ôùí ðåñéöåñåéáêþí ïñãÜíùí, üðùò íüìïò ïñßæåé.
***4. Ï êïéíüò íïìïèÝôçò êáé ç Äéïßêçóç, üôáí äñïõí êáíïíéóôéêÜ, õðï÷ñåïýíôáé íá ëáìâÜíïõí
õðüøç ôéò éäéáßôåñåò óõíèÞêåò ôùí íçóéùôéêþí êáé ïñåéíþí ðåñéï÷þí, ìåñéìíþíôáò ãéá ôçí
áíÜðôõîç ôïõò.
***(Ç åñìçíåõôéêÞ äÞëùóç óôï Üñèñï 101 êáôáñãåßôáé).
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**¢ñèñï 101Á
1.¼ðïõ áðü ôï Óýíôáãìá ðñïâëÝðåôáé ç óõãêñüôçóç êáé ç ëåéôïõñãßá áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò,ôá

ìÝëç ôçò äéïñßæïíôáé ìå ïñéóìÝíç èçôåßá êáé äéÝðïíôáé áðü ðñïóùðéêÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ
áíåîáñôçóßá, üðùò íüìïò ïñßæåé.

2.Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéëïãÞ êáé ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý êáé
ëïéðïý ðñïóùðéêïý ôçò õðçñåóßáò ðïõ ïñãáíþíåôáé ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ëåéôïõñãßáò êÜèå
áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò. Ôá ðñüóùðá ðïõ óôåëå÷þíïõí ôéò áíåîÜñôçôåò áñ÷Ýò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôá
áíÜëïãá ðñïóüíôá, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ç åðéëïãÞ ôïõò ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÄéÜóêåøçò ôùí
ÐñïÝäñùí ôçò ÂïõëÞò êáé ìå åðéäßùîç ïìïöùíßáò Þ ðÜíôùò ìå ôçí áõîçìÝíç ðëåéïøçößá ôùí
ôåóóÜñùí ðÝìðôùí ôùí ìåëþí ôçò. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáäéêáóßá åðéëïãÞò ïñßæïíôáé áðü ôïí
Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò.

3.Ìå ôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò ñõèìßæïíôáé üóá áöïñïýí ôç ó÷Ýóç ôùí áíåîÜñôçôùí áñ÷þí ìå
ôç ÂïõëÞ êáé ï ôñüðïò Üóêçóçò ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý åëÝã÷ïõ.

**¢ñèñï 102
1. Ç äéïßêçóç ôùí ôïðéêþí õðïèÝóåùí áíÞêåé óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðñþôïõ

êáé äåýôåñïõ âáèìïý. ÕðÝñ ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò óõíôñÝ÷åé ôåêìÞñéï
áñìïäéüôçôáò ãéá ôç äéïßêçóç ôùí ôïðéêþí õðïèÝóåùí. Íüìïò êáèïñßæåé ôï åýñïò êáé ôéò
êáôçãïñßåò ôùí ôïðéêþí õðïèÝóåùí, êáèþò êáé ôçí êáôáíïìÞ ôïõò óôïõò åðß ìÝñïõò âáèìïýò. Ìå
íüìï ìðïñåß íá áíáôßèåôáé óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ç Üóêçóç áñìïäéïôÞôùí ðïõ
óõíéóôïýí áðïóôïëÞ ôïõ ÊñÜôïõò.

2.Ïé ïñãáíéóìïß ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Ý÷ïõí äéïéêçôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áõôïôÝëåéá. Ïé áñ÷Ýò
ôïõò åêëÝãïíôáé ìå êáèïëéêÞ êáé ìõóôéêÞ øçöïöïñßá, üðùò íüìïò ïñßæåé.

3.Ìå íüìï ìðïñåß íá ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí Þ ôçí
Üóêçóç áñìïäéïôÞôùí ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò áíáãêáóôéêïß Þ åêïýóéïé óýíäåóìïé
ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðïõ äéïéêïýíôáé áðü áéñåôÜ üñãáíá.

4.Ôï ÊñÜôïò áóêåß óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò åðïðôåßá ðïõ óõíßóôáôáé
áðïêëåéóôéêÜ óå Ýëåã÷ï íïìéìüôçôáò êáé äåí åðéôñÝðåôáé íá åìðïäßæåé ôçí ðñùôïâïõëßá êáé ôçí
åëåýèåñç äñÜóç ôïõò. Ï Ýëåã÷ïò íïìéìüôçôáò áóêåßôáé, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò óôá
áéñåôÜ üñãáíá ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ óõíåðÜãïíôáé
áõôïäéêáßùò Ýêðôùóç Þ áñãßá, åðéâÜëëïíôáé ìüíï ýóôåñá áðü óýìöùíç ãíþìç óõìâïõëßïõ ðïõ
áðïôåëåßôáé êáôÜ ðëåéïøçößá áðü ôáêôéêïýò äéêáóôÝò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

5.Ôï ÊñÜôïò ëáìâÜíåé ôá íïìïèåôéêÜ, êáíïíéóôéêÜ êáé äçìïóéïíïìéêÜ ìÝôñá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá
ôçí åîáóöÜëéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áõôïôÝëåéáò êáé ôùí ðüñùí ðïõ åßíáé áíáãêáßïé ãéá ôçí
åêðëÞñùóç ôçò áðïóôïëÞò êáé ôçí Üóêçóç ôùí áñìïäéïôÞôùí ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò
áõôïäéïßêçóçò ìå ôáõôü÷ñïíç äéáóöÜëéóç ôçò äéáöÜíåéáò êáôÜ ôç äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí áõôþí.
Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðüäïóç êáé êáôáíïìÞ, ìåôáîý ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò
áõôïäéïßêçóçò, ôùí öüñùí Þ ôåëþí ðïõ êáèïñßæïíôáé õðÝñ áõôþí êáé åéóðñÜôôïíôáé áðü ôï
ÊñÜôïò. ÊÜèå ìåôáâßâáóç áñìïäéïôÞôùí áðü êåíôñéêÜ Þ ðåñéöåñåéáêÜ üñãáíá ôïõ ÊñÜôïõò ðñïò
ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç óõíåðÜãåôáé êáé ôç ìåôáöïñÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðüñùí. Íüìïò ïñßæåé ôá
ó÷åôéêÜ ìå ôïí êáèïñéóìü êáé ôçí åßóðñáîç ôïðéêþí åóüäùí áðåõèåßáò áðü ôïõò ïñãáíéóìïýò
ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò.
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ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÕðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôùí ïñãÜíùí ôçò äéïßêçóçò

¢ñèñï 103
1.Ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé åßíáé åêôåëåóôÝò ôçò èÝëçóçò ôïõ ÊñÜôïõò êáé õðçñåôïýí ôï Ëáü·

ïöåßëïõí ðßóôç óôï Óýíôáãìá êáé áöïóßùóç óôçí Ðáôñßäá. Ôá ðñïóüíôá êáé ï ôñüðïò ôïõ
äéïñéóìïý ôïõò ïñßæïíôáé áðü ôï íüìï.

2.ÊáíÝíáò äåí ìðïñåß íá äéïñéóôåß õðÜëëçëïò óå ïñãáíéêÞ èÝóç ðïõ äåí åßíáé íïìïèåôçìÝíç.
ÅîáéñÝóåéò ìðïñåß íá ðñïâëÝðïíôáé áðü åéäéêü íüìï, ãéá íá êáëõöèïýí áðñüâëåðôåò êáé
åðåßãïõóåò áíÜãêåò ìå ðñïóùðéêü ðïõ ðñïóëáìâÜíåôáé ãéá ïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ìå ó÷Ýóç
éäéùôéêïý äéêáßïõ.

3.ÏñãáíéêÝò èÝóåéò åéäéêïý Åðéóôçìïíéêïý êáèþò êáé ôå÷íéêïý Þ âïçèçôéêïý ðñïóùðéêïý
ìðïñïýí íá ðëçñïýíôáé ìå ðñïóùðéêü ðïõ ðñïóëáìâÜíåôáé ìå ó÷Ýóç éäéùôéêïý äéêáßïõ. Íüìïò
ïñßæåé ôïõò üñïõò ãéá ôçí ðñüóëçøç, êáèþò êáé ôéò åéäéêüôåñåò åããõÞóåéò ôéò ïðïßåò Ý÷åé ôï
ðñïóùðéêü ðïõ ðñïóëáìâÜíåôáé.

4.Ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ðïõ êáôÝ÷ïõí ïñãáíéêÝò èÝóåéò åßíáé ìüíéìïé åöüóïí áõôÝò ïé èÝóåéò
õðÜñ÷ïõí. Áõôïß åîåëßóóïíôáé ìéóèïëïãéêÜ óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ íüìïõ êáé, åêôüò áðü ôéò
ðåñéðôþóåéò ðïõ áðï÷ùñïýí ëüãù ïñßïõ çëéêßáò Þ ðáýïíôáé ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç, äåí ìðïñïýí
íá ìåôáôåèïýí ÷ùñßò ãíùìïäüôçóç ïýôå íá õðïâéâáóôïýí Þ íá ðáõèïýí ÷ùñßò áðüöáóç
õðçñåóéáêïý óõìâïõëßïõ, ðïõ áðïôåëåßôáé ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ ôá äýï ôñßôá áðü ìüíéìïõò äçìüóéïõò
õðáëëÞëïõò.

ÊáôÜ ôùí áðïöÜóåùí ôùí óõìâïõëßùí áõôþí åðéôñÝðåôáé ðñïóöõãÞ óôï Óõìâïýëéï ôçò
Åðéêñáôåßáò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

5.Ìå íüìï ìðïñåß íá åîáéñïýíôáé áðü ôç ìïíéìüôçôá áíþôáôïé äéïéêçôéêïß õðÜëëçëïé ðïõ
êáôÝ÷ïõí èÝóåéò åêôüò ôçò õðáëëçëéêÞò éåñáñ÷ßáò, ïé äéïñéæüìåíïé áðåõèåßáò ìå âáèìü
ðñåóâåõôéêü, ïé õðÜëëçëïé ôçò Ðñïåäñßáò ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôùí ãñáöåßùí ôïõ Ðñùèõðïõñãïý,
ôùí Õðïõñãþí êáé Õöõðïõñãþí.

6.Ïé äéáôÜîåéò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ êáé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò
ÂïõëÞò, ïé ïðïßïé êáôÜ ôá ëïéðÜ äéÝðïíôáé åî ïëïêëÞñïõ áðü ôïí Êáíïíéóìü ôçò, êáèþò êáé óôïõò
õðáëëÞëïõò ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí ëïéðþí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ
äéêáßïõ.
**7. Ç ðñüóëçøç õðáëëÞëùí óôï Äçìüóéï êáé óôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá, üðùò áõôüò
êáèïñßæåôáé êÜèå öïñÜ, ðëçí ôùí ðåñéðôþóåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 5, ãßíåôáé åßôå ìå äéáãùíéóìü åßôå
ìå åðéëïãÞ óýìöùíá ìå ðñïêáèïñéóìÝíá êáé áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá êáé õðÜãåôáé óôïí Ýëåã÷ï
áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Íüìïò ìðïñåß íá ðñïâëÝðåé åéäéêÝò äéáäéêáóßåò åðéëïãÞò ðïõ ðåñéâÜëëïíôáé ìå áõîçìÝíåò
åããõÞóåéò äéáöÜíåéáò êáé áîéïêñáôßáò Þ åéäéêÝò äéáäéêáóßåò åðéëïãÞò ðñïóùðéêïý ãéá èÝóåéò ôï
áíôéêåßìåíï ôùí ïðïßùí ðåñéâÜëëåôáé áðü åéäéêÝò óõíôáãìáôéêÝò åããõÞóåéò Þ ðñïóéäéÜæåé óå ó÷Ýóç
åíôïëÞò.
**8. Íüìïò ïñßæåé ôïõò üñïõò, êáé ôç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôùí ó÷Ýóåùí åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ
óôï Äçìüóéï êáé ôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá, üðùò áõôüò êáèïñßæåôáé êÜèå öïñÜ, ãéá ôçí êÜëõøç
åßôå ïñãáíéêþí èÝóåùí êáé ðÝñáí ôùí ðñïâëåðïìÝíùí óôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 åßôå
ðñüóêáéñùí åßôå áðñüâëåðôùí êáé åðåéãïõóþí áíáãêþí êáôÜ ôï äåýôåñï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ
2. Íüìïò ïñßæåé åðßóçò ôá êáèÞêïíôá ðïõ ìðïñåß íá áóêåß ôï ðñïóùðéêü ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
åäáößïõ. Áðáãïñåýåôáé ç áðü ôï íüìï ìïíéìïðïßçóç ðñïóùðéêïý ðïõ õðÜãåôáé óôï ðñþôï åäÜöéï
Þ ç ìåôáôñïðÞ ôùí óõìâÜóåùí ôïõ óå áïñßóôïõ ÷ñüíïõ. Ïé áðáãïñåýóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò
éó÷ýïõí êáé ùò ðñïò ôïõò áðáó÷ïëïõìÝíïõò ìå óýìâáóç Ýñãïõ.
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**9. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêñüôçóç êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ "Óõíçãüñïõ ôïõ Ðïëßôç"
ðïõ ëåéôïõñãåß ùò áíåîÜñôçôç áñ÷Þ.

¢ñèñï 104
1.ÊáíÝíáò áðü ôïõò õðáëëÞëïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï äåí ìðïñåß íá

äéïñéóôåß óå Üëëç èÝóç äçìüóéáò õðçñåóßáò Þ ïñãáíéóìïý ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ Üëëïõ íïìéêïý
ðñïóþðïõ äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ äçìüóéáò åðé÷åßñçóçò Þ ïñãáíéóìïý êïéíÞò ùöÝëåéáò. Êáô'åîáßñåóç
ìðïñåß íá åðéôñáðåß ìå åéäéêü íüìï ï äéïñéóìüò êáé óå äåýôåñç èÝóç, åöüóïí ôçñïýíôáé ïé
äéáôÜîåéò ôçò åðüìåíçò ðáñáãñÜöïõ.

2.Ïé êÜèå åßäïõò ðñüóèåôåò áðïäï÷Ýò Þ áðïëáâÝò ôùí õðáëëÞëùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ äåí
ìðïñåß íá åßíáé êáôÜ ìÞíá áíþôåñåò áðü ôï óýíïëï ôùí áðïäï÷þí ôçò ïñãáíéêÞò ôïõò èÝóçò.

3.Äåí áðáéôåßôáé ðñïçãïýìåíç Üäåéá ãéá íá åéóá÷èïýí óå äßêç äçìüóéïé õðÜëëçëïé, êáèþò êáé
õðÜëëçëïé ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Þ Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÑÉÔÏ

Êáèåóôþò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò

¢ñèñï 105
1.Ç ÷åñóüíçóïò ôïõ ¢èù, áðü ôç ÌåãÜëç Âßãëá êáé ðÝñá, ç ïðïßá áðïôåëåß ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ

Áãßïõ ¼ñïõò, åßíáé, óýìöùíá ìå ôï áñ÷áßï ðñïíïìéáêü êáèåóôþò ôïõ, áõôïäéïßêçôï ôìÞìá ôïõ
Åëëçíéêïý ÊñÜôïõò, ôïõ ïðïßïõ ç êõñéáñ÷ßá ðÜíù ó' áõôü ðáñáìÝíåé Üèéêôç. Áðü ðíåõìáôéêÞ
Üðïøç ôï ¢ãéï ¼ñïò äéáôåëåß õðü ôçí Üìåóç äéêáéïäïóßá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ. ¼ëïé
üóïé ìïíÜæïõí ó' áõôü áðïêôïýí ôçí åëëçíéêÞ éèáãÝíåéá ìüëéò ðñïóëçöèïýí ùò äüêéìïé Þ ìïíá÷ïß,
÷ùñßò Üëëç äéáôýðùóç.

2.Ôï ¢ãéï ¼ñïò äéïéêåßôáé, óýìöùíá ìå ôï êáèåóôþò ôïõ, áðü ôéò åßêïóé ÉåñÝò ÌïíÝò ôïõ, ìåôáîý
ôùí ïðïßùí åßíáé êáôáíåìçìÝíç ïëüêëçñç ç ÷åñóüíçóïò ôïõ ¢èù, ôï Ýäáöïò ôçò ïðïßáò åßíáé
áíáðáëëïôñßùôï.

Ç äéïßêçóç ôïõ áóêåßôáé áðü áíôéðñïóþðïõò ôùí Éåñþí Ìïíþí, ïé ïðïßïé áðïôåëïýí ôçí ÉåñÞ
Êïéíüôçôá. Äåí åðéôñÝðåôáé êáìßá áðïëýôùò ìåôáâïëÞ óôï äéïéêçôéêü óýóôçìá Þ óôïí áñéèìü ôùí
Ìïíþí ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò, ïýôå óôçí éåñáñ÷éêÞ ôÜîç êáé ôç èÝóç ôïõò ðñïò ôá õðïôåëÞ ôïõò
åîáñôÞìáôá. Áðáãïñåýåôáé íá åãêáôáâéþíïõí óôï ¢ãéï ¼ñïò åôåñüäïîïé Þ ó÷éóìáôéêïß.

3.Ï ëåðôïìåñÞò êáèïñéóìüò ôùí áãéïñåßôéêùí êáèåóôþôùí êáé ôïõ ôñüðïõ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõò
ãßíåôáé áðü ôïí Êáôáóôáôéêü ×Üñôç ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò, ôïí ïðïßï, ìå óýìðñáîç ôïõ áíôéðñïóþðïõ
ôïõ ÊñÜôïõò, óõíôÜóóïõí êáé øçößæïõí ïé åßêïóé ÉåñÝò ÌïíÝò êáé ôïí åðéêõñþíïõí ôï
Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï êáé ç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

4.Ç áêñéâÞò ôÞñçóç ôùí áãéïñåßôéêùí êáèåóôþôùí ôåëåß ùò ðñïò ôï ðíåõìáôéêü ìÝñïò õðü ôçí
áíþôáôç åðïðôåßá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé ùò ðñïò ôï äéïéêçôéêü ìÝñïò õðü ôçí
åðïðôåßá ôïõ ÊñÜôïõò, óôï ïðïßï áíÞêåé áðïêëåéóôéêÜ êáé ç äéáöýëáîç ôçò äçìüóéáò ôÜîçò êáé
áóöÜëåéáò.

5.Ïé ðéï ðÜíù åîïõóßåò ôïõ ÊñÜôïõò áóêïýíôáé áðü äéïéêçôÞ, ôïõ ïðïßïõ ôá äéêáéþìáôá êáé
êáèÞêïíôá êáèïñßæïíôáé ìå íüìï.

Ìå íüìï åðßóçò êáèïñßæïíôáé ç äéêáóôéêÞ åîïõóßá ðïõ áóêïýí ïé ìïíáóôçñéáêÝò áñ÷Ýò êáé ç
ÉåñÞ Êïéíüôçôá, êáèþò êáé ôá ôåëùíåéáêÜ êáé öïñïëïãéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò.
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ÌÅÑÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ 

ÅéäéêÝò ôåëéêÝò êáé ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò

ÔÌÇÌÁ Á ÅéäéêÝò äéáôÜîåéò

¢ñèñï 106
1.Ãéá ôçí åäñáßùóç ôçò êïéíùíéêÞò åéñÞíçò êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ãåíéêïý óõìöÝñïíôïò ôï

ÊñÜôïò ðñïãñáììáôßæåé  êáé  óõíôïíßæåé  ôçí  ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá óôç ×þñá, åðéäéþêïíôáò
íá åîáóöáëßóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç üëùí ôùí ôïìÝùí ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò. ËáìâÜíåé ôá
åðéâáëëüìåíá ìÝôñá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôùí ðçãþí ôïõ åèíéêïý ðëïýôïõ, áðü ôçí áôìüóöáéñá êáé
ôá õðüãåéá Þ õðïèáëÜóóéá êïéôÜóìáôá, ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ðåñéöåñåéáêÞò áíÜðôõîçò êáé ôçí
ðñïáãùãÞ éäßùò ôçò ïéêïíïìßáò ôùí ïñåéíþí, íçóéùôéêþí êáé ðáñáìåèüñéùí ðåñéï÷þí.

2.Ç éäéùôéêÞ ïéêïíïìéêÞ ðñùôïâïõëßá äåí åðéôñÝðåôáé íá áíáðôýóóåôáé óå âÜñïò ôçò åëåõèåñßáò
êáé ôçò áíèñþðéíçò áîéïðñÝðåéáò Þ ðñïò âëÜâç ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò.

3.Ìå ôçí åðéöýëáîç ôçò ðñïóôáóßáò ðïõ ðáñÝ÷åôáé áðü ôï Üñèñï 107 ùò ðñïò ôçí åðáíåîáãùãÞ
êåöáëáßùí åîùôåñéêïý, ìðïñåß íá ñõèìßæïíôáé ìå íüìï ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîáãïñÜ åðé÷åéñÞóåùí Þ
ôçí áíáãêáóôéêÞ óõììåôï÷Þ ó' áõôÝò ôïõ ÊñÜôïõò Þ Üëëùí äçìüóéùí öïñÝùí, åöüóïí ïé
åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò Ý÷ïõí ÷áñáêôÞñá ìïíïðùëßïõ Þ æùôéêÞ óçìáóßá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôùí ðçãþí
ôïõ åèíéêïý ðëïýôïõ, Þ Ý÷ïõí ùò êýñéï óêïðü ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôï êïéíùíéêü óýíïëï.

4.Ôï ôßìçìá ôçò åîáãïñÜò Þ ôï áíôÜëëáãìá ôçò áíáãêáóôéêÞò óõììåôï÷Þò ôïõ ÊñÜôïõò Þ Üëëùí
äçìüóéùí öïñÝùí êáèïñßæåôáé áðáñáéôÞôùò äéêáóôéêþò êáé ðñÝðåé íá åßíáé ðëÞñåò, þóôå íá
áíôáðïêñßíåôáé óôçí áîßá ôçò åðé÷åßñçóçò ðïõ åîáãïñÜæåôáé Þ ôçò óõììåôï÷Þò ó' áõôÞ.

5.ÌÝôï÷ïò, åôáßñïò Þ êýñéïò åðé÷åßñçóçò, ôçò ïðïßáò ï Ýëåã÷ïò ðåñéÝñ÷åôáé óôï ÊñÜôïò Þ óå
öïñÝá ðïõ åëÝã÷åôáé áð' áõôü åîáéôßáò áíáãêáóôéêÞò óõììåôï÷Þò, êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3,
äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé ôçí åîáãïñÜ ôçò óõììåôï÷Þò ôïõ óôçí åðé÷åßñçóç, üðùò íüìïò ïñßæåé.

6.Íüìïò ìðïñåß íá ïñßóåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óõììåôï÷Þ óôç äáðÜíç ôïõ Äçìïóßïõ áõôþí ðïõ
ùöåëïýíôáé áðü ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí êïéíÞò ùöÝëåéáò Þ ãåíéêüôåñçò óçìáóßáò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ
áíÜðôõîç ôçò ×þñáò.

ÅñìçíåõôéêÞ äÞëùóç:
Äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 4 áîßá áõôÞ ðïõ ïöåßëåôáé óôïí ôõ÷üí

ìïíïðùëéáêü ÷áñáêôÞñá ôçò åðé÷åßñçóçò.

¢ñèñï 107
1.Ç ðñéí áðü ôçí 21 Áðñéëßïõ 1967 íïìïèåóßá ìå áõîçìÝíç ôõðéêÞ éó÷ý ãéá ôçí ðñïóôáóßá

êåöáëáßùí åîùôåñéêïý äéáôçñåß ôçí áõîçìÝíç ôõðéêÞ éó÷ý ðïõ åß÷å êáé åöáñìüæåôáé êáé óôá
êåöÜëáéá ðïõ èá åéóÜãïíôáé óôï åîÞò.
Ôçí ßäéá éó÷ý Ý÷ïõí êáé ïé äéáôÜîåéò ôùí Êåöáëáßùí Á' Ýùò êáé Ä' ôïõ ôìÞìáôïò Á' ôïõ íüìïõ
27/1975 "ðåñß öïñïëïãßáò ðëïßùí, åðéâïëÞò åéóöïñÜò ðñïò áíÜðôõîéí ôçò åìðïñéêÞò íáõôéëßáò,
åãêáôáóôÜóåùò áëëïäáðþí íáõôéëéáêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ñõèìßóåùò óõíáöþí èåìÜôùí".

2.Íüìïò, ðïõ åêäßäåôáé ìßá öïñÜ ìüíï ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí éó÷ý ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ïñßæåé
ôïõò üñïõò êáé ôç äéáäéêáóßá ãéá ôçí áíáèåþñçóç Þ ëýóç ôùí åãêñéôéêþí äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí ðïõ
åêäüèçêáí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôýðï êáô' åöáñìïãÞ ôïõ íïìïèåôéêïý äéáôÜãìáôïò 2687/1953 Þ ôùí
óõìâÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß áðü 21 Áðñéëßïõ 1967 Ýùò 23 Éïõëßïõ 1974 ãéá åðåíäýóåéò
êåöáëáßùí åîùôåñéêïý, ìå åîáßñåóç åêåßíåò ðïõ áöïñïýí ôç íçïëüãçóç ðëïßùí ìå åëëçíéêÞ
óçìáßá.
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¢ñèñï 108
1. Ôï ÊñÜôïò ìåñéìíÜ ãéá ôç æùÞ ôïõ áðüäçìïõ åëëçíéóìïý êáé ôç äéáôÞñçóç ôùí äåóìþí ôïõ ìå

ôç ìçôÝñá Ðáôñßäá. Åðßóçò ìåñéìíÜ ãéá ôçí ðáéäåßá êáé ôçí êïéíùíéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ
ðñïáãùãÞ ôùí ÅëëÞíùí ðïõ åñãÜæïíôáé Ýîù áðü ôçí åðéêñÜôåéá.
**2. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïñãÜíùóç, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ Óõìâïõëßïõ
Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý, ðïõ Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ ôïõ ôçí Ýêöñáóç üëùí ôùí äõíÜìåùí ôïõ áðáíôá÷ïý
åëëçíéóìïý.

¢ñèñï 109
1.Äåí åðéôñÝðåôáé ç ìåôáâïëÞ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ Þ ôùí üñùí äéáèÞêçò, êùäéêÝëëïõ Þ äùñåÜò, ùò

ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôïõò õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ Þ õðÝñ êïéíùöåëïýò óêïðïý.
2.Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé ç åðùöåëÝóôåñç áîéïðïßçóç Þ äéÜèåóç, ãéá ôïí ßäéï Þ Üëëï

êïéíùöåëÞ óêïðü, åêåßíïõ ðïõ êáôáëåßöèçêå Þ äùñÞèçêå, óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ êáèüñéóå ï äùñçôÞò
Þ ï äéáèÝôçò Þ óôçí åõñýôåñç ôçò ðåñéöÝñåéá, üôáí âåâáéùèåß ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç üôé ç èÝëçóç
ôïõ äéáèÝôç Þ ôïõ äùñçôÞ äåí ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß, ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, êáèüëïõ Þ êáôÜ
ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò, êáèþò êáé áí ìðïñåß íá éêáíïðïéçèåß ðëçñÝóôåñá ìå
ôç ìåôáâïëÞ ôçò åêìåôÜëëåõóçò, üðùò íüìïò ïñßæåé.
**3. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óýíôáîç ìçôñþïõ êëçñïäïôçìÜôùí ãåíéêÜ êáé áíÜ ðåñéöÝñåéá,
ôçí êáôáãñáöÞ êáé ôáîéíüìçóç ôùí ðåñéïõóéáêþí ôïõò óôïé÷åßùí, ôç äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ
êÜèå êëçñïäïôÞìáôïò óýìöùíá ìå ôç âïýëçóç ôïõ äéáèÝôç Þ äùñçôÞ êáé êÜèå Üëëï óõíáöÝò
æÞôçìá.

ÔÌÇÌÁ Â Áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò

¢ñèñï 110
1.Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò õðüêåéíôáé óå áíáèåþñçóç, åêôüò áðü åêåßíåò ðïõ êáèïñßæïõí

ôç âÜóç êáé ôç ìïñöÞ ôïõ ðïëéôåýìáôïò, ùò Ðñïåäñåõüìåíçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò Äçìïêñáôßáò,
êáèþò êáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 2 ðáñÜãñáöïò 1, 4 ðáñÜãñáöïé 1, 4 êáé 7, 5 ðáñÜãñáöïé
1 êáé 3, 13 ðáñÜãñáöïò 1 êáé 26.

2.Ç áíÜãêç ôçò áíáèåþñçóçò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò äéáðéóôþíåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò ðïõ
ëáìâÜíåôáé, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ðåíÞíôá ôïõëÜ÷éóôïí âïõëåõôþí, ìå ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí
ðÝìðôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí ìåëþí ôçò óå äýï øçöïöïñßåò ðïõ áðÝ÷ïõí ìåôáîý ôïõò Ýíáí
ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíá. Ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ êáèïñßæïíôáé åéäéêÜ ïé äéáôÜîåéò ðïõ ðñÝðåé íá
áíáèåùñçèïýí.

3.Áöïý ç áíáèåþñçóç áðïöáóéóôåß áðü ôç ÂïõëÞ, ç åðüìåíç ÂïõëÞ, êáôÜ ôçí ðñþôç óõíïäü ôçò,
áðïöáóßæåé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí ìåëþí ôçò ó÷åôéêÜ ìå ôéò
áíáèåùñçôÝåò äéáôÜîåéò.

4.Áí ç ðñüôáóç ãéá áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò Ýëáâå ôçí ðëåéïøçößá ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí
âïõëåõôþí, ü÷é üìùò êáé ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2, ç
åðüìåíç ÂïõëÞ êáôÜ ôçí ðñþôç óõíïäü ôçò ìðïñåß íá áðïöáóßóåé ó÷åôéêÜ ìå ôéò áíáèåùñçôÝåò
äéáôÜîåéò ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ðÝìðôùí ôïõ üëïõ áñéèìïý ôùí ìåëþí ôçò.

5.ÊÜèå øçöéæüìåíç áíáèåþñçóç äéáôÜîåùí ôïõ ÓõíôÜãìáôïò äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò ìÝóá óå äÝêá çìÝñåò áöüôïõ åðéøçöéóôåß áðü ôç ÂïõëÞ êáé ôßèåôáé óå éó÷ý ìå åéäéêü
øÞöéóìá ôçò.

6.Äåí åðéôñÝðåôáé áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ðñéí ðåñÜóåé ðåíôáåôßá áðü ôçí ðåñÜôùóç ôçò
ðñïçãïýìåíçò. 
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ÔÌÇÌÁ Ã ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò

¢ñèñï 111
1.ÊÜèå äéÜôáîç íüìïõ Þ äéïéêçôéêÞò ðñÜîçò ìå êáíïíéóôéêü ÷áñáêôÞñá, ðïõ åßíáé áíôßèåôç ðñïò

ôï Óýíôáãìá, êáôáñãåßôáé áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ.
2.ÓõíôáêôéêÝò ðñÜîåéò ðïõ åêäüèçêáí áðü ôéò 24 Éïõëßïõ 1974 Ýùò ôç óýãêëçóç ôçò Å´

ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò, êáèþò êáé Øçößóìáôá ôçò, åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí êáé êáôÜ ôéò
äéáôÜîåéò ôïõò ôéò áíôßèåôåò ðñïò ôï Óýíôáãìá êáé åðéôñÝðåôáé íá ôñïðïðïéçèïýí Þ íá
êáôáñãçèïýí ìå íüìï. Áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáôáñãåßôáé ç äéÜôáîç ôïõ
Üñèñïõ 8 ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÐñÜîçò ôçò 3/3.9.1974, ùò ðñïò ôï üñéï çëéêßáò ãéá ôçí áðï÷þñçóç ôùí
êáèçãçôþí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí.

3.Åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí: á) ôï Üñèñï 2 ôïõ ð.ä. 700 ôçò 9/9 Ïêôùâñßïõ 1974 "ðåñß ìåñéêÞò
åðáíáöïñÜò åí éó÷ýé ôùí Üñèñùí 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 êáé 97 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé Üñóåùò ôïõ
íüìïõ ðåñß êáôáóôÜóåùò ðïëéïñêßáò" êáé â) ôï í.ä. áñéè. 167 ôçò 16/16 Íïåìâñßïõ 1974 "ðåñß
÷ïñçãÞóåùò ôïõ åíäßêïõ ìÝóïõ ôçò åöÝóåùò êáôÜ ôùí áðïöÜóåùí ôïõ óôñáôéùôéêïý äéêáóôçñßïõ",
ôá ïðïßá åðéôñÝðåôáé íá ôñïðïðïéçèïýí Þ íá êáôáñãçèïýí ìå íüìï.

4.Ôï øÞöéóìá ôçò 16/29 Áðñéëßïõ 1952 åîáêïëïõèåß íá éó÷ýåé ãéá Ýîé ìÞíåò áðü ôçí Ýíáñîç ôçò
éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. ÌÝóá óôçí ðñïèåóìßá áõôÞ åðéôñÝðåôáé íá ôñïðïðïéçèïýí,
óõìðëçñùèïýí Þ êáôáñãçèïýí ìå íüìï ïé óõíôáêôéêÝò ðñÜîåéò êáé ôá øçößóìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ øçößóìáôïò áõôïý Þ íá äéáôçñçèïýí ïñéóìÝíåò óõíôáêôéêÝò
ðñÜîåéò êáé øçößóìáôá, åí üëù Þ åí ìÝñåé, êáé áöïý ðåñÜóåé ç ðñïèåóìßá áõôÞ, ìå ôïí ðåñéïñéóìü
üôé ïé äéáôÜîåéò ðïõ ôñïðïðïéïýíôáé, óõìðëçñþíïíôáé Þ äéáôçñïýíôáé óå éó÷ý äåí ìðïñåß íá åßíáé
áíôßèåôåò ðñïò ôï Óýíôáãìá.

5.¸ëëçíåò ðïõ óôåñÞèçêáí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ôçí éèáãÝíåéá ôïõò Ýùò ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò
ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ôçí áðïêôïýí ðÜëé ýóôåñá áðü êñßóç åéäéêþí åðéôñïðþí áðü äéêáóôéêïýò
ëåéôïõñãïýò, üðùò íüìïò ïñßæåé.

6.Ç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í.ä. 3370/1955 "ðåñß êõñþóåùò ôïõ Êùäéêüò ÅëëçíéêÞò
Éèáãåíåßáò" åîáêïëïõèåß íá éó÷ýåé þóðïõ íá êáôáñãçèåß ìå íüìï.

¢ñèñï 112
1.Óå èÝìáôá ðïõ ãéá ôç ñýèìéóç ôïõò ðñïâëÝðåôáé ñçôÜ áðü äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ç Ýêäïóç

íüìïõ, ïé êáôÜ ðåñßðôùóç íüìïé Þ äéïéêçôéêÝò ðñÜîåéò êáíïíéóôéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ õðÜñ÷ïõí
êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ, åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí þóðïõ íá åêäïèåß ï íüìïò ðïõ
ðñïâëÝðåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç, åêôüò áí åßíáé áíôßèåôåò ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

2.Ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 109 ðáñÜãñáöïò 2 êáé 79 ðáñÜãñáöïò 8 áñ÷ßæïõí íá åöáñìüæïíôáé
áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ íüìïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé åéäéêÜ áðü êáèåìßá áðü áõôÝò êáé ðïõ èá
åêäïèåß ôï áñãüôåñï Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò 1976. ¿óðïõ íá áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ï íüìïò ðïõ
ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 109 åîáêïëïõèåß íá åöáñìüæåôáé ç óõíôáêôéêÞ êáé
íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç ðïõ õðÜñ÷åé êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

3.ÊáôÜ ôçí Ýííïéá ôçò óõíôáêôéêÞò ðñÜîçò ôçò 5 Ïêôùâñßïõ 1974, ðïõ äéáôçñåßôáé óå éó÷ý, ç
áíáóôïëÞ åêôÝëåóçò ôùí êáèçêüíôùí ôùí êáèçãçôþí áöüôïõ åêëÝ÷èçêáí âïõëåõôÝò äåí
åêôåßíåôáé, êáôÜ ôçí ðáñïýóá âïõëåõôéêÞ ðåñßïäï, óôç äéäáóêáëßá, ôçí Ýñåõíá, ôç óõããñáöéêÞ
åñãáóßá êáé ôçí åðéóôçìïíéêÞ áðáó÷üëçóç óôá åñãáóôÞñéá êáé ôá óðïõäáóôÞñéá ôùí ïéêåßùí
ó÷ïëþí, áðïêëåßåôáé üìùò ç óõììåôï÷Þ ôïõò óôç äéïßêçóç ôùí ó÷ïëþí êáé ôçí åêëïãÞ ãåíéêÜ ôïõ
äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý Þ ôçí åîÝôáóç ôùí óðïõäáóôþí.

4.Ç åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 16 ãéá ôá Ýôç õðï÷ñåùôéêÞò öïßôçóçò èá
ïëïêëçñùèåß ìå íüìï ìÝóá óå ðÝíôå Ýôç áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.
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¢ñèñï 113
Ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò êáèþò êáé ôá øçößóìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé ó' áõôüí êáé ïé íüìïé ãéá

ôç ëåéôïõñãßá ôçò ÂïõëÞò åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí Ýùò ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ íÝïõ
Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, åêôüò áí åßíáé áíôßèåôïé ðñïò ôïõò ïñéóìïýò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

Ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí êáôÜ ôá Üñèñá 70 êáé 71 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ÔìçìÜôùí ôçò ÂïõëÞò
åöáñìüæïíôáé óõìðëçñùìáôéêÜ ïé äéáôÜîåéò ôïõ ôåëåõôáßïõ Êáíïíéóìïý ôùí åñãáóéþí ôçò ÅéäéêÞò
ÍïìïèåôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ôçò 1çò Éáíïõáñßïõ 1952, óýìöùíá ìå üóá
ïñßæåé åéäéêüôåñá ôï Üñèñï 3 ôïõ Á' øçößóìáôïò ôçò 24.12.1974. Åùóüôïõ áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ï íÝïò
Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò, ç ÅðéôñïðÞ ôïõ Üñèñïõ 71 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò óõãêñïôåßôáé áðü åîÞíôá
ôáêôéêÜ ìÝëç êáé ôñéÜíôá áíáðëçñùìáôéêÜ, ðïõ ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò åðéëÝãåé áðü üëá ôá
êüììáôá êáé ôéò ïìÜäåò, áíÜëïãá ìå ôç äýíáìç ôïõò. Áí Ýùò ôç äçìïóßåõóç ôïõ íÝïõ Êáíïíéóìïý
õðÜñîåé áìöéóâÞôçóç ãéá ôéò äéáôÜîåéò ðïõ ðñÝðåé íá åöáñìüæïíôáé êÜèå öïñÜ, áðïöáßíåôáé ç
ÏëïìÝëåéá Þ ôï ÔìÞìá ôçò ÂïõëÞò, êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ïðïßïõ ãåííÞèçêå ôï æÞôçìá.

¢ñèñï 114
1.Ç åêëïãÞ ôïõ ðñþôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï áñãüôåñï

ìÝóá óå äýï ìÞíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò å´ åéäéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÂïõëÞò, ðïõ
ðñïóêáëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñü ôçò ðñéí áðü ðÝíôå ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò, êáé åöáñìüæïíôáé
áíáëüãùò üóá ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò.

Ï åêëåãüìåíïò Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáëáìâÜíåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ áöüôïõ ïñêéóôåß, ôï
áñãüôåñï ìÝóá óå ðÝíôå çìÝñåò áðü ôçí åêëïãÞ ôïõ.

Ï êáôÜ ôï Üñèñï 49 ðáñÜãñáöïò 5 íüìïò ãéá ôç ñýèìéóç èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôçí åõèýíç ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò åêäßäåôáé õðï÷ñåùôéêÜ Ýùò ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 1975.

¸ùò üôïõ áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ï êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 33 íüìïò, ôá èÝìáôá ðïõ
áíáöÝñïíôáé ó' áõôÞ äéÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôïí ðñïóùñéíü Ðñüåäñï ôçò
Äçìïêñáôßáò.

2.Áöüôïõ áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ôï Óýíôáãìá êáé þóðïõ íá áíáëÜâåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ ï ïñéóôéêüò
Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï ðñïóùñéíüò Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ
ôï Óýíôáãìá áíáãíùñßæåé óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, ìå ôïõò ðåñéïñéóìïýò ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ
øçößóìáôïò Â´ ôçò 24.12.1974 ôçò Å´ ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò.

***** ¢ñèñï 115
1. ¿óðïõ íá åêäïèåß ï íüìïò ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 86 ðáñÜãñáöïò 1, åöáñìüæïíôáé ïé

êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç  äßùîç, áíÜêñéóç êáé åêäßêáóç ôùí êáôÜ ôá Üñèñá 49 ðáñÜãñáöïò 1 êáé
85 ðñÜîåùí êáé ðáñáëåßøåùí.

2.¿óðïõ íá áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ï íüìïò ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 99, ïé áãùãÝò êáêïäéêßáò
åêäéêÜæïíôáé óýìöùíá ìå ôïõò ïñéóìïýò ôïõ Üñèñïõ 110 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ôçò 1çò Éáíïõáñßïõ
1952, áðü ôï äéêáóôÞñéï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï áõôü êáé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ðïõ éó÷ýåé
êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò äçìïóßåõóçò ôïõ ðáñüíôïò ÓõíôÜãìáôïò.

3.¿óðïõ íá áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ï íüìïò ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 87 êáé
þóðïõ íá óõãêñïôçèïýí ôá äéêáóôéêÜ êáé ðåéèáñ÷éêÜ óõìâïýëéá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôá Üñèñá
90 ðáñÜãñáöïé 1 êáé 2, êáé 91, åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí ïé ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ õößóôáíôáé
êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. Ïé íüìïé ãéá ôá èÝìáôá áõôÜ ðñÝðåé íá åêäïèïýí ôï
áñãüôåñï ìÝóá óå Ýíá Ýôïò áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

4.¿óðïõ íá áñ÷ßóïõí íá éó÷ýïõí ïé íüìïé ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 92, åîáêïëïõèïýí íá
éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ðïõ õößóôáíôáé êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. Ïé íüìïé áõôïß
ðñÝðåé íá åêäïèïýí ôï áñãüôåñï ìÝóá óå Ýíá Ýôïò áðü ôçí éó÷ý ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

¢ñèñï 116
1. ÄéáôÜîåéò õöéóôÜìåíåò ðïõ åßíáé áíôßèåôåò ðñïò ôï Üñèñï 4 ðáñÜãñáöïò 2 åîáêïëïõèïýí íá

éó÷ýïõí þóðïõ íá êáôáñãçèïýí ìå íüìï, ôï áñãüôåñï Ýùò ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 1982.
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**2. Äåí áðïôåëåß äéÜêñéóç ëüãù öýëïõ ç ëÞøç èåôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò éóüôçôáò
ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí. Ôï ÊñÜôïò ìåñéìíÜ ãéá ôçí Üñóç ôùí áíéóïôÞôùí ðïõ õößóôáíôáé
óôçí ðñÜîç, éäßùò óå âÜñïò ôùí ãõíáéêþí.

3.ÊáíïíéóôéêÝò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò, êáèþò êáé äéáôÜîåéò óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí Þ
äéáéôçôéêþí áðïöÜóåùí ãéá ôç ñýèìéóç áìïéâÞò ôçò åñãáóßáò ðïõ åßíáé áíôßèåôåò ðñïò ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ðáñÜãñáöïò 1 åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí Ýùò ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõò,
ðïõ óõíôåëåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝóá óå ôñßá Ýôç áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

¢ñèñï 117
1.Ïé íüìïé ðïõ åêäüèçêáí Ýùò ôçí 21.4.1967 êáô' åöáñìïãÞí ôïõ Üñèñïõ 104 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò

ôçò 1çò Éáíïõáñßïõ 1952, èåùñïýíôáé üôé äåí åßíáé áíôßèåôïé ðñïò ôï ðáñüí Óýíôáãìá êáé
äéáôçñïýíôáé óå éó÷ý.

2.ÅðéôñÝðåôáé, êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü ôï Üñèñï 17, ç íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç êáé äéÜëõóç
áãñïëçøéþí êáé Üëëùí åäáöéêþí âáñþí ðïõ õößóôáíôáé áêüìç, ç åîáãïñÜ áðü åìöõôåõôÝò ôçò
øéëÞò êõñéüôçôáò åìöõôåõôéêþí êôçìÜôùí, êáèþò êáé ç êáôÜñãçóç êáé ñýèìéóç éäéüññõèìùí
åìðñÜãìáôùí ó÷Ýóåùí.

3.Äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ äÜóç êáé äáóéêÝò åêôÜóåéò ðïõ êáôáóôñÜöçêáí Þ êáôáóôñÝöïíôáé áðü
ðõñêáãéÜ Þ ðïõ ìå Üëëï ôñüðï áðïøéëþèçêáí Þ áðïøéëþíïíôáé äåí áðïâÜëëïõí ãéá ôï ëüãï áõôü
ôï ÷áñáêôÞñá ðïõ åß÷áí ðñéí êáôáóôñáöïýí, êçñýóóïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ áíáäáóùôÝåò êáé
áðïêëåßåôáé íá äéáôåèïýí ãéá Üëëï ðñïïñéóìü.

4.Ç áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç äáóþí Þ äáóéêþí åêôÜóåùí ðïõ áíÞêïõí óå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ
ðñüóùðá éäéùôéêïý Þ äçìïóßïõ äéêáßïõ åðéôñÝðåôáé ìüíï õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ óýìöùíá ìå ôïõò
ïñéóìïýò ôïõ Üñèñïõ 17, ãéá ëüãïõò äçìüóéáò ùöÝëåéáò· äéáôçñåßôáé ðÜíôùò ç ìïñöÞ ôïõò
áìåôÜâëçôç ùò äáóéêÞ.

5.Ïé áíáãêáóôéêÝò áðáëëïôñéþóåéò ðïõ êçñý÷èçêáí Þ ðïõ èá êçñõ÷èïýí åùóüôïõ ïé êåßìåíïé
íüìïé ãéá ôéò áíáãêáóôéêÝò áðáëëïôñéþóåéò ðñïóáñìïóôïýí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò
äéÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ êçñýóóïíôáé.

6.Ïé ðáñÜãñáöïé 3 êáé 5 ôïõ Üñèñïõ 24 åöáñìüæïíôáé óôéò ïéêéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ðïõ
áíáãíùñßæïíôáé Þ áíáìïñöþíïíôáé áöüôïõ éó÷ýóïõí ïé íüìïé ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò
ðáñáãñÜöïõò áõôÝò.
**7. Ç éó÷ýò ôçò áíáèåùñçìÝíçò äéÜôáîçò ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 17
áñ÷ßæåé ìå ôç èÝóç óå éó÷ý ôïõ ó÷åôéêïý åêôåëåóôéêïý íüìïõ êáé ðÜíôùò áðü 1.1.2002.

¢ñèñï 118
1.Áöüôïõ áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé ôï Óýíôáãìá ïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß, áðü ôï âáèìü ôïõ ðñïÝäñïõ Þ

åéóáããåëÝá åöåôþí êáé Üíù, Þ ôïí áíôßóôïé÷ï ìå áõôïýò, áðï÷ùñïýí áðü ôçí õðçñåóßá, üðùò Ýùò
ôþñá, ìüëéò óõìðëçñþóïõí ôï åâäïìçêïóôü Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò· ôï üñéï áõôü ìåéþíåôáé áðü ôï
Ýôïò 1977 êáôÜ Ýíá Ýôïò åôçóßùò Ýùò ôï åîçêïóôü Ýâäïìï Ýôïò.

2.Áíþôáôïé äéêáóôéêïß ëåéôïõñãïß, ðïõ äåí õðçñåôïýóáí êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò ôçò
óõíôáêôéêÞò ðñÜîçò ôçò 4/5 Óåðôåìâñßïõ 1974 "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò ôçò ôÜîåùò êáé åõñõèìßáò åí
ôç Äéêáéïóýíç", êáé õðïâéâÜóôçêáí óýìöùíá ìå ôçí ðñÜîç áõôÞ ëüãù ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðñïáãùãÞ ôïõò, êáé êáôÜ ôùí ïðïßùí äåí áóêÞèçêå ç êáôÜ ôï Üñèñï 6 ôçò
ßäéáò óõíôáêôéêÞò ðñÜîçò ðåéèáñ÷éêÞ äßùîç, ðáñáðÝìðïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôïí áñìüäéï
Õðïõñãü óôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí éó÷ý ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.
Ôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï áðïöáßíåôáé áí ïé óõíèÞêåò ôçò ðñïáãùãÞò ìåßùóáí ôï êýñïò
êáé ôçí éäéÜæïõóá õðçñåóéáêÞ èÝóç åêåßíïõ ðïõ åß÷å ðñïá÷èåß êáé áðïöáßíåôáé ïñéóôéêÜ áí èá
áðïêôÞóåé ðÜëé Þ ü÷é ôï âáèìü ðïõ Ý÷áóå áõôïìÜôùò, êáèþò êáé ôá äéêáéþìáôá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå
áõôüí áðïêëåßåôáé ç åßóðñáîç áíáäñïìéêÜ äéáöïñÜò áðïäï÷þí Þ óýíôáîçò.

Ç áðüöáóç åêäßäåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí ðáñáðïìðÞ.
Ïé óôåíüôåñïé êáôÜ âáèìü óõããåíåßò ôïõ äéêáóôéêïý ðïõ õðïâéâÜóôçêå êáé ðÝèáíå, ïé ïðïßïé

âñßóêïíôáé óôç æùÞ, ìðïñïýí íá áóêÞóïõí óôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï üëá ôá äéêáéþìáôá
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ðïõ áíáãíùñßæïíôáé óôïõò äéêáæïìÝíïõò.
3.¿óðïõ íá åêäïèåß ï êáôÜ ôï Üñèñï 101 ðáñÜãñáöïò 3 íüìïò åîáêïëïõèïýí íá åöáñìüæïíôáé

ïé äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí êáôáíïìÞ áñìïäéïôÞôùí ìåôáîý êåíôñéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí
õðçñåóéþí. Ïé äéáôÜîåéò áõôÝò ìðïñåß íá ôñïðïðïéïýíôáé ìå ôç ìåôáöïñÜ åéäéêþí áñìïäéïôÞôùí
áðü ôéò êåíôñéêÝò óôéò ðåñéöåñåéáêÝò õðçñåóßåò.
**4. Ç éó÷ýò ôùí áíáèåùñçìÝíùí äéáôÜîåùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 89 áñ÷ßæåé ìå ôç
èÝóç óå éó÷ý ôïõ ó÷åôéêïý åêôåëåóôéêïý íüìïõ êáé ðÜíôùò áðü 1.1.2002.
**5. Ïé ðñüåäñïé áíþôáôùí äéêáóôçñßùí, ï ÅéóáããåëÝáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ïé ãåíéêïß åðßôñïðïé
ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí êáé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, êáèþò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Íïìéêïý
Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò ðïõ õðçñåôïýí êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò áíáèåùñçìÝíçò äéÜôáîçò ôçò
ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 90, áðï÷ùñïýí áðü ôçí õðçñåóßá, üðùò ðñïâëÝðåé ç ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ
Üñèñïõ 88.
**6. Ðñïâëåðüìåíåò Þ äéáôçñïýìåíåò óôï íüìï 2190/1994, üðùò áõôüò éó÷ýåé, åîáéñÝóåéò áðü ôçí
áñìïäéüôçôá ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ ÅðéëïãÞò Ðñïóùðéêïý åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí.
**7. ÍïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí ôáêôïðïßçóç ôçò õðçñåóéáêÞò êáôÜóôáóçò
ðñïóùðéêïý ðïõ õðÜãåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 103 åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí ìÝ÷ñé ôçí
ïëïêëÞñùóç ôùí ó÷åôéêþí äéáäéêáóéþí.

¢ñèñï 119
1.Ìå íüìï ìðïñåß íá áñèåß ôï áðáñÜäåêôï ðïõ ßó÷õóå ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ùò ðñïò ôçí

Üóêçóç áßôçóçò ãéá áêýñùóç ðñÜîåùí ðïõ åêäüèçêáí áðü ôéò 21 Áðñéëßïõ 1967 Ýùò ôéò 23 Éïõëßïõ
1974, åßôå åß÷å áóêçèåß ôÝôïéá áßôçóç åßôå ü÷é· áðïêëåßåôáé ðÜíôùò ç áíáäñïìéêÞ ÷ïñÞãçóç
áðïäï÷þí óå üóïõò ôõ÷üí äéêáéùèïýí ìå ôï Ýíäéêï áõôü ìÝóï.

2.Ïé óôñáôéùôéêïß Þ äçìüóéïé õðÜëëçëïé ðïõ âÜóåé íüìïõ áðïêáèßóôáíôáé áõôïäéêáßùò óôéò
äçìüóéåò èÝóåéò ðïõ êáôåß÷áí, åöüóïí Þäç áðÝêôçóáí ôçí éäéüôçôá ôïõ âïõëåõôÞ, ìðïñïýí ìÝóá óå
ïêôáÞìåñç ðñïèåóìßá íá åðéëÝîïõí ìåôáîý ôïõ âïõëåõôéêïý áîéþìáôïò êáé ôçò äçìüóéáò èÝóçò
ôïõò.

ÔÌÇÌÁ Ä Áêñïôåëåýôéá äéÜôáîç

¢ñèñï 120
1.Ôï Óýíôáãìá áõôü, ðïõ øçößóôçêå áðü ôçí Å´ ÁíáèåùñçôéêÞ ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí, õðïãñÜöåôáé

áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò, äçìïóéåýåôáé áðü ôïí ðñïóùñéíü Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, ìå äéÜôáãìá ðïõ ðñïóõðïãñÜöåôáé áðü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï
êáé áñ÷ßæåé íá éó÷ýåé áðü ôéò Ýíäåêá Éïõíßïõ 1975.

2.Ï óåâáóìüò óôï Óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò ðïõ óõìöùíïýí ìå áõôü êáé ç áöïóßùóç óôçí
Ðáôñßäá êáé ôç Äçìïêñáôßá áðïôåëïýí èåìåëéþäç õðï÷ñÝùóç üëùí ôùí ÅëëÞíùí.

3.Ï óöåôåñéóìüò, ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ôçò ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò êáé ôùí åîïõóéþí ðïõ
áðïññÝïõí áðü áõôÞ äéþêåôáé ìüëéò áðïêáôáóôáèåß ç íüìéìç åîïõóßá, ïðüôå áñ÷ßæåé êáé ç
ðáñáãñáöÞ ôïõ åãêëÞìáôïò.

4.Ç ôÞñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò åðáößåôáé óôïí ðáôñéùôéóìü ôùí ÅëëÞíùí, ðïõ äéêáéïýíôáé êáé
õðï÷ñåïýíôáé íá áíôéóôÝêïíôáé ìå êÜèå ìÝóï åíáíôßïí ïðïéïõäÞðïôå åðé÷åéñåß íá ôï êáôáëýóåé ìå
ôç âßá.

ÁèÞíá, 27 Éïõíßïõ 2008 
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ã. ÓÉÏÕÖÁÓ
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

• Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας,

καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δι-

καιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.

• Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρ-

βαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα

είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί

ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.

• Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου,

ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυ-

ραννίας και της καταπίεσης.

• Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.

• Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους

στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας,

στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν

στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευ-

θερίας.

• Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των

Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευ-

θεριών σε όλο τον κόσμο.

• Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία

για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση,

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό

ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο

της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία,

κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξα-

σφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους,

τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που

βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 1

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι

με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η

παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη

γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή,

την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της

χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδε-

μονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο



υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 5

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη

ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως

διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Δια-

κήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των

πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο

ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε πε-

ρίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή

του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες

για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 

2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνι-

στούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη

από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. 

ΑΡΘΡΟ 12

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κα-

τοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα

να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτε-

ρικό ενός κράτους. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει

σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα

του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια. 

ΑΡΘΡΟ 16

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαι-

τίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογέ-

νεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή

του.

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων. 

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από
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την κοινωνία και το κράτος. 

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα

αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να

εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή

ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην

υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει

πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. 

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 21

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντι-

προσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του. 

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες

εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη

διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την

εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνα-

τότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πο-

λιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της

προσωπικότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και

ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία. 

2. 'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και

την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει,

πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. 

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την

προάσπιση των συμφερόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 24

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του

χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του

υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες

κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη

χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής

του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 

2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. 'Ολα τα παιδιά, ανε-
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ξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

ΑΡΘΡΟ 26

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη

στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελ-

ματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι

ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους. 

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην

ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει

την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευ-

τικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της

ειρήνης. 

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα

παιδιά τους. 

ΑΡΘΡΟ 27

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις

καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από

κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

ΑΡΘΡΟ 28

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και

οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την

έκταση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή

η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά

μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η ανα-

γνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες

απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς

τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ 30

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια

ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέ-

πουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.
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