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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Τι είναι η κοινωνικοποίηση; Ποιος είναι ο στόχος της
κοινωνικοποίησης ως προς το άτομο και ποιος ως προς
την κοινωνία;

Απάντηση
Κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας το άτοµο
µαθαίνει και ενσωµατώνει τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας
(αλληλεγγύη, καθαριότητα, σεβασµό προς τους άλλους κτλ.) και µε
αυτό τον τρόπο εντάσσεται σε αυτήν.
Ο στόχος της κοινωνικοποίησης είναι:
Ως προς το άτοµο: Να µάθει τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας,
ώστε να ενταχθεί χωρίς προβλήµατα σε αυτήν.
Ως προς την κοινωνία: Να δηµιουργεί «κοινωνικά» και όχι
«αντικοινωνικά» άτοµα, ώστε να διατηρείται η συνοχή της.
Να
παρουσιάσετε
τη
θρησκεία
ως
φορέα
κοινωνικοποίησης.
Απάντηση
Η θρησκεία ρυθµίζει τη σχέση του ανθρώπου µε το ιερό και το θείο και
επιδρά τόσο στη συµπεριφορά του, όσο και στην οργάνωση της
κοινωνίας.
Η θρησκευτική πίστη ενοποιεί τα µέλη µιας κοινωνίας, όµως αν
υπάρχει θρησκευτικός φανατισµός, τα οδηγεί στο διαχωρισµό ή/και στη
σύγκρουση. Δεν ευθύνεται όµως η θρησκεία γι’ αυτό, αλλά οι άνθρωποι
που τη χρησιµοποιούν για να πετύχουν τους στόχους τους.
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Να εξηγήσετε γιατί η οικογένεια θεωρείται ο
σημαντικότερος φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.

Απάντηση
Η οικογένεια θεωρείται ο σηµαντικότερος φορέας κοινωνικοποίησης
επειδή έχει µεγάλη σπουδαιότητα και υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες.
Διαφέρει όµως ως προς τη δοµή της από κοινωνία σε κοινωνία.
Επηρεάζει το άτοµο περισσότερο από τους άλλους φορείς και είναι αυτή
που θα τους αφήσει ή δεν θα τους αφήσει περιθώρια επίδρασης.
Ο τρόπος που ανατρέφονται τα παιδιά στην οικογένεια επηρεάζει
καθοριστικά το χαρακτήρα και την µετέπειτα πορεία τους και αυτό κάθε
οικογένεια πρέπει να το γνωρίζει και να δρα ανάλογα.
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Να εξηγήσετε γιατί το σχολείο θεωρείται σημαντικός
φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και να δώσετε
ένα παράδειγμα μιας σχολικής διαδικασίας που
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Απάντηση
Το σχολείο µεταδίδει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, αλλά
ταυτόχρονα επιδιώκει να µεταδώσει και τις αρχές και τις αξίες της
κοινωνίας. Μέσω της σχολικής διαδικασίας τα παιδιά µαθαίνουν για
παράδειγµα να ακούν το συµµαθητή της όταν εκείνος µιλά, να είναι
συνεπή στις σχολικές τους υποχρεώσεις, να ακολουθούν ένα
συγκεκριµένο ωράριο διδασκαλίας κτλ.
Στις δηµοκρατικές κοινωνίες, η εκπαίδευση προσφέρει και τη
δυνατότητα αµφισβήτησης και αλλαγής του υπάρχοντος συστήµατος.
5

Πόσο σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης θεωρείται το
σύγχρονο κράτος και γιατί;

Απάντηση
Το κράτος είναι από τους σηµαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης,
ιδιαίτερα το σύγχρονο παρεµβατικό κράτος, που επεµβαίνει σε όλους
τους τοµείς (οικονοµία, παιδεία, υγεία, κατοικία κτλ.)
Έχοντας εξουσία (νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική) επηρεάζει τους
άλλους φορείς κοινωνικοποίησης καθώς και τη ζωή των πολιτών από τη
γέννησή τους (µε την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης) µέχρι το θάνατό
τους (µε την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου).
Όµως, το κράτος δεν είναι παντοδύναµο, γιατί το άτοµο µπορεί να
αναπτύξει πολλούς τρόπους αντίδρασης ακόµα και στο πιο αυταρχικό
κράτος.
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Να περιγράψετε πώς οι συστάσεις και οι εντολές
λειτουργούν ως μηχανισμός κοινωνικοποίησης
του
ατόμου δίνοντας ένα παράδειγμα από το χώρο του σχολείου
ή της οικογένειας. Πότε οι συστάσεις και οι εντολές
λειτουργούν πιο αποτελεσματικά;

Απάντηση
Ο άνθρωπος από τη µικρή του ακόµη ηλικία δέχεται συστάσεις και
εντολές από διάφορους φορείς (οικογένεια, σχολείο, συλλόγους κτλ.) και
µέσω αυτών κοινωνικοποιείται. Για παράδειγµα οι γονείς κάνουν
συστάσεις στα παιδιά να µην παρακολουθούν πολλές ώρες τηλεόραση, το
σχολείο κάνει σύσταση και δίνει εντολές στα παιδιά να έρχονται εγκαίρως
στην ώρα του µαθήµατος.

Για να λειτουργούν αποτελεσµατικά οι συστάσεις και οι εντολές
απαιτείται να υπάρχει σαφήνεια και συνέπεια λόγων και έργων.
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Τι είναι οι κοινωνικές αξίες; Να παρουσιάσετε τις
κατηγορίες των κοινωνικών αξιών με βάση δυο κριτήρια
ταξινόμησης.

Απάντηση
Οι κοινωνικές αξίες είναι γενικές αρχές και ιδέες που προσανατολίζουν
την κοινωνία και τα άτοµα. Λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για να
αξιολογήσουµε τους εαυτούς µας και τους άλλους
Με κριτήριο το άτοµο ή την κοινωνία διακρίνονται σε ατοµικές (θάρρος,
υποµονή, πίστη, αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη κτλ.) και συλλογικές
(αλληλεγγύη, προσαρµοστικότητα, ανεξαρτησία, ανεκτικότητα κτλ.)
Με κριτήριο τον τοµέα της κοινωνίας διακρίνονται σε κοινωνικές
(αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, ευρύτητα πνεύµατος κτλ.,) οικονοµικές
(εργασιακή και επιχειρηµατική ηθική, εργατικότητα, περιουσία, κέρδος
κτλ.) και πολιτικές (ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη,
διάλογος, συµµετοχή στα κοινά κτλ.).
Με κριτήριο τη διάρκειά τους διακρίνονται σε σχετικές, οι οποίες έχουν
ορισµένη διάρκεια και, συνήθως, δεν ισχύουν σε όλες τις κοινωνίες (τίτλοι
ευγενείας, χρήµα κτλ.) και διαχρονικές, οι οποίες ισχύουν σε όλες τις
εποχές και σε όλες τις κοινωνίες (σεβασµός στους Θεούς, η µνήµη των
νεκρών, απαγόρευση αιµοµιξίας κτλ.).
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Να εξηγήσετε τι σημαίνει ότι οι αξίες μεταβάλλονται στο
χώρο και στο χρόνο δίνοντας ένα παράδειγμα για κάθε
περίπτωση.

Απάντηση
Ως προς το χώρο: Κάθε κοινωνία, λόγω των δικών της κοινωνικών,
οικονοµικών, πολιτικών, τεχνολογικών κτλ. συνθηκών, διαµορφώνει τις
δικές της αξίες, οι οποίες µπορεί να µοιάζουν ή να διαφέρουν από τις αξίες
µιας άλλης κοινωνίας. Για παράδειγµα οι αξίες «φιλότιµο» και «λεβεντιά»
είναι αξίες της ελληνικής κοινωνίας, ενώ η αξία «εκπαίδευση» υπάρχει σε
όλες τις κοινωνίες, δίχως όµως να έχει την ίδια σπουδαιότητα σε όλες.
Ως προς το χρόνο: Όταν µεταβάλλονται οι συνθήκες της κοινωνίας
µεταβάλλονται και οι αξίες, επειδή αποτελούν συστατικά των κοινωνιών.
Για παράδειγµα, στην ελληνική κοινωνία διαφορετικές ήταν η αξίες για το
γάµο την οικογένεια στα µέσα του προηγούµενου αιώνα και διαφορετικές
σήµερα.
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Προσδιορίστε το περιεχόμενο του όρου
«κοινωνικοί
κανόνες». Να αναφέρετε πέντε φορείς κοινωνικοποίησης
που θέτουν κανόνες και να αναλύσετε τις δυο κατηγορίες
στις οποίες οι κανόνες διακρίνονται.

Απάντηση
Οι κοινωνικοί κανόνες είναι πρότυπα συµπεριφοράς, κοινωνικά
αποδεκτά, τα οποία ρυθµίζουν και αξιολογούν τις συµπεριφορές των
µελών της κοινωνίας. Η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την οργάνωση,
τη συνοχή και τη σταθερότητα της κοινωνίας.
Οι φορείς κοινωνικοποίησης που θέτουν κανόνες είναι:
 Οι γονείς για τα παιδιά τους.
 Η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο.
 Η εκκλησία για τους πιστούς της.
 Τα διάφορα σωµατεία, ενώσεις κτλ. για τα µέλη τους.
 Η πολιτεία (θέτει) τους νόµους που ισχύουν για όλους.
Οι κοινωνικοί κανόνες διακρίνονται σε:
Αυστηρούς και ελαστικούς. Οι αυστηροί ορίζουν µε σαφήνεια ορισµένες
υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις (π.χ. υποχρεώσεις δηµοσίου υπαλλήλου,
απαγόρευση ανθρωποκτονίας). Οι ελαστικοί αφήνουν περιθώρια
ελευθερίας και διαφοροποίησης στα άτοµα (π.χ. κανόνες οµιλίας και
εµφάνισης).
Τυπικούς και άτυπους. Τυπικοί είναι οι γραπτοί κανόνες (π.χ. νόµοι,
καταστατικά σωµατείων, κανόνες δεοντολογίας), ενώ άτυποι είναι οι
άγραφοι κανόνες (π.χ. ήθη, έθιµα, παραδόσεις, κανόνες συµπεριφοράς
στις προσωπικές σχέσεις).
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Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος και ποια η σχέση του με την
κοινωνικοποίηση;

Απάντηση
Ο κοινωνικός έλεγχος περιλαµβάνει τα µέσα και τα µέτρα που
χρησιµοποιεί η κοινωνία, ώστε τα µέλη της να έχουν ορισµένη
συµπεριφορά, µέσα σε ορισµένα πλαίσια.
Η κοινωνικοποίηση και ο κοινωνικός έλεγχος δρουν συµπληρωµατικά,
γιατί η κοινωνικοποίηση από µόνη της αδυνατεί να «µάθει» στο άτοµο
ορισµένα πρότυπα συµπεριφοράς, για να ενταχθεί στην κοινωνία.
Ο κοινωνικός έλεγχος εξασφαλίζει τη «συµµόρφωση» του ατόµου µε
τους κανόνες και τις αξίες, γι’ αυτό και δεν είναι απαραίτητος αν τα άτοµα
δεν παρεκκλίνουν.
Αν είναι υπερβολικός μπορεί να φέρει τα αντίθετα από τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα.
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Να περιγράψετε τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο – Να δώσετε
ένα παράδειγμα άτυπου κοινωνικού ελέγχου από την
καθημερινότητά σας.

Απάντηση
Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που δεν ασκείται µε
θεσµοθετηµένα µέσα (γραπτοί κανόνες, νοµικές ή διοικητικές κυρώσεις)
αλλά στηρίζεται στα ήθη, στα έθιµα, στις παραδόσεις, στους άγραφους
νόµους της οµάδας ή της κοινωνίας.
Ασκείται µε υποδείξεις, χειρονοµίες, µορφασµούς, περιφρόνηση,
επιβράβευση, αποδοκιµασία και ασκείται κυρίως σε µικρές οµάδες, όπου
οι σχέσεις είναι προσωπικές (οικογένεια, γειτονιά, χώρος εργασίας κτλ.).
Ορισµένες φορές είναι πιο αποτελεσµατικός από τον τυπικό έλεγχο, γιατί
δύσκολα το άτοµο τον αγνοεί.
Για παράδειγµα, άτυπος κοινωνικός έλεγχος υπάρχει, όταν ο γονέας
επαινεί το παιδί για κάτι καλό που έκανε ή όταν η γειτονιά αποδοκιµάζει
το κούρεµα ενός εφήβου.
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Να εξηγήσετε τι είναι ο αυτοέλεγχος και να δώσετε ένα
παράδειγμα. Από τι εξαρτάται ο βαθμός αυτοελέγχου του
κάθε ατόμου;

Απάντηση
Ο αυτοέλεγχος είναι ο έλεγχος που ασκείται από το ίδιο το άτοµο, µε
σκοπό να ελέγξει τη συµπεριφορά του. Το άτοµο τον ασκεί είτε γιατί έχει
αποδεχθεί τους κοινωνικούς κανόνες ως λογικούς και αναγκαίους είτε
γιατί φοβάται τις κυρώσεις που θα έχει, αν τους παραβιάσει.
Για παράδειγµα στον κανόνα «απαγορεύεται η κλοπή», το άτοµο
ασκώντας αυτοέλεγχο (είτε γιατί τον θεωρεί σωστό και αναγκαίο, είτε
γιατί φοβάται την τιµωρία, είτε και για τους δυο λόγους), αξιολογεί τη
συµπεριφορά του και συµπεριφέρεται ανάλογα.
Ο βαθµός αυτοελέγχου εξαρτάται
α) Από τον βαθµό εσωτερίκευσης, δηλαδή από το βαθµό που το άτοµο
έχει αφοµοιώσει και αποδεχθεί τους κοινωνικούς κανόνες.
β) Από την αυστηρότητα των ποινών, στην περίπτωση που παραβεί τον
κανόνα.
γ) Από τις συνθήκες στις οποίες δοκιµάζεται το άτοµο.
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Τι είναι ο προληπτικός και τι ο κατασταλτικός κοινωνικός
έλεγχος; Να παρουσιάσετε τους δύο τρόπους με τους
οποίους ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος και να δώσετε

ανάλογα παραδείγματα.
Απάντηση
Ο κοινωνικός έλεγχος µπορεί να είναι:
Προληπτικός: αν ασκείται εκ των προτέρων, για να µην παρεκκλίνει το
άτοµο από τα καθιερωµένα πρότυπα συµπεριφοράς.
Κατασταλτικός: αν ασκείται εκ των υστέρων, όταν το άτοµο έχει
παραβιάσει αυτά τα πρότυπα.
Για παράδειγµα, οι παραινέσεις των γονιών «να είσαι καλό παιδί, να
διαβάζεις» είναι προληπτικός έλεγχος. Στην περίπτωση όµως που δε
πάρει καλούς βαθµούς υπάρχει ο κατασταλτικός έλεγχος «δεν πήρες
καλούς βαθµούς, τώρα θα µειωθεί το χαρτζιλίκι σου».
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Να
εξηγήσετε
τους
λόγους
αντικοινωνικής/αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

της

Απάντηση
Οι λόγοι της αντικοινωνικής συµπεριφοράς είναι:
α) Η ελλιπής κοινωνικοποίηση: Το άτοµο που δεν έµαθε και δεν
εσωτερίκευσε τους κανόνες και τις αξίες εύκολα τους παραβιάζει.
β) Τρόπος αυτοπραγµάτωσης: Ο καθ’ έξιν ή κατ’ επάγγελµα
εγκληµατίας πριν κάνει το έγκληµα, συνήθως, είναι στο περιθώριο και οι
άλλοι τον αγνοούν. Διαπράττοντας το έγκληµα βγαίνει από την αφάνεια
στην επιφάνεια και µέσω αυτού αυτοεπιβεβαίωνεται. Γι’ αυτό κι αυτοί οι
εγκληµατίες µέσα στη φυλακή νοιώθουν άνετα, ενώ εκτός φυλακής έχουν
πρόβληµα επικοινωνίας και βρίσκονται στο περιθώριο.
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Γιατί οι διάφορες εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται ως
αποκλίνουσες συμπεριφορές; Ποιες συνέπειες έχει η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και να εξηγήσετε τους λόγους για
τους οποίους η κατάχρηση του αλκοόλ είναι σήμερα ένα
σημαντικό, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα.

Απάντηση
Υπάρχουν εξαρτήσεις από το φαγητό, από τα γλυκά, από τα τυχερά
παιχνίδια, από το διαδίκτυο, από τα ναρκωτικά κτλ. Κάποιες από αυτές
δηµιουργούν προβλήµατα και στο άτοµο και στην κοινωνία, γι’ αυτό και
χαρακτηρίζονται ως αποκλίνουσες συµπεριφορές.
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικών) οδηγεί σε εθισµό µε
καταστρεπτικές συνέπειες για το άτοµο. Η υπερβολική χρήση και οι
µολύνσεις, κυρίως στα άτοµα που µοιράζονται σύριγγες, οδηγούν σε
ασθένειες (AIDS κτλ.), ακόµη και στο θάνατο.

Η κατάχρηση του αλκοόλ και αποτελεί ένα σηµαντικό ατοµικό και
κοινωνικό πρόβληµα. Η χρήση του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε επιθυµίες
και προσδοκίες. Οι νέοι, συνήθως, πίνουν γιατί νοµίζουν ότι γίνονται πιο
όµορφοι, πιο καλοί, πιο επιθυµητοί κτλ. Κατατάσσεται πρώτη στη λίστα
των παραγόντων που προκαλούν θάνατο ή αναπηρία στις προηγµένες
χώρες. Επίσης, σύµφωνα µε έρευνες του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μεταφορών, αποτελεί την δεύτερη αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων στην
περίπτωση των µοτοσυκλετιστών.
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Με ποιον τρόπο προσπαθεί να εξηγήσει την εγκληματική
συμπεριφορά η θεωρία που υποστηρίζει ότι το έγκλημα
αποτελεί ατομικό φαινόμενο και με ποιον τρόπο η θεωρία
που υποστηρίζει ότι αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο;

Απάντηση
Το έγκληµα ως ατοµικό φαινόµενο οφείλεται στις ψυχικές διεργασίες
που συµβαίνουν στο άτοµο και οι οποίες το εµποδίζουν να προσαρµοστεί
στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Κάθε άτοµο βιώνει µια σύγκρουση
ανάµεσα στις δικές του προσδοκίες και στις προσδοκίες της κοινωνίας, και
στην περίπτωση που δε βρει τη λύση σε αυτή τη σύγκρουση, τότε
οδηγείται στο έγκληµα.
Το έγκληµα ως κοινωνικό φαινόµενο συνδέεται µε τους θεσµούς, την
οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας. Η συµπεριφορά του
εγκληµατία παρεκκλίνει από τα κοινωνικώς αποδεκτά πρότυπα
συµπεριφοράς, που θέτουν οι κοινωνικοί κανόνες. Δηλαδή είναι µια
αντικοινωνική συµπεριφορά που προσβάλλει τις ηθικές αντιλήψεις της
κοινωνίας, γι’ αυτό κι αυτή το αποδοκιµάζει.
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Πώς προσπαθεί να εξηγήσει το έγκλημα η θεωρία του
κοινωνικού
χαρακτηρισμού;
Πιστεύετε
ότι
ένας
παράγοντας μπορεί από μόνος του να ερμηνεύσει την
εγκληματική συμπεριφορά;

Απάντηση
Σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικού χαρακτηρισµού, η εξουσία από
τη µια θέτει τους κανόνες και ορίζει τα αποδεκτά όρια συµπεριφοράς και
από την άλλη χαρακτηρίζει, στιγµατίζει, βάζει ετικέτες, στα άτοµα που
παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες και τα όρια.
Ο κοινωνικός χαρακτηρισµός λειτουργεί αρνητικά, γιατί αν κάποιος
χαρακτηριστεί (στιγµατιστεί), έχει την τάση να επαναλαµβάνει την
συµπεριφορά για την οποία χαρακτηρίστηκε. Για παράδειγµα, ο
στιγµατισµένος κλέφτης τείνει να έχει τη συµπεριφορά του κλέφτη.

Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα τριών παραγόντων:
βιολογικών, ψυχικών και κοινωνικών. Οι παράγοντες αυτοί
αλληλεπιδρούν συνεχώς µεταξύ τους και κανένας τους δεν µπορεί από
µόνος του να εξηγήσει το έγκληµα και την εγκληµατική συµπεριφορά.
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Προσδιορίστε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην
γένεση της νεανικής παραβατικότητας.

Απάντηση
Οι παράγοντες που συµβάλλουν στη γένεση της νεανικής
παραβατικότητας είναι: βιολογικοί, ατοµικοί και κοινωνικοί, οι οποίο και
λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι για παράδειγµα, η οικογένεια
διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των νέων. Η
αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά (π.χ. ασυδοσία-αυστηρότητα), η έλλειψη
αγάπης και ασφάλειας, η ανεκτικότητα, η κάθε είδους µειονεξία των
γονιών, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισµό των νέων.
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Να παρουσιάσετε τη θεωρία που υποστηρίζει ότι το
έγκλημα είναι ένα βιολογικό φαινόμενο.

Απάντηση
Το έγκληµα ως βιολογικό φαινόµενο οφείλεται σε ορισµένα βιολογικά
χαρακτηριστικά που φέρει από τη γέννησή του ο εγκληµατίας είτε λόγω
µη οµαλής βιολογικής εξέλιξης είτε λόγω κληρονοµικότητας. Δηλαδή,
υπάρχει ο εκ γενετής εγκληµατίας, ο οποίος έχει ορισµένα σωµατικά (π.χ.
ασυµµετρία του κρανίου) και ψυχικά (π.χ. αναισθησία) χαρακτηριστικά.
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Να δώσετε τον ορισμό της έννοιας «τρομοκρατία» και να
παρουσιάσετε τις επιπτώσεις της.

Απάντηση
Τροµοκρατία σηµαίνει µια σειρά ενεργειών για την επιβολή του τρόµου,
µε την άσκηση σωµατικής ή/και ψυχολογικής βίας. Η τροµοκρατία είναι
µια πράξη βίας ή απειλή χρήσης βίας, από οργανωµένες οµάδες ή ακόµη
και από ένα κράτος εναντίον ατόµων, οµάδων ή/και κυβερνήσεων.
Οι επιπτώσεις της τροµοκρατίας είναι ανάλογες µε τις δραστηριότητές
της: ανθρώπινες απώλειες, σωµατικά και ψυχικά τραύµατα, υλικές
καταστροφές, οικονοµική ύφεση. Επιπλέον, τα κράτη αντιµετωπίζουν
πρόβληµα ασφάλειας και κάποια από αυτά περιορίζουν τα δικαιώµατα
των πολιτών τους. Από την άλλη µεριά, οι πολίτες κυριαρχούνται από το
φόβο της τροµοκρατίας.
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Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά
ηλεκτρονικού εγκλήματος.

γνωρίσματα του

Απάντηση
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι:
α) Είναι γρήγορο, γίνεται σε χρόνο δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν
το αντιλαµβάνεται ούτε το ίδιο το θύµα.
β) Είναι εύκολο, αλλά απαιτούνται άριστες και εξειδικευµένες γνώσεις,
και τα ίχνη του είναι ψηφιακά.
γ) Μπορεί να διαπραχθεί µέσω του υπολογιστή, χωρίς να µετακινηθεί ο
δράστης από το γραφείο ή το σπίτι, ο οποίος πολλές φορές εµφανίζεται µε
ψευδή στοιχεία.
δ) Είναι διασυνοριακό και µπορεί να έχει αποτελέσµατα ταυτόχρονα σε
πολλούς τόπους.
ε) Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος που γίνεται, όπως και ο
εντοπισµός του δράστη, γι’ αυτό απαιτείται συνεργασία δυο τουλάχιστον
κρατών.
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Τι είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα και για ποιους λόγους τα
παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα του ηλεκτρονικού
εγκλήματος;

Απάντηση
Ως ηλεκτρονικό έγκληµα θεωρούνται οι αξιόποινες πράξεις που
γίνονται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστηµάτων
επεξεργασίας δεδοµένων. Τα είδη ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι:
α) εγκλήµατα που γίνονται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
β) κυβερνοεγκλήµατα, εάν γίνονται µέσω του διαδικτύου.
Τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαίτερα από το ηλεκτρονικό έγκληµα γιατί:
α) µπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο περιεχόµενο.
β) µπορούν να έρθουν σε επαφή µε αγνώστους που µπορούν να τα
βλάψουν.
γ) µπορούν να επηρεαστούν από τις έµµεσες διαφηµίσεις.
δ) µπορούν να εθιστούν στο διαδίκτυο και να παραµελήσουν τις
κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τους
φίλους και γενικά να αναπτύξουν προβληµατική συµπεριφορά.
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Να αναλύσετε τα αίτια της τρομοκρατίας.

Απάντηση
Τα αίτια της τροµοκρατίας είναι:

α) Πολιτικά: Η τροµοκρατία επιθυµεί να ανατρέψει το πολιτικό
καθεστώς µιας χώρας (αν και ποτέ µέχρι τώρα δεν µπόρεσε να το κάνει σε
καµιά χώρα).
β) Οικονοµικά: Η διάρρηξη του κοινωνικού δεσµού (φτώχεια,
εκµετάλλευση, η αύξηση του χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών) και
η έλλειψη κοινωνικής συνοχής οδηγεί κάποια άτοµα στην τροµοκρατία.
γ) Ιδεολογικά: Οι τροµοκράτες έχουν ακραίες ιδεολογίες, που οδηγούν
στον φανατισµό και στη σύγκρουση.
δ) Πολιτισµικά – θρησκευτικά: Κάποιοι µιλούν για σύγκρουση των
πολιτισµών, ενώ άλλοι για θρησκευτικό φονταµενταλισµό
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τρεις κατηγορίες μέτρων
της
Περιγράψτε τις
αντεγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζει η πολιτεία.

Απάντηση
Το σύνολο των µέτρων που παίρνει η πολιτεία για την αντιµετώπιση του
εγκλήµατος αποτελούν την αντεγκληµατική πολιτική της. Διακρίνεται σε:
α) Πρόληψη: Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα πριν εµφανιστεί η
αποκλίνουσα συµπεριφορά, δηλαδή τα µέτρα που παίρνει η πολιτεία για
να προλαµβάνει τις αξιόποινες συµπεριφορές. Τα µέτρα αυτά
απευθύνονται:
 σε όλο τον πληθυσµό (εκπαίδευση πληθυσµού, αντιµετώπιση
φτώχειας κτλ.)
 σε ειδικές οµάδες (εξαρτηµένοι από ουσίες, περιθωριακοί κτλ.)
 σε συγκεκριµένα άτοµα (καθ’ έξιν εγκληµατίες, αποφυλακισµένοι
κτλ.).
β) Καταστολή: Περιλαµβάνει τα µέτρα µετά την τέλεση της αξιόποινης
πράξης και είναι σχετικά µε την τιµωρία του δράστη.
γ) Επανένταξη: Περιλαµβάνει τα µέτρα µετά την τιµωρία του δράστη
(π.χ. µετά την αποφυλάκιση), και έχουν ως στόχο να τον εντάξουν οµαλά
στην κοινωνία και να αποτρέψουν νέες αξιόποινες πράξεις.
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Ποια μέτρα περιλαμβάνει ο σωφρονισμός και γιατί η
κοινωνία με τους θεσμούς λαμβάνει τέτοια μέτρα; Να
αναφέρετε έξι (6) βασικά μέτρα σωφρονισμού.

Απάντηση
Ο σωφρονισµός περιλαµβάνει µέτρα που σχετίζονται µε την τιµωρία του
δράστη (µετά που διέπραξε την αξιόποινη πράξη) και τα µέτρα που
σχετίζονται µε την επανένταξή του στην κοινωνία.
Τα σωφρονιστικά µέτρα η κοινωνία τα λαµβάνει µέσω των θεσµών της
(αστυνοµία, δικαστήρια, φυλακή κτλ.) ώστε:

από τη µια να εµποδίσει το δράστη να συνεχίσει την εγκληµατική
του δραστηριότητα (γι’ αυτό και τον κλείνει στη φυλακή)
και από την άλλη να τον συνετίσει ώστε να µπορέσει να
επανενταχθεί στην κοινωνία.




Βασικά µέτρα σωφρονισµού είναι:
 εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση
 σωµατική άσκηση και άθληση
 ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος
 άδειες
 επικοινωνία µε το οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον
 ηµιελεύθερη διαβίωση
 τµηµατική έκτιση της ποινής
 παροχή κοινωφελούς εργασίας
 µέριµνα της πολιτείας πριν και µετά την απόλυση
(µετασωφρονιστικά µέτρα).
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Ποια από τα βασικά μέτρα σωφρονισμού που εφαρμόζει η πολιτεία
κρίνετε πιο κατάλληλα και αποτελεσματικά για έναν ανήλικο
παραβάτη και γιατί;

Απάντηση
Αποτελεσµατικό µέτρα σωφρονισµού για ένα ανήλικο παραβάτη θα
µπορούσαν να είναι:
Η εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, γιατί µέσω αυτής ο έφηβος
µπορεί να αξιοποιήσει δηµιουργικά το χρόνο του και να µάθει µια τέχνη η
οποία µπορεί να του φανεί χρήσιµη όταν αργότερα επιχειρήσει να
ενταχθεί στην κοινωνία.
Η σωµατική άσκηση και άθληση, έτσι ώστε ο έφηβος να µαθαίνει να
φροντίζει για την υγιεινή του σώµατός τους και επιπλέον µέσω των
οµαδικών αθληµάτων να αναπτύξει οµαδικές δεξιότητες.
Η παροχή κοινωφελούς εργασίας, ώστε να αισθανθεί χρήσιµος στο
κοινωνικό σύνολο.
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Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η διαδικασία της
κοινωνικοποίησης ενός ατόμου και γιατί; Να τεκμηριώσετε την
άποψή σας δίνοντας δυο παραδείγματα από τη συμμετοχή του
ατόμου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Η διαδικασία κοινωνικοποίησης αρχίζει από τη γέννηση, ορθότερα από
τη στιγµή της σύλληψης, αφού είναι αποδεδειγµένο ότι η διατροφή και η
συναισθηµατική κατάσταση της εγκύου επιδρούν στο έµβρυο. Επίσης, η
εκκωφαντική µουσική µπορεί να ευχαριστεί τη µητέρα αλλά να

δυσαρεστεί το έµβρυο. Η άποψη πολλών γονιών για την κοινωνικοποίηση
του παιδιού «άστο να µεγαλώσει και θα µάθει» θεωρείται λανθασµένη,
γιατί όσο µεγαλώνει το παιδί τόσο δυσκολότερα µαθαίνει.
Η κοινωνικοποίηση συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόµου, αφού το
άτοµο, στην πορεία της ζωής του αποκτά γνώσεις και εµπειρίες, µε βάση
τις οποίες αναθεωρεί αξίες, ιδέες, στάσεις, συµπεριφορές. Για παράδειγµα
το άτοµο που δραστηριοποιείται σε µια φιλανθρωπική ή περιβαλλοντική
οργάνωση αναθεωρεί τις αξίες του για την ανθρώπινη ζωή το περιβάλλον,
την πολυτελή διαβίωση κτλ. Επιπλέον, περαιτέρω κοινωνικοποίηση ισχύει
και για το άτοµο συµµετέχοντας σε µια αθλητική οµάδα, αφού αναθεωρεί
τις αξίες για τον αθλητισµό, τη σωµατική υγεία, τη συµµετοχή σε οµάδες
κτλ.
Σήµερα, εξαιτίας των ταχύτατων αλλαγών που συµβαίνουν στην
κοινωνία, γίνεται λόγος για διαρκή επανακοινωνικοποίηση του ατόµου.
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Πολλοί και διαφορετικοί φορείς κοινωνικοποίησης μεταβιβάζουν
πολλά και διαφορετικά μηνύματα (αξίες, κανόνες, πρότυπα
συμπεριφοράς) στο άτομο. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο
διαμορφώνεται η τελική του συμπεριφορά.

Το άτοµο δεν είναι tabula rasa (άγραφος πίνακας) πάνω στον οποίο
γράφουν ό,τι θέλουν οι φορείς κοινωνικοποίησης, αλλά δέχεται,
επεξεργάζεται, αφοµοιώνει, αντιδρά µε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Κάθε άτοµο, ανάλογα µε την προσωπικότητά του, δε λειτουργεί µόνο ως
παθητικός δέκτης, αλλά και ως ποµπός, αφού συνεχώς στέλνει µηνύµατα
προς την κοινωνία και την επηρεάζει. Μεταξύ ατόµου και κοινωνίας
υπάρχει µια σχέση αλληλεπίδρασης. Εποµένως, ναι µεν η ευθύνη των
φορέων κοινωνικοποίησης είναι πρωταρχική για τη συµπεριφορά του
ατόµου, αλλά έχουν ευθύνη ως ένα βαθµό. Από εκεί και πέρα υπεύθυνο
είναι το ίδιο το άτοµο, δηλαδή υπάρχει και ατοµική – προσωπική ευθύνη
και κάθε άτοµο είναι υπεύθυνο για τις πράξεις και τις παραλείψεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν και το Καθαρό Εθνικό Προϊόν;

Απάντηση
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία σε ένα έτος µε
συντελεστές της παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας
(ντόπιους και ξένους).
Το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών
που παράγει µια χώρα σε ένα έτος, εάν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις,
δηλαδή αν αφαιρεθεί η φθορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού στην
πορεία του χρόνου, αποτιµηµένη σε χρήµα.
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Να ορίσετε την έννοια
του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ). Ποιες είναι οι αδυναμίες του ΑΕΠ ως
δείκτης οικονομικής ευημερίας;

Απάντηση
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία σε ένα έτος µε
συντελεστές της παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας
(ντόπιους και ξένους).
Οι αδυναµίας που παρουσιάζει το ΑΕΠ είναι:
α) Δεν περιλαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν είναι
αντικείµενο αγοραπωλησίας (οικιακή εργασία κτλ.).
β) Δε λαµβάνει υπόψη τη σύνθεση της παραγωγής, δηλαδή εκφράζει το
µέγεθος της παραγωγής και όχι την παραγωγή κατά είδος.
γ) Δε λαµβάνει υπόψη τη διανοµή του προϊόντος. Έτσι, όσο δικαιότερη
διανοµή υπάρχει τόσο µεγαλύτερη κοινωνική ευηµερία υπάρχει, και το
αντίστροφο.
δ) Δε λαµβάνει υπόψη την βελτίωση της ποιότητας, γιατί µετράει
ποσότητες και όχι ποιότητες.
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Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα
στην οικονομία και ποιες οι επιδιώξεις τους; Να αναλύσετε
τις βασικές ροές μεταξύ αυτών των φορέων που
παρουσιάζονται στο οικονομικό κύκλωμα.

Απάντηση
Οι βασικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα στην οικονοµία, στο
οικονοµικό σύστηµα, είναι: τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, και το κράτος.

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, που αποτελούν τον ιδιωτικό τοµέα,
επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους, δηλαδή επιδιώκουν
την µεγιστοποίηση της ατοµικής ευηµερίας.
Το κράτος επιδιώκει να υπηρετήσει το συµφέρον του κοινωνικού
συνόλου, δηλαδή επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.
Οι βασικές ροές µεταξύ αυτών των φορέων είναι:
 Τα νοικοκυριά δίνουν στις επιχειρήσεις παραγωγικούς συντελεστές
(έδαφος, εργασία, κεφάλαιο) και εισπράττουν χρήµα.
 Οι επιχειρήσεις δίνουν στα νοικοκυριά προϊόντα και εισπράττουν
χρήµα.
 Το κράτος προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. παιδεία, υγεία
κτλ.) στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και εισπράττει χρήµα
από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
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Ποιος φορείς αποτελούν τον ιδιωτικό και ποιος το δημόσιο
τομέα μιας οικονομίας; Ποιο οικονομικό σύστημα
ονομάζεται καπιταλιστικό, ποιο σοσιαλιστικό και ποιο
μεικτής οικονομίας με κριτήριο την ιδιοκτησία των μέσων
παραγωγής;

Απάντηση
Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αποτελούν τον ιδιωτικό τοµέα και
επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους, δηλαδή επιδιώκουν
την µεγιστοποίηση της ατοµικής ευηµερίας. Το κράτος αποτελεί το
δηµόσιο τοµέα και επιδιώκει να υπηρετήσει το συµφέρον του κοινωνικού
συνόλου, δηλαδή επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.
Καπιταλιστικό σύστηµα είναι το σύστηµα στο οποίο η ιδιοκτησία των
µέσων παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Σοσιαλιστικό σύστηµα είναι το σύστηµα στο οποίο η ιδιοκτησία των
µέσων παραγωγής ανήκει στο κοινωνικό σύνολο.
Σε καµιά χώρα δεν υπάρχει αµιγές καπιταλιστικό σύστηµα, διότι το
κράτος παρεµβαίνει σηµαντικά στην οικονοµία. Έτσι, το οικονοµικό
σύστηµα σε όλες σχεδόν τις χώρες είναι σύστηµα µεικτής οικονοµίας.
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Τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί στόχο των Δημόσιων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) και πως ο στόχος
αυτός εξυπηρετείται καλύτερα;

Απάντηση
Στόχος των ΔΕΚΟ είναι να εξυπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον και
αυτός εξυπηρετείται καλύτερα, αν αυτές προσφέρουν τις µεγαλύτερες
δυνατές ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών στις καλύτερες δυνατές τιµές,
δηλαδή, αν λειτουργούν αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά.

Οι ΔΕΚΟ, δε στοχεύουν να ανταγωνιστούν τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά να
παράγουν τα δηµόσια αγαθά ανεξάρτητα από τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά και σε προσιτές τιµές.
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Ποιο είναι το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα και ποια τα
βασικά οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από αυτό;
Να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να
λύσουν
τα βασικά οικονομικά προβλήματα το
καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό σύστημα.

Απάντηση
Το θεµελιώδες οικονοµικό πρόβληµα αναφέρει ότι οι ανάγκες των
ανθρώπων είναι απεριόριστες, ενώ τα µέσα (συντελεστές παραγωγής) για
την ικανοποίησή τους είναι περιορισµένα. Το πρόβληµα είναι παγκόσµιο
(ισχύει σε κάθε χώρα) και είναι αυτό από το οποίο απορρέουν και όλα τα
υπόλοιπα οικονοµικά προβλήµατα.
Τα τέσσερα βασικά οικονοµικά προβλήµατα που απορρέουν από αυτό
είναι:
 το πρόβληµα της κατανοµής πόρων
 το πρόβληµα της οικονοµικής σταθερότητας
 το πρόβληµα της οικονοµικής ανάπτυξης
 πρόβληµα της διανοµής του εισοδήµατος
Το καπιταλιστικό σύστηµα προσπαθεί να λύσει τα βασικά οικονοµικά
προβλήµατα µέσω του µηχανισµού της αγοράς, ενώ το σοσιαλιστικό
σύστηµα µέσω του κρατικού παρεµβατισµού.
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Ποια τα βασικά οικονομικά προβλήματα που προσπαθεί
να λύσει το κράτος με την παρέμβασή του στην οικονομία;
Να εξηγήσετε πως μπορεί να λύσει δυο από αυτά με τη
χρήση των δημοσίων δαπανών.

Απάντηση
Τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα που προσπαθεί να λύσει το κράτος
µε την παρέµβασή του στην οικονοµία είναι:
α) η καλύτερη κατανοµή πόρων
β) η επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας
γ) η προώθηση οικονοµικής ανάπτυξης
δ) η δικαιότερη διανοµή του εισοδήµατος.
Η κυβέρνηση χρησιµοποιεί τις δηµόσιες δαπάνες για να τα επιλύσει, για
παράδειγµα:

Καλύτερη κατανοµή των πόρων: Όταν το κράτος χρειάζεται
µεγαλύτερες ποσότητες από ένα αγροτικό προϊόν, το επιδοτεί και έτσι οι
αγρότες το παράγουν σε µεγαλύτερες ποσότητες.
Οικονοµική ανάπτυξη: Το κράτος αυξάνοντας τις δηµόσιες επενδύσεις
σε έργα υποδοµής (δρόµους, λιµάνια, τεχνολογία κτλ.) βοηθά στην
οικονοµική ανάπτυξη.
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Πώς υπολογίζεται το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα μιας χώρας;
Γιατί είναι χρήσιμη η μέτρησή του και ποιο είναι το βασικό
του μειονέκτημα;

Απάντηση
Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα µιας χώρας προκύπτει αν διαιρέσουµε το
ΑΕΠ µε τον πληθυσµό της χώρας.
Η µέτρησή του είναι χρήσιµη, διότι δείχνει την πορεία ανάπτυξης της
χώρας και δίνει τη δυνατότητα να το συγκρίνουµε µε το Κατά Κεφαλήν
Εισόδηµα άλλων χωρών.
Το βασικό του µειονέκτηµα είναι ότι δε δείχνει τη διανοµή του
εισοδήµατος στα επιµέρους άτοµα, δηλαδή αν το Κατά Κεφαλήν
Εισόδηµα σε µια χώρα είναι 5.000 ευρώ, δε σηµαίνει ότι σε κάθε πολίτη
αντιστοιχούν 5.000 ευρώ ετησίως, αφού κάποιος µπορεί να έχει εισόδηµα
2.000 ευρώ, ενώ κάποιος άλλος 50.000 ευρώ.
37

Τι αποτελούν οι φόροι για το κράτος; Να συγκρίνετε τους
άμεσους με τους έμμεσους φόρους ως προς τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Απάντηση
Οι φόροι είναι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους, αποτελούν
αναγκαστική µεταβίβαση εισοδήµατος (πόρων) από τους ιδιώτες
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις) προς αυτό, το οποίο και το χρησιµοποιεί για
την παραγωγή προϊόντων που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου (π.χ. υπηρεσίες υγείας).
Οι άµεσοι φόροι φορολογούν άµεσα το εισόδηµα και την περιουσία των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το πλεονέκτηµά τους είναι ότι είναι
προσαρµοσµένοι στη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων, ενώ το
µειονέκτηµά τους είναι ότι είναι λιγότερο ανεκτοί από τους
φορολογούµενους.
Οι έµµεσοι φόροι φορολογούν έµµεσα το εισόδηµα και την περιουσία
των φορολογουµένων, επιβάλλονται σε προϊόντα κατανάλωσης (φόρος
καπνού, φόρος στα οινοπνευµατώδη ποτά, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
κτλ.). Το πλεονέκτηµά τους είναι ότι τα έξοδα που κάνει το κράτος για να

τους εισπράξει είναι µικρότερα, ενώ το µειονέκτηµά τους είναι ότι
πλήττουν πιο πολύ τα µικρότερα εισοδήµατα.
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Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του κράτους και πως
βοηθά την κυβέρνηση; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει ο
προϋπολογισμός ως λογαριασμός;

Απάντηση
Ο προϋπολογισµός του κράτους περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών
και των εσόδων που σχεδιάζει το κράτος να πραγµατοποιήσει το επόµενο
έτος. Με αυτόν η κυβέρνηση µπορεί να κάνει ορθολογική διαχείριση των
δηµοσίων οικονοµικών. Από νοµική άποψη είναι ένας νόµος ενώ από
λογιστική άποψη είναι ένας λογαριασµός (έσοδα - έξοδα). Ως
λογαριασµός ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι:
α) Πλεονασµατικός: όταν τα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τις δαπάνες.
β) Ελλειµµατικός: όταν τα έσοδα είναι µικρότερα από τις δαπάνες.
Συνήθως οφείλεται σε αυξηµένες και έκτακτες δαπάνες (π.χ. αυξηµένες
δηµόσιες επενδύσεις, θεοµηνίες). Η Ελλάδα, κυρίως µετά το 1981, είχε
προϋπολογισµούς µε διαρκώς αυξανόµενο έλλειµµα.
γ) Ισοσκελισµένος: όταν τα έσοδα είναι ίσα µε τις δαπάνες. Σε αυτή την
περίπτωση, η κυβέρνηση οφείλει να προσαρµόζει τις δαπάνες στα έσοδα
και όχι τα έσοδα στις δαπάνες.
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Να εξηγήσετε, με τη χρήση ενός παραδείγματος (για κάθε
περίπτωση), με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσει η
κυβέρνηση τις δημόσιες δαπάνες, για να επιλύσει τα
οικονομικά προβλήματα: της καλύτερης κατανομής των
πόρων, της σταθεροποίησης της οικονομίας, της
οικονομικής ανάπτυξης και της καλύτερης διανομής του
εισοδήματος;

Απάντηση
Καλύτερη κατανοµή των πόρων: Όταν το κράτος χρειάζεται
µεγαλύτερες ποσότητες από ένα αγροτικό προϊόν, το επιδοτεί και έτσι οι
αγρότες το παράγουν σε µεγαλύτερες ποσότητες.
Σταθεροποίηση της οικονοµίας: Όταν υπάρχει πληθωρισµός (τάση
αύξησης των τιµών), το κράτος µειώνει τις δηµόσιες δαπάνες για να
µειώσει τη ζήτηση και να επέλθει ισορροπία στην οικονοµία.
Οικονοµική ανάπτυξη: Το κράτος αυξάνοντας τις δηµόσιες επενδύσεις
σε έργα υποδοµής (δρόµους, λιµάνια, τεχνολογία κτλ.) βοηθά στην
οικονοµική ανάπτυξη.

Καλύτερη διανοµή του εισοδήµατος: Αν το κράτος θέλει δικαιότερη
διανοµή του εισοδήµατος, αυξάνει το εισόδηµα (π.χ. µε επιδόµατα) στις
ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού.
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Να ορίσετε την έννοια του «ισοζυγίου πληρωμών». Να
αιτιολογήσετε την εικόνα που παρουσιάζει διαχρονικά το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας καθώς και
τα επιμέρους ισοζύγια που περιλαμβάνει;

Απάντηση
Ισοζύγιο πληρωµών είναι η εξίσωση ανάµεσα στα έσοδα και έξοδα,
δηλαδή ίσα έσοδα και ίσα έξοδα.
Στην Ελλάδα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διαχρονικά,
παρουσιάζεται ως εξής:
Το εµπορικό ισοζύγιο είναι πάντοτε ελλειµµατικό, διότι οι εξαγωγές
είναι µικρότερες από τις εισαγωγές. Αυτό αντανακλά την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και είναι το µόνιµο
οικονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Το ισοζύγιο υπηρεσιών, είναι πλεονασµατικό, κυρίως, λόγω του
τουρισµού. Ο τουρισµός στη χώρα µας εξισορροπεί κάπως το µόνιµα
ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο.
Το ισοζύγιο εισοδηµάτων είναι ελλειµµατικό, κυρίως, λόγω πληρωµής
δανείων και τόκων του δηµοσίου κτλ.
Το ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων είναι πλεονασµατικό, κυρίως,
λόγω των εισπράξεων από την Ε.Ε.
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Πότε το κράτος προσφεύγει στο δημόσιο δανεισμό; Σε ποιες
κατηγορίες διακρίνεται ο δημόσιος δανεισμός ανάλογα με
την προέλευσή του;

Απάντηση
Το κράτος προσφεύγει στο δηµόσιο δανεισµό:
α) Όταν οι δηµόσιες δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα έσοδα, δηλαδή
όταν υπάρχει έλλειµµα στον προϋπολογισµό
β) Όταν το ισοζύγιο πληρωµών είναι ελλειµµατικό.
Ο δηµόσιος δανεισµός, ανάλογα µε την προέλευσή του διακρίνεται σε
εξωτερικό, όταν τα κεφάλαια προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας
και εξωτερικό, όταν τα κεφάλαια προέρχονται από το εξωτερικό.
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Ποιες είναι οι συνέπειες του υπέρμετρου δανεισμού για μια
χώρα;

Απάντηση
Όταν ο δανεισµός του κράτους είναι υπέρµετρος (υπερχρέωση), τότε
κλονίζεται η εµπιστοσύνη του κοινού και των επενδυτών για την
ικανότητα του κράτους να ξεπληρώσει το χρέος του και επέρχεται η
κρατική πτώχευση (χρεοκοπία). Το κράτος δηλώνοντας αδυναµία να
καταβάλλει τόκους και χρεολύσια, κλείνει κάθε πηγή δανεισµού, και
συνάπτει τα νέα δάνεια µε βαρείς όρους.
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Μα περιγράψετε τα μειονεκτήματα του δημόσιου δανεισμού.

Απάντηση
Τα µειονεκτήµατα του δηµόσιου δανεισµού είναι:
α) Επιβάρυνση µελλοντικών προϋπολογισµών. Ένα µέρος των
µελλοντικών εσόδων θα πρέπει να εξυπηρετήσει το δηµόσιο χρέος και
αυτό σηµαίνει περικοπή των δηµοσίων δαπανών. Αν το χρέος είναι υψηλό,
µεγάλο µέρος εσόδων για την εξυπηρέτησή του, γίνεται περικοπή σε
βασικές κοινωνικές ανάγκες (υγείας, παιδείας κτλ.).
β) Υπέρµετρος δανεισµός οδηγεί στη χρεοκοπία του κράτους. Κλονίζεται
η εµπιστοσύνη του κοινού και των επενδυτών για την ικανότητα του
κράτους να εξυπηρετήσει το χρέος του και επέρχεται η κρατική πτώχευση,
η χρεοκοπία. Το κράτος δηλώνει αδυναµία να καταβάλλει τόκους και
χρεολύσια, έτσι κλείνει κάθε πηγή δανεισµού, για µικρό ή µεγάλο
διάστηµα, και τα πιθανά νέα δάνεια τα συνάπτει µε επαχθείς και
ταπεινωτικούς όρους.
γ) Επιβαρύνει τις µελλοντικές γενιές. Η γενιά που δανείζεται έχει
όφελος, αφού βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο. Αντίθετα, η επόµενη γενιά
(ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκεια του δανείου), υποβιβάζει το
βιοτικό της επίπεδο, αφού καλείται να πληρώσει τα δάνεια της
προηγούµενης γενιάς.
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Σε ποιες περιπτώσεις δανείζεται το κράτος και ποια είναι
επιγραμματικά τα μειονεκτήματα του δημόσιου δανεισμού;
Σε ποια περίπτωση οι συνέπειες δεν είναι τόσο δυσμενείς;

Απάντηση
Το κράτος δανείζεται όταν:
α) Οι δηµόσιες δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα έσοδα, δηλαδή όταν
υπάρχει έλλειµµα στον προϋπολογισµό
β) Το ισοζύγιο πληρωµών είναι ελλειµµατικό.

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα του δηµόσιου δανεισµού είναι:
α) Η επιβάρυνση των µελλοντικών προϋπολογισµών
β) Η ενδεχόµενη χρεοκοπία του κράτους λόγω υπέρµετρου δανεισµού
γ) Η επιβάρυνση των µελλοντικών γενιών
Αν ο δανεισµός προέρχεται από το εσωτερικό, οι συνέπειες δεν είναι
τόσο δυσµενείς, διότι για την εξυπηρέτηση του χρέους αυξάνεται η
φορολογία, που σηµαίνει ανακατανοµή του εισοδήµατος. Επιπλέον, µε
αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνονται οι µελλοντικές γενιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Τι ονομάζουμε «πολίτευμα». – Να περιγράψετε τις μορφές
των πολιτευμάτων που διέκρινε ο Αριστοτέλης με κριτήριο
το ποιος και γιατί κυβερνάει.

Απάντηση
Πολίτευµα είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας, ο
τρόπος διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, «πολίτευµα είναι η
σωστή τακτοποίηση των διαφόρων αρχών, και ειδικά της πολιτικής που
εξουσιάζει όλες τις άλλες».
Κατά τον Αριστοτέλη οι µορφές των πολιτευµάτων είναι:
α) Βασιλεία (Μοναρχία), όταν ασκεί την εξουσία ένας, ο βασιλιάς, ο
οποίος διακρίνεται σε αρετή, δύναµη, πλούτο και στα υπόλοιπα αγαθά.
β) Αριστοκρατία, όταν ασκούν την εξουσία οι άριστοι, οι οποίοι
διακρίνονται για την αρετή, την καταγωγή και τον πλούτο τους.
γ) Δηµοκρατία, όταν ασκούν την εξουσία οι πολλοί, οι οποίοι είναι ίσοι
και όµοιοι στην αρετή, στην καταγωγή και στον πλούτο. Ο λαός µετέχει
στην εξουσία (νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική), για παράδειγµα, στην
κλασσική Αθήνα οι νόµοι ψηφίζονται από τη βουλή και την εκκλησία του
δήµου.
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Να σκιαγραφήσετε τις απόψεις της θεωρίας του φασισμού
για το κράτος και τη λειτουργία του φασιστικού κόμματος.
Γιατί χαρακτηρίζεται ολοκληρωτικό πολίτευμα;

Απάντηση
Ο φασισµός, ως θεωρία και ως κίνηµα δηµιουργήθηκε από τον Μπενίτο
Μουσολίνι και εµπεριέχει διάφορα στοιχεία ιδεαλισµού, εθνικισµού,
σοσιαλισµού, συντεχνιασµού κτλ. Σύµφωνα µε αυτόν, το κράτος είναι η
ανώτερη δύναµη, το οποίο έχει δική του ζωή και βούληση, ξεχωριστή από
αυτή των ατόµων, καθώς και δικαίωµα να ελέγχει κάθε µορφή
δραστηριότητας.
Υπάρχει µόνο το φασιστικό κόµµα, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις
εξουσίες, ελέγχει το κράτος και τους πολίτες. Απαιτεί υπακοή προς τον
αρχηγό, ο οποίος έχει πάντα δίκιο, και αυτό επιβεβαιώνεται από µεγάλες
λαϊκές συγκεντρώσεις.
Άρχισε να εφαρµόζεται την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) σε
διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως στην Ιταλία και Γερµανία,
µε διάφορες παραλλαγές και µε διαφορετικό όνοµα.

Χαρακτηρίστηκε ολοκληρωτικό πολίτευµα γιατί επιβάλλει µε τη βία
(ψυχική ή σωµατική) ή µε άλλους τρόπους (π.χ. προπαγάνδα, διαφήµιση)
ίδιους τρόπους σκέψης και κρίσης σε όλους και έχει ως στόχο τον
περιορισµό της ελευθερίας του ατόµου και τη µαζοποίησή του.
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Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κομμουνιστικού
συστήματος και σε ποιες χώρες εφαρμόστηκε;

Απάντηση
Στο κοµµουνιστικό σύστηµα δεν υπάρχει ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα
παραγωγής (έδαφος και κεφάλαιο). Ιδιοκτήτης είναι το κράτος, το οποίο
προγραµµατίζει και διευθύνει ολόκληρη την οικονοµία. Αναγνωρίζεται
µόνο ένα κόµµα, το κοµµουνιστικό, το οποίο κατέχει και διαχειρίζεται
ολόκληρη την κρατική εξουσία στο όνοµα της εργατικής τάξης (του
προλεταριάτου). Σε ολόκληρη τη δηµόσια ζωή (οικονοµία, πολιτική,
εκπαίδευση, πολιτισµό, διεθνείς σχέσεις) κυριαρχεί το κόµµα.
Το κοµµουνιστικό σύστηµα εφαρµόστηκε πρώτα στη Ρωσία µετά την
επανάσταση του 1917 και αργότερα, άλλοτε µε επανάσταση κι άλλοτε µε
πραξικόπηµα, εφαρµόστηκε και σε άλλες χώρες (Ανατολική Ευρώπη,
Ασία, Αφρική) µε διάφορες παραλλαγές. Από το 1949 εφαρµόζεται και
στην Κίνα.
Στη Ρωσία (Σοβιετική Ένωση) και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
κατέρρευσε το 1989.
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Στην αρχαία Ελλάδα τέθηκαν τα θεμέλια της δημοκρατίας,
τα οποία ισχύουν
μέχρι και σήμερα. Από αυτά να
περιγράψετε την ισοπολιτεία και την ισονομία.

Απάντηση
Ισονοµία: Οι νόµοι αντιµετωπίζουν όλους τους πολίτες µε ισότητα,
δηλαδή δίνουν σε όλους τα ίδια δικαιώµατα. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι
ενώπιον των νόµων και τους σέβονται, όχι επειδή τους φοβούνται, αλλά
επειδή είναι δίκαιοι.
Ισηγορία: Στην εκκλησία του δήµου, κάθε πολίτης είχε το δικαίωµα να
πάρει το λόγο και να εκφράσει δηµόσια τη γνώµη του για οποιοδήποτε
ζήτηµα. Δηλαδή, είχε το δικαίωµα να µετέχει στη λήψη σηµαντικών
αποφάσεων.
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Ποια βασικά
Δημοκρατία;

αρνητικά

φαινόμενα

συναντούμε

Απάντηση
Τα αρνητικά φαινόµενα που συναντάµε στη δηµοκρατία είναι:

στη

α) Η κατάχρηση της ελευθερίας: Οι καταχρήσεις, οι υπέρµετρες
αξιώσεις, η αλαζονεία, η έλλειψη του µέτρου κτλ., οδηγούν στην
κατάλυση της δηµοκρατίας. Η ελευθερία δεν είναι απεριόριστη, η
δηµοκρατία θέλει κανόνες και η ελευθερία θέλει όρια (δεν είναι
απεριόριστη).
β) Η δηµαγωγία και ο φανατισµός: Στην αρχαία Αθήνα, οι δηµαγωγοί
επηρέαζαν την εκκλησία του δήµου στη λήψη κρίσιµων αποφάσεων.
Σήµερα, παραλύουν τη δηµοκρατία διάφορα φαινόµενα όπως: οι
κοµµατικές αντιζηλίες, η δηµαγωγία, ο λαϊκισµός, η πρόταξη του
κοµµατικού συµφέροντος έναντι του συµφέροντος της πολιτείας κτλ.
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Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η δημοκρατία
θεωρείται ένα απαιτητικό και ευάλωτο πολίτευμα.

Απάντηση
Η δηµοκρατία είναι ένα απαιτητικό πολίτευµα που ζητά από τους
πολίτες: µέτρο, υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, πειθαρχία, συνείδηση
χρέους, κοινωνική αλληλεγγύη, σεβασµό στους νόµους και όχι µόνο.
Η δηµοκρατία είναι ένα ευάλωτο πολίτευµα, γιατί είναι το πολίτευµα
της ελευθερίας και γι’ αυτό το λόγο αφήνει ελεύθερους τους εχθρούς της
να την υπονοµεύουν.
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Η δημοκρατία στηρίζεται σε δυο θεμελιώδεις και
αδιαπραγμάτευτες αρχές, την ελευθερία και την ισότητα. Τι
σημαίνουν οι αρχές αυτές και γιατί χαρακτηρίζονται έτσι;

Απάντηση
Οι αρχές της ελευθερίας και της ισότητας είναι θεµελιώδεις, γιατί χωρίς
αυτές δεν υπάρχει δηµοκρατία και είναι αδιαπραγµάτευτες, γιατί δεν
µπορούν να γίνουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και ψηφοφορίας,
δηλαδή να γίνει συζήτηση και να αποφασιστεί µε ψηφοφορία αν θα
υπάρχει ελευθερία και ισότητα. Για να υπάρξει διαπραγµάτευση και
απόφαση πρέπει να προϋπάρχει η ελευθερία και η ισότητα.
Η αρχής της ελευθερίας αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες θεωρούνται
ελεύθεροι από εσωτερικές και εξωτερικές δεσµεύσεις, να συµµετέχουν
στην πολιτική (να εκλέγουν και να εκλέγονται).
Η αρχή της ισότητας αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες θεωρούνται ίσοι, αφού
ο καθένας έχει µια ψήφο (η ισότητα είναι πολιτική, οικονοµική και
κοινωνική).
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Το
περιεχόμενο
της
Δημοκρατίας
χαρακτηρίζεται
πολυδιάστατο.
Ποια
στοιχεία
της
Δημοκρατίας
δικαιολογούν αυτό το χαρακτηρισμό;

Απάντηση
Η δηµοκρατία έχει πολυδιάστατο περιεχόµενο, αυτό σηµαίνει ότι
συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την πολιτική ισότητα αλλά και την κοινωνική,
την οικονοµική και την πολιτισµική ισότητα. Η ύπαρξη µόνο πολιτικής
ισότητας σηµαίνει τυπική και όχι ουσιαστική δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία είναι ένα απαιτητικό πολίτευµα που ζητά από τους
πολίτες: µέτρο, υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, πειθαρχία, συνείδηση
χρέους, κοινωνική αλληλεγγύη, σεβασµό στους νόµους και όχι µόνο.
Η δηµοκρατία είναι ένα ευάλωτο πολίτευµα, γιατί είναι το πολίτευµα
της ελευθερίας και γι’ αυτό το λόγο αφήνει ελεύθερους τους εχθρούς της
να την υπονοµεύουν.
Η δηµοκρατία είναι µεγαλόψυχη, δεν εκδικείται, αλλά προφυλάσσεται.
Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα την απειλούν γι’ αυτό και χρειάζεται
οι πολίτες να την προστατεύουν. Δικαίωµα και υποχρέωση των πολιτών
είναι να επαγρυπνούν και να την υπερασπίζονται.
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Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ προεδρευόμενης και
προεδρικής δημοκρατίας; Να αναφέρετε παραδείγματα
χωρών, στα οποία ισχύουν τα συγκεκριμένα πολιτεύματα.

Απάντηση
Στην προεδρευόµενη δηµοκρατία, ανώτατος άρχοντας είναι ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από τον λαό, συνήθως έµµεσα,
δηλαδή εκλέγεται από το κοινοβούλιο και έχει αρµοδιότητες τυπικές, γιατί
τις περισσότερες εξουσίες τις έχει ο πρωθυπουργός. Τέτοιο πολίτευµα έχει
η Ελλάδα, µετά το 1975, η Ιταλία, η Γερµανία, η Πολωνία κτλ.
Στην προεδρική δηµοκρατία, ανώτατος άρχοντας, επίσης, είναι ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται άµεσα από τον λαό, έχει
αρµοδιότητες ουσιαστικές, είναι πρόεδρος της κυβέρνησης, και διορίζει και
παύει τους υπουργούς. Τέτοιο πολίτευµα έχουν οι Η.Π.Α. όπου η
εκτελεστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από τη νοµοθετική, η Κύπρος, η
Ρωσία, η Σερβία κτλ.
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Τι ονομάζουμε «εκλογικό σύστημα»; Να αναλύσετε το
πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.

Απάντηση
Εκλογικό σύστηµα είναι η µέθοδος κατανοµής των βουλευτικών εδρών
µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων, µε βάση τις ψήφους
που πήραν στις εκλογές.
Σύµφωνα µε το αναλογικό εκλογικό σύστηµα, οι έδρες κατανέµονται
ανάλογα µε τις ψήφους που πήραν τα κόµµατα ή οι υποψήφιοι στις
εκλογές. Για την κατανοµή των εδρών είναι απαραίτητο να βρεθεί το
εκλογικό µέτρο, δηλαδή ο ελάχιστος αριθµός ψήφων που αντιστοιχεί σε
µια έδρα και βρίσκεται αν διαιρεθεί το σύνολο των ψήφων µε τον αριθµό
των εδρών.
Η χώρα χωρίζεται σε εκλογικές περιφέρειες και γίνονται περισσότερες
από µία κατανοµές εδρών. Οι έδρες που δεν κατανεµήθηκαν στην πρώτη
κατανοµή θα κατανεµηθούν στη δεύτερη κατανοµή, µε βάση τα υπόλοιπα
των ψήφων. Αν πάλι υπάρξουν αδιάθετες έδρες, θα γίνει και τρίτη
κατανοµή.
Το πλεονέκτηµά του είναι ότι εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των
πολιτικών δυνάµεων, ενώ το µειονέκτηµά του είναι ότι, επειδή υπάρχουν
πολλά κόµµατα, είναι δύσκολο µε αυτό να σχηµατιστούν σταθερές
κυβερνήσεις.
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Να αναλύσετε τρεις (3) αρχές ψηφοφορίας που αποσκοπούν
σε ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές.

Απάντηση
Τρεις αρχές ψηφοφορίας, οι οποίες αποσκοπούν σε ελεύθερες και
ανόθευτες εκλογές είναι:
α) Η άµεση ψηφοφορία: Οι εκλογείς εκλέγουν οι ίδιοι, τους
αντιπροσώπους τους, σε αντίθεση µε την έµµεση, όπου οι εκλογείς
εκλέγουν ορισµένα πρόσωπα (π.χ. εκλέκτορες), τα οποία εκλέγουν τους
αντιπροσώπους.
β) Η καθολική ψηφοφορία: Όποιος είναι έλληνας πολίτης και πληροί τις
προϋποθέσεις, έχει δικαίωµα να ψηφίζει. Ο νόµος δεν µπορεί θέσει άλλες
προϋποθέσεις από αυτές που προβλέπει το Σύνταγµα, όπως π.χ. ορισµένη
καταγωγή, περιουσία, µόρφωση. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που
εισήγαγε την καθολική ψηφοφορία το 1844.
γ) Η µυστική ψηφοφορία: Ο πολίτης έχει το δικαίωµα να κρατήσει
µυστική τη ψήφο του (πριν, κατά και µετά την ψηφοφορία) και αυτό για να
µπορέσει να εκφρασθεί ελεύθερα.
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Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα;

Απάντηση
Το δικαίωµα του εκλέγειν στην Ελλάδα έχουν όσοι πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
 είναι έλληνες πολίτες (έχουν ελληνική ιθαγένεια)
 έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος
 δεν τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώµατα
 δεν τελούν σε δικαστική συµπαράσταση (π.χ. φρενοβλαβείς)
 είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
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Γιατί παρουσιάζεται η ανάγκη αναθεώρησης του
Συντάγματος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναθεώρησης του
Συντάγματος της χώρας μας; (Άρθρο 110).

Απάντηση
Το Σύνταγµα ρυθµίζει και εκφράζει την κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική πραγµατικότητα. Όµως, αφού τα πάντα αλλάζουν, η
πραγµατικότητα αυτή δεν χωράει στο πλαίσιο του Συντάγµατος. Έτσι,
από τη µια µεριά, όλα τα κράτη, επιδιώκουν τη θέσπιση Συντάγµατος,
από την άλλη µεριά το ίδιο το Σύνταγµα λειτουργεί περιοριστικά για το
κοινωνική πραγµατικότητα. Γι’ αυτό παρουσιάζεται η ανάγκη για
αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Οι προϋποθέσεις αναθεώρησης του Συντάγµατος είναι:
α) Υπάρχουν ορισµένες διατάξεις που δεν αναθεωρούνται, όπως π.χ.:
 η µορφή του πολιτεύµατος, ως προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας
 ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου
 οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου
 η διάκριση των λειτουργιών και τα όργανα που τις ασκούν.
β) Πρέπει να υπάρξει απόφαση των 3/5 των µελών της βουλής σε δυο
ψηφοφορίες.
γ) Πρέπει να υπάρξει απόφαση της επόµενης βουλής, µε απόλυτη
πλειοψηφία 151 ψήφων. Δηλαδή, για να αναθεωρηθεί το Σύνταγµα
χρειάζεται να αποφασίσουν δυο συνεχόµενες βουλές (η πρώτη µε ψήφους
των 3/5 των µελών και η δεύτερη µε 151 ψήφους).
δ) Δεν µπορεί να υπάρξει νέα αναθεώρηση πριν περάσει πενταετία.
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Από τις βασικές αρχές του Συντάγματος να αναλύσετε το
κοινωνικό κράτος.

Απάντηση
ο κοινωνικό κράτος είναι αυτό που φροντίζει για την κοινωνική
δικαιοσύνη. Λέγεται αλλιώς και κράτος πρόνοιας και εξασφαλίζει στους
πολίτες του ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως: παιδεία, υγεία,
κοινωνική ασφάλιση, εργασία, καθαρό περιβάλλον, κοινωνική
δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες κτλ.
Η συνταγµατική κατοχύρωση αλλά και η εξασφάλιση των κοινωνικών
δικαιωµάτων αποδεικνύουν την ύπαρξη ή όχι του κοινωνικού κράτους.
Η εξασφάλιση στους πολίτες βασικών κοινωνικών αγαθών,
προσδιορίζεται από τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και προσφέρει
ένα ελάχιστο όριο διαβίωσης σε άτοµα και οµάδες που είναι πιο κάτω από
αυτό το όριο.
Κοινωνικό κράτος δεν είναι αυτό που προσφέρει προνόµια και παροχές
σε οργανωµένες οµάδες πίεσης, σε οποιονδήποτε, για λόγους πολιτικού
οφέλους ή κόστους.
Σήµερα, στην εποχή της παγκοσµιοποίησης το κοινωνικό κράτος
αµφισβητείται, κυρίως, από τους νοεφιλελεύθερους και τίθενται αρκετά
ερωτήµατα όπως: ποιους και σε ποιο βαθµό πρέπει να καλύπτει, ποιες
ανάγκες και µε ποια µέσα θα καλυφθούν;
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Από τις βασικές αρχές του Συντάγματος, να αναλύσετε την
αρχή του κράτους δικαίου.

Απάντηση
Κράτος δικαίου είναι το κράτος που ασκεί εξουσία σύµφωνα µε τους
κανόνες δικαίου, που εφαρµόζει το Σύνταγµα και τους νόµους. Οι νόµοι
που ψηφίζει η βουλή, δεν πρέπει να είναι αντίθετοι µε το Σύνταγµα (δεν
πρέπει να είναι αντισυνταγµατικοί), αλλά σύµφωνοι µε τις αξίες του
(ελευθερία, ισότητα, παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη κτλ.).
Τα όργανα του κράτους υποχρεώνονται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα
και τους νόµους, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες και αυτό
κρίνεται από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
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Να περιγράψετε της αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, έτσι όπως
κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της χώρας μας και να
αναλύσετε τις δυο βασικές συνέπειες της.

Απάντηση
Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας κατοχυρώνεται από το Άρθρο 1 του
Συντάγµατος:

α) Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι προεδρευόµενη κοινοβουλευτική
δηµοκρατία.
β) Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
γ) Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό (ειδικότερα από το εκλογικό
σώµα), υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους (δηλαδή, και για τον
απόδηµο ελληνισµό) και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα.
Συνέπειες που προκύπτουν από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
 το τεκµήριο αρµοδιότητας ανήκει στον λαό: δηλαδή, αν υπάρχει
διαφωνία µεταξύ των οργάνων του κράτους (π.χ. Προέδρου της
Δηµοκρατίας και βουλής), αρµόδιος να κρίνει τελικά είναι ο λαός, µε
εκλογές
 ο αυτοπεριορισµός του λαού, δηλαδή, ο λαός δεσµεύεται να δρα µέσα
στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγµα.
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Ποια είναι η διάκριση των λειτουργιών ή εξουσιών, που
καθιερώνει το Σύνταγμά μας (Άρθρο 26) και σε ποια όργανα
έχει ανατεθεί η κάθε λειτουργία; Για ποιους λόγους οι
εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέμονται σε
διάφορα όργανα;

Απάντηση
Το Σύνταγµα (Άρθρο 26) καθιερώνει τη διάκριση των λειτουργιών
ορίζοντας τα εξής:
Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας.
Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
και την κυβέρνηση.
Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις
τους εκτελούνται στο όνοµα του ελληνικού λαού.
Οι λόγοι που οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε
διάφορα όργανα είναι:
α) Η συγκέντρωση εξουσίας σε ένα πρόσωπο εµπεριέχει τον κίνδυνο για
αυθαιρεσίες και κατάχρηση εξουσίας.
β) Υπάρχει καλύτερη οργάνωση του κράτους και µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα.
γ) Εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η ισορροπία µεταξύ τους.
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Στις πρόσφατες εκλογές, το πρώτο κόμμα εξασφάλισε 123
βουλευτικές έδρες, το δεύτερο 100, το τρίτο 50 και το τέταρτο
27 βουλευτικές έδρες. Ποια διαδικασία οφείλει να
ακολουθήσει ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
Σύνταγμα της χώρας μας, για τον σχηματισμό κυβέρνησης;

Απάντηση
Επειδή υπάρχει σχετική και όχι απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του πρώτου κόµµατος, που διαθέτει
σχετική πλειοψηφία (123 βουλευτικές έδρες), διερευνητική εντολή για να
σχηµατίσει κυβέρνηση. Αν δεν µπορέσει να σχηµατίσει, δίνεται
διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου κόµµατος (100 έδρες), µετά
στον τρίτο (50 έδρες).1

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, το πολίτευμά μας είναι
προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να εξηγήσετε
τι ακριβώς σημαίνει «κοινοβουλευτική δημοκρατία».
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Απάντηση
Στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία ο λαός ασκεί έµµεσα την εξουσία
µε τους αντιπροσώπους του, δηλαδή τους βουλευτές. Οι βουλευτές,
παρότι ονοµάζονται αντιπρόσωποι του λαού, στην πραγµατικότητα
αντιπροσωπεύουν το έθνος και δεν είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν
τις εντολές των ψηφοφόρων τους. Επιπλέον, οι βουλευτές ασκούν
ελεύθερα τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν κατά συνείδηση και δεν
διώκονται για γνώµη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.

Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείται
αναντίρρητη η σημασία του Συντάγματος.
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Απάντηση
Η σηµασία του Συντάγµατος είναι αναντίρρητη, διότι ρυθµίζει την
κοινωνική πραγµατικότητα, εκφράζει τις κοινωνικές, οικονοµικές και
πολιτικές δυνάµεις, αποτελεί έναν συµβιβασµό και µια ισορροπία
δυνάµεων. Ειδικότερα το Σύνταγµα:
α) Αποτελεί το πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, που
εξασφαλίζει τη συνύπαρξη και δράση κάθε ιδεολογίας, κοινωνικής
οµάδας, ατόµου.
β) Εκφράζει τις ηθικές και κοινωνικές αρχές και αντιλήψεις του λαού
και αποτυπώνει την ψυχή και τη συνείδησή του.

1

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνολικά, μπορεί να δώσει μέχρι τρεις διερευνητικές εντολές.
Στη συνέχεια καλεί τους αρχηγούς όλων των κομμάτων να καταβάλουν προσπάθεια να
σχηματίσουν κυβέρνηση. Αν και μετά από αυτό δεν προκύψει κυβέρνηση, τότε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας οφείλει να προκηρύξει νέες εκλογές.

γ) Περιορίζει την κρατική εξουσία και υπερασπίζεται τα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες και προστατεύει κάθε µειοψηφία και κάθε
αµφισβητία (µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος).
δ) Είναι σηµείο αναφοράς και επίκλησης των πολιτών, όταν η
εξουσία ή οι άλλοι δεν το εφαρµόζουν ή το παραβιάζουν.
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Να αναφέρετε πέντε χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν
το βαθμό δημοκρατικότητας ενός πολιτεύματος.

Απάντηση
Χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθµό δηµοκρατικότητας ενός
πολιτεύµατος είναι:
α) Η διάκριση των εξουσιών είναι ουσιαστική και όχι τυπική.
β) Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι ουσιαστική και όχι τυπική.
γ) Η ύπαρξη πολλών και ανεξάρτητων κοµµάτων.
δ) Η εφαρµογή του Συντάγµατος και των νόµων.
ε) Ο σεβασµός των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Να αναφέρετε επιγραμματικά
νομοθετικής διαδικασίας.

τις

τρεις

φάσεις

της

Απάντηση
Οι τρεις φάσεις της νοµοθετικής διαδικασίας είναι:
α) Υποβολή στην βουλή της πρότασης νόµου ή του νοµοσχεδίου.
β) Συζήτηση και ψήφιση του νόµου στη βουλή.
γ) Έκδοση και η δηµοσίευση του νόµου.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να υπογράψει νόμο
που ψήφισε η βουλή. Ποιο δικαίωμα ασκεί σύμφωνα με το
Σύνταγμα; Ποια είναι στη συνέχεια η τύχη αυτού του νόμου;

Απάντηση
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αν διαφωνεί έχει το δικαίωµα να ασκήσει
veto, δηλαδή να τον αναπέµψει στη βουλή εκθέτοντας και τους λόγους της
διαφωνίας του. Στην περίπτωση αυτή, το θέµα απασχολεί την ολοµέλεια
της βουλής, αλλά αν ψηφιστεί πάλι µε την απόλυτη πλειοψηφία (151
ψήφοι), ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι υποχρεωµένος να εκδώσει και
να δηµοσιεύει τον νόµο µέσα σε δέκα µέρες από την επιψήφισή του.
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Τι είναι η έκδοση και η δημοσίευση των νόμων; Ποιος είναι
ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
Σύνταγμα της χώρας μας (Άρθρο 42), στη διαδικασία
έκδοσης και δημοσίευσης των νόμων και τι σημαίνει το
δικαίωμά του να ασκήσει veto;

Απάντηση
Εφόσον ψηφιστεί το νοµοσχέδιο ή η πρόταση νόµου ο αρµόδιος
υπουργός φροντίζει για την έκδοση και δηµοσίευσή του από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Οι νόµοι ισχύουν, συνήθως, από τη δηµιοσίευσή τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν οι ίδιοι ορίζουν την έναρξη
της ισχύος τους.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκδίδει και δηµοσιεύει τους νόµο που έχει
ψηφιστεί από τη βουλή µέσα σε ένα µήνα, ενώ αν διαφωνεί έχει το
δικαίωµα να ασκήσει veto, δηλαδή να τον αναπέµψει στη βουλή
εκθέτοντας και τους λόγους της διαφωνίας του. Στην περίπτωση αυτή, το
θέµα απασχολεί την ολοµέλεια της βουλής, αλλά αν ψηφιστεί πάλι µε την
απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφοι), ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι

υποχρεωµένος να εκδώσει και να δηµοσιεύει τον νόµο µέσα σε δέκα µέρες
από την επιψήφισή του.
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Ποια προσόντα πρέπει να έχει κάποιος, σύμφωνα με το
Σύνταγμα της χώρας μας, για να εκλεγεί Πρόεδρος της
Δημοκρατίας; Ποια είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία για
την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας στη τώρα μας;

Απάντηση
Για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:
 Να είναι έλληνας πολίτης, τουλάχιστον πριν από πέντε έτη και να
έχει ελληνική καταγωγή, από πατέρα ή µητέρα.
 Να έχει συµπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του.
 Να έχει νόµιµη ικανότητα του εκλέγειν.
Για την εκλογή του απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία (πρώτη ψηφοφορία
200 ψήφους) και αν µετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες δεν µπορεί να
υπάρξει συναίνεση, επιτρέπεται στην τελευταία ψηφοφορία εκλογή µε
σχετική πλειοψηφία.
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Από ποιους αποτελείται η κυβέρνηση; Ποια προσόντα πρέπει
να έχουν αυτοί που θα διοριστούν στην κυβέρνηση και ποιες
είναι οι αρμοδιότητές της;

Απάντηση
Την κυβέρνηση αποτελεί το υπουργικό συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται
από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς.
Για να γίνει κάποιος µέλος της κυβέρνησης πρέπει να έχει τα προσόντα
του βουλευτή, δηλαδή να είναι έλληνας πολίτης, να έχει την ικανότητα
του εκλέγειν και να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
Η κυβέρνηση έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 ασκεί την εκτελεστική εξουσία
 καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας
 προτείνει και προσυπογράφει τα προεδρικά διατάγµατα
 διοικεί τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας
 αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας στην περίπτωση που
δεν υπάρχει ή αρνείται ο πρόεδρος της βουλής.
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Πώς ασκείται η δημόσια διοίκηση σύμφωνα με το
«συγκεντρωτικό σύστημα»; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
και ποια τα μειονεκτήματα του συστήματος;

Απάντηση
Η δηµόσια διοίκηση σύµφωνα µε το συγκεντρωτικό σύστηµα ασκείται
από κεντρικά όργανα (Υπουργεία), που έχουν αρµοδιότητα σε όλη την
επικράτεια.
Τα πλεονεκτήµατα του συγκεντρωτικού συστήµατος είναι ότι
εξασφαλίζει µια ενιαία πολιτική για όλη την επικράτεια και έχει
µικρότερο κόστος λειτουργίας. Ενώ τα µειονεκτήµατά του είναι ότι:
αναπτύσσεται γραφειοκρατία, αφού οι πολίτες ακόµα και για µικρά
ζητήµατα καταφεύγουν στο κέντρο και η κεντρική διοίκηση αγνοεί την
ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών και προβληµάτων.
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Πότε ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης ονομάζεται
αποκεντρωτικό; Ποια είναι πλεονεκτήματα και ποια τα
μειονεκτήματα του.

Απάντηση
Αποκεντρωτικό σύστηµα ονοµάζεται ένα σύστηµα διοίκησης όταν αυτή
ασκείται από κεντρικά και περιφερειακά όργανα. Τα κεντρικά όργανα
έχουν γενική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια και τα περιφερειακά
όργανα υπάγονται στην κεντρική διοίκηση και έχουν επιµέρους
αρµοδιότητες σε ένα τµήµα της επικράτειας. Μόνο αν τα περιφερειακά
όργανα έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες, υπάρχει εφαρµογή του
αποκεντρωτικού συστήµατος.
Το αποκεντρωτικό σύστηµα έχει ακριβώς τα αντίθετα πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα του συγκεντρωτικού συστήµατος. Συγκεκριµένα: τα
πλεονεκτήµατα του είναι ότι δεν αναπτύσσεται γραφειοκρατία, αφού οι
πολίτες ακόµα δεν χρειάζεται να καταφεύγουν στο κέντρο και η κεντρική
διοίκηση γνωρίζει την ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών και
προβληµάτων. Ενώ τα µειονεκτήµατά του είναι ότι:. δεν εξασφαλίζει µια
ενιαία πολιτική για όλη την επικράτεια και έχει µεγαλύτερο κόστος
λειτουργίας
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Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων πολυνομία και
δυσκυβερνησία. Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου της
πολυνομίας;

Απάντηση
Το σύγχρονο ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από δυσκυβερνησία,
δηλαδή από την αδυναµία να εφαρµόσει νόµιµες αποφάσεις που έγιναν

αποδεκτές κοινωνικά και πολιτικά. Αυτή οφείλεται: στην πολυνοµία και
στη µη εφαρµογή των νόµων, στη γραφειοκρατία, στην έλλειψη
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κράτους, στις κοινωνικές και πολιτικές
πιέσεις, στην ανοµία και στην παρανοµία.
Σχετικά µε την πολυνοµία, υπάρχουν πολλοί κανόνες (νόµοι,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) και αρκετοί από αυτούς χρειάζονται
ερµηνεία. Η πολυνοµία είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο, που παρατηρείται
σε όλα τα κράτη, και έχει σηµαντικές συνέπειες, όπως:
 η άγνοια των νόµων από όλους (πολίτες, νοµικούς, δικαστές)
 η έλλειψη κύρους των νόµων (γιατί δεν εφαρµόζονται).
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Να δώσετε τρία παραδείγματα μη εφαρμογής ενός νόμου.

Απάντηση
Παραδείγµατα µη εφαρµογής νόµων:
 Απαγορεύονται οι παράνοµες χωµατερές, και όµως υπάρχουν.
 Απαγορεύονται οι καταλήψεις των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, και
όµως γίνονται.
 Απαγορεύεται το κάπνισµα σε κλειστούς χώρους, και όµως κάποιοι
καπνίζουν.
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Να αναφέρετε
τέσσερις από
τις αρχές της καλής
νομοθέτησης, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
κατάρτιση των νόμων.

Απάντηση
Οι αρχές καλής νοµοθέτησης είναι:
α) Να κρίνεται πόσο αναγκαία είναι η ρύθµιση.
β) Να διατυπώνεται η ρύθµιση µε απλότητα και σαφήνεια, ώστε να
αποφεύγονται οι αντιφατικές ρυθµίσεις.
γ) Να εξετάζονται η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και οι
συνέπειες της ρύθµισης.
δ) Η ρύθµιση να έχει πρόσβαση και µε ηλεκτρονικά µέσα.
ε) Να υπάρχει διαφάνεια και να διασφαλίζεται το δίκαιο.
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Να αναφέρετε με ποιο τρόπο διορίζονται τα πρόσωπα που
διοικούν τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές καθώς και για
ποιο λόγο ιδρύθηκαν; Να αναφέρετε επιγραμματικά τις
πέντε ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα.

Απάντηση
Τα πρόσωπα που διοικούν τις ανεξάρτητες αρχές:

διορίζονται µε ορισµένη θητεία δεν υπόκεινται σε κυβερνητικές
εντολές
 επιλέγονται µε απόφαση της διάσκεψης των προέδρων της βουλής
και µε επιδίωξη οµοφωνίας ή µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 4/5
των µελών της.
Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ιδρύθηκαν, όταν διαπιστώθηκε ότι ο
κοµµατισµός του κρατικού µηχανισµού δεν εξασφαλίζει την αναγκαία,
αντικειµενική και αµερόληπτη δράση της διοίκησης, σε ορισµένους
ευαίσθητους τοµείς. Η δυσλειτουργία του κράτους σε βασικούς τοµείς,
οδήγησε το νοµοθέτη να κατοχυρώσει µε συνταγµατικές διατάξεις την
ανεξάρτητη λειτουργία ορισµένων τοµέων της διοίκησης.
Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγµα είναι οι εξής:
 Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).
 Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
 Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
 Ο Συνήγορος του πολίτη.


77

Από τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές να αναλύσετε το
Συνήγορο του πολίτη.

Απάντηση
Η επαφή του πολίτη µε τη δηµόσια διοίκηση είναι µια «δοκιµασία» γι’
αυτόν, αφού αρκετές φορές αισθάνεται ότι ταλαιπωρείται. Αυτή τη
δυσλειτουργία, προσπαθεί να θεραπεύσει ο θεσµός του Συνήγορου του
πολίτη, ο οποίος έχει ως στόχο:
 την προστασία των πολιτών
 την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης
 την τήρηση της νοµιµότητας.
Η παρέµβαση αυτής της δηµόσιας αρχής είναι πάντα εξωδικαστική και
καθαρά διαµεσολαβητική.
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Για ποιο σκοπό θεσμοθετήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική
του Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; Να
αναφέρετε τέσσερα παραδείγματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου;

Απάντηση
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει ως σκοπό την
προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών του πολίτη από επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων. Τέτοια προσωπικά δεδοµένα, για παράδειγµα,
µπορούν να αφορούν: τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά

φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή
σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την
κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή
καταδίκες. Αυτά πρέπει να συλλέγονται µε θεµιτό και νόµιµο τρόπο για
νόµιµους σκοπούς και να επεξεργάζονται θεµιτά και νόµιµα.
Επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται µόνον όταν το
υποκείµενο των δεδοµένων δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η επεξεργασία τους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου,
µόνο ύστερα από άδεια της αρχής (π.χ. για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
για θέµατα υγείας από γιατρούς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, για την
διακρίβωση των εγκληµάτων).
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Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης αποτελεί βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου;
Πως διασφαλίζει το Σύνταγμα την ανεξαρτησία σε σχέση με
τους δικαστές και τις αποφάσεις τους;

Απάντηση
Με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, από τις άλλες εξουσίες
(νοµοθετική, εκτελεστική), εµπεδώνεται το αίσθηµα δικαιοσύνης στην
κοινωνία και:
 εξασφαλίζεται η ουδετερότητα και η αµεροληψία των δικαστών
 οι πολίτες προσφεύγουν σε αυτή για να βρουν το δίκιο τους και δεν
καταφεύγουν στην αυτοδικία
 τα κρατικά όργανα δεν κάνουν κατάχρηση εξουσίας, γιατί
γνωρίζουν ότι θα τιµωρηθούν.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα
δικαστήρια και οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του ελληνικού
λαού. Η δικαιοσύνη απονέµεται από δικαστήρια συγκροτούµενα από
τακτικούς δικαστές, οι οποίοι υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και στους
νόµους και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε
διατάξεις που παραβιάζουν ή καταλύουν το Σύνταγµα.
Επιπλέον, το Σύνταγµα καθιερώνει και εγγυήσεις υπέρ των δικαστών, οι
οποίες αποβλέπουν στην κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής
ανεξαρτησίας των δικαστών.
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Ποιες υποθέσεις εκδικάζουν τα διοικητικά, ποιες τα πολιτικά
και ποιες τα ποινικά δικαστήρια;

Απάντηση
Διοικητικά δικαστήρια: Δικάζουν τις διαφορές µεταξύ κράτους και
πολίτη. Σε αυτά προσφεύγει ένας πολίτης όταν θίγεται από τη διοίκηση
(π.χ. ο έφορος του επιβάλλει περισσότερο φόρο).

Πολιτικά δικαστήρια: Δικάζουν διαφορές µεταξύ πολιτών (π.χ. διαζύγιο,
κληρονοµικά, δάνειο).
Ποινικά δικαστήρια: Δικάζουν τους πολίτες, που µε πράξεις ή
παραλείψεις τους διέπραξαν αξιόποινη πράξη, που παραβίασαν τον
ποινικό νόµο, που διέπραξαν έγκληµα.
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Να αναφέρετε τις εγγυήσεις υπέρ των ατόμων, που παρέχει
το Σύνταγμα, για την απονομή της δικαιοσύνης και να
αναλύσετε τρεις (3) από αυτές.

Απάντηση
Οι εγγυήσεις του Συντάγµατος υπέρ των ατόµων είναι:
α) Το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια.
β) Η αρχή του νόµιµου δικαστή.
γ) Η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων.
δ) Η αρχή της αιτιολόγησης των αποφάσεων.
ε) Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων.
Το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια: Κάθε
άτοµο έχει το δικαίωµα να αναπτύξει στα δικαστήρια τις απόψεις του για
τα δικαιώµατα ή για τα συµφέροντά του.
Η αρχή του νόµιµου δικαστή. Κανένας δεν στερείται, χωρίς τη θέλησή
του, το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος. Δικαστικές επιτροπές και
έκτακτα δικαστήρια, µε οποιοδήποτε όνοµα, δεν επιτρέπεται να
συσταθούν.
Η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων: Οι συνεδριάσεις κάθε
δικαστηρίου είναι δηµόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι η
δηµοσιότητα µπορεί να είναι επιβλαβής για τα χρηστά ήθη ή ότι
συντρέχουν λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των
διαδίκων.
Η αρχή της αιτιολόγησης των αποφάσεων. Κάθε δικαστική απόφαση
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να απαγγέλλεται σε δηµόσια
συνεδρίαση. Η γνώµη της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά.
Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων: Τα δικαστήρια είναι
υποχρεωµένα να µην εφαρµόζουν νόµο που είναι αντίθετος προς το
Σύνταγµα.
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Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι λειτουργική και
προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών και να αναφέρετε
δυο εγγυήσεις υπέρ των δικαστών, που καθιερώνει το
Σύνταγμα.

Απάντηση
α) Λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών: Οι δικαστές, υπακούουν
µόνο στο Σύνταγµα και στους νόµους και σε καµιά περίπτωση δεν είναι
υποχρεωµένοι να συµµορφωθούν µε διατάξεις που έχουν τεθεί για την
κατάλυση του Συντάγµατος.
β) Προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών: Οι δικαστές είναι
ανεξάρτητοι από τη νοµοθετική και την εκτελεστική εξουσία, έτσι ώστε να
ασκούν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους και να µην εξαρτώνται από
εξωτερικές πιέσεις.
Δυο εγγυήσεις υπέρ των δικαστών, που καθιερώνει το Σύνταγµα:
 η διάκριση των λειτουργιών
 η ισοβιότητα των δικαστών.
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Να περιγράψετε τέσσερα από τα μέσα καλής νομοθέτησης
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των
νόμων,

Απάντηση
Τα µέσα καλής νοµοθέτησης που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά
την κατάρτιση των νόµων είναι:
α) Η διαβούλευση. Μέσω αυτής δηµοσιοποιείται η σχεδιαζόµενη ρύθµιση
και έτσι ενηµερώνονται έγκαιρα και συµµετέχουν οι πολίτες και οι
κοινωνικοί φορείς.
β) Η ανάλυση συνεπειών των ρυθµίσεων.
γ) Η αιτιολογική έκθεση. Κάθε σχέδιο νόµου κατά την κατάθεσή του στη
βουλή συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία εξηγεί την
αναγκαιότητα και τον σκοπό της ρύθµισης.
δ) Η απλούστευση. Κατά τη σύνταξη κάθε σχεδίου νόµου, λαµβάνεται
µέριµνα για την απλούστευση των διαδικασιών.
ε) Η αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής. Μετά την πάροδο τριών
ετών αξιολογείται η ρύθµιση µε βάση τα δεδοµένα που έχουν προκύψει
από τη εφαρµογή της.
στ) Η αναµόρφωση του δικαίου. Αποσκοπεί να περιορίσει την πολυνοµία
και να επικαιροποιήσει την υπάρχουσα νοµοθεσία.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
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Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους αναπτύσσονται
σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και οικονομικής
εξουσίας. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ διαφθοράς και
εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα;

Απάντηση
Μεταξύ πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας αρκετές φορές
αναπτύσσονται σχέσεις διαπλοκής, γιατί κάποιοι δεν έχουν όλοι την
εξουσία αλλά ένα µέρος της. Έτσι, οι πολιτικοί έχουν πολιτική εξουσία
αλλά δεν έχουν οικονοµική και αυτό τους αναγκάζει να αναπτύσσουν
σχέσεις διαπλοκής µε την οικονοµική εξουσία, και αντίστοιχα, αυτοί που
έχουν οικονοµική εξουσία δεν έχουν πολιτική εξουσία, και αυτό τους
αναγκάζει να αναπτύσσουν σχέσεις διαπλοκής µε την πολιτική εξουσία.
Το πρόβληµα της διαφθοράς σχετίζεται και µε την έλλειψη
εµπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστηµα. Επειδή στην πολιτική
κυριαρχούν η κοµµατοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις, αυτή δεν
παράγει νόηµα ζωής (στόχους ζωής), αλλά θεωρείται από πολλούς ως µια
κακόφηµη «δραστηριότητα».
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Που στρέφονται οι πολίτες λόγω της δυσπιστίας και της
έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στο υπάρχον πολιτικό
σύστημα και γιατί;

Απάντηση
Οι πολίτες, όταν δυσπιστούν έναντι της πολιτικής και των πολιτικών και
στρέφονται:
 Είτε σε λαϊκιστές ηγέτες που καλλιεργούν τα ένστικτα και τις
αδυναµίες του λαού για να στραφούν τελικά εναντίον του.
 Είτε προς το παρελθόν (π.χ. στο µεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, στα
κατορθώµατα του παρελθόντος), το οποίο αποτελεί εµπόδιο για τις
όποιες προσπάθειες εκσυγχρονισµού.
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Να αναφέρετε τα μέτρα που μπορούν ληφθούν για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς.

Απάντηση
Μέτρα που µπορούν ληφθούν για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
διαφθοράς (µέτρα για τη διασφάλιση του φαινοµένου της διαφάνειας)
είναι:

α) Το νέο θεσµικό πλαίσιο (πρόγραµµα «Διαύγεια», εθνικό σχέδιο κατά
της διαφθοράς «Διαφάνεια» κτλ.).
β) Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια. Οι νέες τεχνολογίες, η
απλούστευση των διαδικασιών και της νοµοθεσίας, συµβάλλουν στη
διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης.
γ) Ο έλεγχος. Δεν αποτελεί «ποινικοποίηση» αλλά αποτελεί βασική
αρχή της διοικητικής επιστήµης. Για το λόγο αυτό:
 ενισχύθηκε το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
 λειτουργεί µε ευρύτατες αρµοδιότητες το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο
 εφαρµόζεται το «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους
λειτουργούς.
δ) Η κουλτούρα διαφάνειας. Πολιτικοί και πολίτες οφείλουν να δρουν µε
διαφάνεια Ο πολιτικός οφείλει να δρα στο φως και να γίνεται παράδειγµα
προς µίµηση, ενώ αθέατες και σκοτεινές πλευρές του δηµιουργούν
υπόνοιες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Τι ονομάζουμε ανθρώπινο δυναμικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο
και ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η γνώση στην
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας;

Απάντηση
Ανθρώπινο δυναµικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σύνολο των
εργαζοµένων µιας χώρας και οι παραγωγικές δυνατότητές της χώρας
εξαρτώνται, κυρίως, από αυτό και από τους φυσικούς της πόρους.
Το ανθρώπινο δυναµικό διαδραµατίζει τον πρώτο ρόλο στην κοινωνία –
πολιτεία και στην οικονοµία. Τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς τα προσόντα
του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν «περιουσιακό στοιχείο» για το
άτοµο που τα έχει αλλά και για το σύνολο της χώρας. Το ανθρώπινο
δυναµικό αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης µιας χώρας.
Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει το εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό,
δηλαδή το σύνολο των γνώσεων, των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, των
εµπειριών και των στάσεων που διαθέτουν οι άνθρωποι.
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Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του μοντέλου του
μαζικού τουρισμού για τον τουρίστα και για τη χώρα
υποδοχής; Ποιον ρόλο διαδραμάτισε το συγκεκριμένο
μοντέλο στην τουριστική πολιτική της χώρας μας; Να
αναφέρετε τέσσερις μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται
τα τελευταία χρόνια.

Απάντηση
Στον 20ό αιώνα, υπάρχει ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού µε αρνητικές
επιπτώσεις για τον τουρίστα αλλά και για τη χώρα υποδοχής:
 εισβολή ξένων προτύπων
 διάρρηξη των οικογενειακών δεσµών
 ανταγωνιστικές σχέσεις ντόπιων-ξένων
 άναρχη χωροθέτηση ξενοδοχειακών µονάδων.
Μεταπολεµικά, η Ελλάδα ακολούθησε το µοντέλο του µαζικού
τουρισµού. Στόχος της τουριστικής πολιτικής ήταν η προσέλευση µεγάλου
αριθµού τουριστών, που σηµαίνει και περισσότερο τουριστικό
συνάλλαγµα. Το µοντέλο αυτό λειτουργεί µε βάση τον φθηνό τουρισµό,
τον ήλιο και τη θάλασσα κτλ. Τα τελευταία χρόνια όµως δίνεται
προτεραιότητα στον ποιοτικό τουρισµό και στην ανάπτυξη νέων µορφών
τουρισµού.
Μορφές τουρισµού που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια είναι:
 Θαλάσσιος
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Ορεινός - Χιονοδροµικός
Κοινωνικός
Χρονοµεριστικής µίσθωσης
Οικοτουρισµός
Τρίτης ηλικίας – Παραχείµαση
Καζίνων
Υγείας – Ιαµατικός
Αθλητικός
Συνεδριακός
Αγροτοτουρισµός
Θρησκευτικός
Εκθεσιακός
Γάµων
Ποιοι είναι οι τουριστικοί πόροι από τους οποίους εξαρτάται
η τουριστική προσφορά μιας χώρας; Ποιον ρόλο
διαδραματίζουν οι Tour operators στη διαμόρφωση της
τουριστικής προσφοράς;

Απάντηση
Οι τουριστικοί πόροι µιας χώρας είναι:
α) τα φυσικά της χαρακτηριστικά (κλίµα, τοπίο, ακτές κτλ.)
β) η πολιτιστική της κληρονοµιά
γ) οι υποδοµές και οι τουριστικές της εγκαταστάσεις.
Οι Tour operators, είναι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που
συγκεντρώνουν και κατευθύνουν την συντριπτική πλειοψηφία των
τουριστικών ταξιδιών. Αυτοί ελέγχουν το τουριστικό κύκλωµα
(ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδιών, αεροπορικές εταιρίες κτλ.) και
κατευθύνουν τη ζήτηση. Παγκοσµίως, διακινούν το 60% των αεροπορικώς
µετακινούµενων τουριστών, και η εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού από
αυτούς είναι µεγάλη.
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Να παρουσιάσετε τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις
περιβαλλοντικές συνέπειες του τουρισμού στη χώρα μας.

Απάντηση
Επιπτώσεις του τουρισµού στη χώρα µας:
α) Κοινωνικές: επαγγελµατική και κοινωνική κινητικότητα, διάρρηξη
των οικογενειακών δεσµών, άκριτη υιοθέτηση ξένων προτύπων,
µιµητισµός, εµπορευµατοποίηση σχέσης ντόπιου-ξένου κτλ.
β) Οικονοµικές: τουριστικό συνάλλαγµα, άµεση και έµµεση
απασχόληση, 700 χιλιάδες άτοµα απασχολούνται µε αυτόν κτλ.

γ) Περιβαλλοντικές: σε αρκετές περιπτώσεις εξαιτίας του
υποβαθµίζεται το περιβάλλον (µπάζωµα θάλασσας, φράξιµο και µόλυνση
ακτών κτλ.).
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Να αναδείξετε τη σχέση του τουρισμού με την κατανάλωση
προϊόντων. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της τουριστικής
πολιτικής σε σχέση με αυτή;

Απάντηση
Ο τουρισµός σχετίζεται µε την κατανάλωση. Όταν ο τουρίστας φτάνει
στον τόπο προορισµού, αρχίζει την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.
Η χρήση µέσων µεταφοράς, το φαγητό, ο ύπνος, η διασκέδαση, οι αγορές –
όλα αυτά– αποτελούν κατανάλωση. Το ζητούµενο είναι οι τουρίστες να
καταναλώνουν εγχώρια και όχι εισαγόµενα προϊόντα, δηλαδή, να
αυξάνεται η ντόπια κατανάλωση και κατ’ επέκταση η ντόπια παραγωγή.
Γι’ αυτό το ύψος του εισαγόµενου τουριστικού συναλλάγµατος δεν έχει
την αξία που πιστεύεται, γιατί εξετάζεται µόνο η θετική πλευρά, δηλαδή η
εισροή. Δεν εξετάζεται η εκροή συναλλάγµατος για εισαγωγή αγαθών
που καταναλώνουν οι τουρίστες. Στην υποθετική περίπτωση που οι
τουρίστες καταναλώνουν µόνο εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες, η εισροή
του τουριστικού συναλλάγµατος θα είναι ίση µε την εκροή του και
εποµένως το όφελος θα είναι µηδενικό. Αν λοιπόν στόχος της τουριστικής
πολιτικής είναι η αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος, θα πρέπει να
αυξάνεται η ντόπια κατανάλωση.
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Για ποιους λόγους θεωρείται σημαντικός ο ρόλος της
ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο; Ποια
είναι η θέση της ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως;

Απάντηση
Η ναυτιλία στην παγκόσµια οικονοµία και το εµπόριο έχει πολύ
σηµαντικό ρόλο, συγκεκριµένα:
 εξασφαλίζει χαµηλό κόσµος µεταφοράς
 αποτελεί αναντικατάστατο µέσο µεταφοράς για πρώτες ύλες
 συµβάλλει στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη σταθερότητα.
Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι µια ναυτική χώρα είναι η πρώτη
ναυτιλιακή δύναµη του παγκοσµίως και αυτό είναι πολύ σηµαντικό αν
αναλογιστούµε ότι το 90% του παγκόσµιου εµπορίου πραγµατοποιείται
δια µέσου της θάλασσας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έχει κυρίαρχη
θέση (περίπου το 60% του εµπορικού στόλου της Ε.Ε.)
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Ποια είναι εκείνα τα αριθμητικά στοιχεία που επικυρώνουν
την πρωτιά της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια

ναυτιλία; Ποιοι είναι οι λόγοι που την έχουν οδηγήσει στη
θέση αυτή;
Απάντηση
Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, µε το σχέδιο Μάρσαλ οι έλληνες πήραν
εκατό (100) LIBERTY’S και στις αρχές του 21ου αιώνα έχουν ξεπεράσει τα
πέντε χιλιάδες (5.000) πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. Αυτό οφείλεται στο
τρίπτυχο της συνεργασίας: κράτους – εφοπλιστών – ναυτικών.
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Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίζει το λιμάνι του
στην παγκόσμια ναυτιλία και γιατί;

Πειραιά

Απάντηση
Το λιµάνι του Πειραιά διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να
εξελιχθεί σε παγκόσµιο κέντρο της ναυτιλίας, διότι:
 έχει µεγάλη παράδοση στη ναυτική/ναυτιλιακή τέχνη
 διαθέτει σύγχρονες υποδοµές για τη ναυτιλία
 βρίσκεται στο µέσον της διαδροµής, ανάµεσα σε Δύση και Ανατολή.
Επιπλέον, µπορεί να γίνει το µεγαλύτερο διαµετακοµιστικό λιµάνι της
Μεσογείου και το µεγαλύτερο διαµετακοµιστικό λιµάνι/ κέντρο της
Ευρώπης.
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Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πηγές ενέργειας;

Απάντηση
Κατηγορίες πηγών ενέργειας:
α) Πηγές ενέργειας που βρίσκονται στο έδαφος και στο υπέδαφος (τα
ορυκτά καύσιµα, η πυρηνική ενέργεια και η γεωθερµία).
β) Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική, παλιρροϊκή
κτλ.), το ενδιαφέρον των οποίων άρχισε µετά τις πετρελαϊκές κρίσεις την
δεκαετία του 1970 και από ότι εκτιµάται το µέλλον ανήκει σε αυτές οι
οποίες δείχνουν να είναι αστείρευτες.
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Ποιον ρόλο διαδραματίζει η ενέργεια στην οικονομική
ανάπτυξη μιας χώρας και ποια είναι η κατάσταση της
χώρας μας όσον αφορά τις ανάγκες και τις δυνατότητές της
σε ενέργεια;

Απάντηση
Η ενέργεια διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη
µιας χώρας και η εµπειρία δείχνει ότι όσο πιο ανεπτυγµένη είναι µια
χώρα, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει. Υπάρχει άµεση

συσχέτιση ανάµεσα στην κατανάλωση ανά κάτοικο ενέργειας και στο
επίπεδο διαβίωσης.
Η Ελλάδα, από τη µια έχει µεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια, από τη
άλλη όµως, φαίνεται πως διαθέτει σηµαντικές πηγές ενέργειας, που, αν
αξιοποιηθούν, θα µειωθεί ή θα εξαλειφτεί η εξάρτηση. Τέτοιες πηγές
ενέργειας για την Ελλάδα είναι:
 οι ανανεώσιµες πηγές (π.χ. αιολική, ηλιακή ενέργεια).
 τα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν
στον υποθαλάσσιο, χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους.
Επιπλέον, η χώρα µας γίνεται διαµετακοµιστικός κόµβος ενέργειας από
την Ανατολή προς τη Δύση µε όλα τα οικονοµικά και στρατηγικά οφέλη
που αυτό συνεπάγεται. Γενικά, επειδή η χώρα µας διαθέτει πλούσιες
πηγές ενέργειας ή έχει µικρό κόστος ενέργειας, αυτό σηµαίνει ότι διαθέτει
και καλές προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
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Να προσδιορίσετε το ρόλο της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών στην ελληνική οικονομία. Ποιος πρέπει να είναι ο
στόχος της ώστε να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης
της χώρας; Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές της για
να πετύχει το στόχο της;

Απάντηση
Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών έχει θεµελιώδη ρόλο για την
ελληνική οικονοµία και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να
παραµείνει βασικός µοχλός ανάπτυξής της.
Στόχος της είναι να στραφεί προς τις εξαγωγές, να λειτουργεί
ανταγωνιστικά και µε εξωστρέφεια. Έτσι, είναι απαραίτητο:
 Να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα και στην ταυτότητα των
προϊόντων, δηλαδή στο ελληνικό όνοµα (brand name) των τροφίµων
και των ποτών.
 Να υπάρχει σύνδεση µε την αγροτική παραγωγή, τη µεταποίηση των
πρώτων υλών, τη µεταφορά και την αποθήκευση (logistics), τη
διαφήµιση και το µάρκετινγκ, το εµπόριο και τη διάθεση των
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.
 Να συνδεθεί ιδιαίτερα µε τον τουρισµό (εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.)
µέσω του οποίου µπορούν να αναδειχτούν τα προϊόντα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Να αναφέρετε του λόγους που ανέδειξαν την ιδέα της
Ενωμένης Ευρώπης σε επιτακτική ανάγκη και να αναλύσετε
έναν από αυτούς.

Απάντηση
Οι λόγοι που ανέδειξαν την ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης είναι πολιτικοί
και οικονοµικοί. Συγκεκριµένα για τους πολιτικούς λόγους, τα κράτη
συνειδητοποίησαν ότι έχουν περισσότερα οφέλη από τη συνεργασία παρά
από τη σύγκρουση. Άλλο κύρος και βάρος έχει ένα κράτος κι άλλο µια
ένωση κρατών στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Η Ενωµένη Ευρώπη
έχει ισχυρή φωνή στη διεθνή σκηνή, υπερασπίζεται καλύτερα τα
συµφέροντά της, αποτελεί παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και
προόδου. Στα πενήντα τόσα χρόνια λειτουργίας της, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έγινε παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, προόδου και παράδειγµα για
µίµηση απ’ όλο τον κόσµο.
Σχετικά για τους οικονοµικούς λόγους, είναι γνωστό ότι τα σύνορα, οι
δασµοί, οι έλεγχοι κτλ. δηµιουργούν προβλήµατα στην κυκλοφορία των
αγαθών και στις επιχειρήσεις. Επίσης, η µικρή αγορά (η αγορά ενός
κράτους), εµποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στοιχίζει ακριβά
σε παραγωγούς και καταναλωτές. Έτσι, το κόστος της µη ενωµένης
Ευρώπης είναι τεράστιο σε πολλούς τοµείς (οικονοµία, τεχνολογία,
διεθνείς σχέσεις κτλ.). Ένας άλλος λόγος είναι και η παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας και ο ανταγωνισµός που επιβάλλει, η οποία δεν αφήνει
περιθώρια για «µοναχικές» πορείες των κρατών. Κανένα ευρωπαϊκό
κράτος από µόνο του δεν θα µπορούσε να ανταγωνιστεί τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία, την Κίνα ή τους διάφορους συνασπισµούς.
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Τι ονομάζουμε εμβάθυνση και τι διεύρυνση στο πλαίσιο της
Ε.Ε.

Απάντηση
Στο πλαίσιο της Ε.Ε. εµβάθυνση σηµαίνει περισσότερη πολιτική
ενοποίηση, δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Συµπολιτείας. Διεύρυνση
σηµαίνει ένταξη νέων χωρών στην Ένωση. Όλα τα κράτη µπορούν να
γίνουν µέλη της Ένωσης, εάν πληρούν ορισµένες θεµελιώδεις αρχές.
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Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η διεύρυνση στην
πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;

Απάντηση
Μερικά κράτη που επιθυµούν να ενταχτούν στην Ε.Ε. έχουν
διαφορετικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που
εµποδίζουν την ένταξη και ενσωµάτωσή τους σε αυτή. Επιπλέον, τόσο
στις χώρες της Ένωσης, όσο και στις υποψήφιες χώρες, υπάρχουν
δυνάµεις που ενισχύουν και δυνάµεις που εµποδίζουν την εµβάθυνση και
τη διεύρυνση. Οι δυνάµεις που θα επικρατήσουν θα προσδιορίσουν και
την µέλλουσα πορεία.
Δεδοµένης της διεύρυνσης της Ε.Ε., η προτιµότερη λύση ίσως για όλα τα
κράτη, και για την Ελλάδα, είναι το οµοσπονδιακό σύστηµα που θα
στηρίζεται στο κοινοτικό σύστηµα και το οποίο θα εξασφαλίζει ισότιµη
συµµετοχή των χωρών και θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να
προχωρήσει µε τους δικούς της ρυθµούς στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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Ποιος ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ) και ποιες οι βασικές ελευθερίες, που
κατοχύρωσε η Κοινή Αγορά;

Απάντηση
Από το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) ως
στόχος της θεωρείται η δηµιουργία µιας κοινής αγοράς και η προοδευτική
προσέγγιση της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών.
Κοινή αγορά σήµαινε την κατοχύρωση τεσσάρων βασικών ελευθεριών:
 Ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων.
 Ελευθερία κυκλοφορίας εµπορευµάτων.
 Ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών.
 Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων.
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Ποιοι θεωρούνται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ποια είναι τα δικαιώματά τους;

Απάντηση
Πολίτες της Ε.Ε. είναι κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτουςµέλους. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει είναι:
 Το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των
κρατών-µελών.
 Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καθώς και στις δηµοτικές εκλογές στο κράτος-µέλος
κατοικίας του, µε τους ίδιους όρους µε τους πολίτες του εν λόγω
κράτους.







103

Κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος-µέλος του οποίου
δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος-µέλος της
κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους µε τους υπηκόους τού εν λόγω
κράτους.
Το δικαίωµα της διπλωµατικής και προξενικής προστασίας κάθε
κράτους-µέλους της Ε.Ε., αν βρίσκεται σε τρίτη χώρα στην οποία δεν
αντιπροσωπεύεται το κράτος του.
Το δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωµα
να απευθύνεται στο διαµεσολαβητή, καθώς και το δικαίωµα να
απευθύνεται εγγράφως στα θεσµικά και στα συµβουλευτικά
όργανα της Ένωσης σε µια από τις γλώσσες του Συντάγµατος και να
παίρνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.
Από τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλύσετε την ελευθερία και την
αλληλεγγύη. Ποια είναι τα κοινά σύμβολα, που υιοθέτησαν
τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση
Η ελευθερία: Η δηµιουργία της Ένωσης αυξάνει τα όρια ελευθερίας. Η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την ίδρυσή της, στηρίχθηκε στην ελευθερία,
στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων.
Η αλληλεγγύη: Η συνοχή της ένωσης, η ασφάλεια και η ευηµερία των
κρατών και των πολιτών στηρίζονται στην αλληλεγγύη. Χωρίς
αλληλεγγύη αργά ή γρήγορα αναπτύσσονται διαλυτικές τάσεις σε κάθε
είδους ένωση.
Τα κοινά σύµβολα που υιοθέτησαν τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι:
 Η σηµαία της Ένωσης (χρώµα κυανό µε έναν κύκλο δώδεκα χρυσών
αστεριών στο κέντρο)
 Ο ύµνος της Ένωσης (από την «Ωδή στη χαρά» της 9ης συµφωνίας
του Μπετόβεν)
 Το σύνθηµα της Ένωσης: «Ενωµένοι στην πολυµορφία»
 Το νόµισµα της Ένωσης: το ευρώ
 Η ηµέρα της Ευρώπης: η 9η Μαΐου, που εορτάζεται σε όλη την
Ευρώπη.
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Να εξηγήσετε γιατί η ισότητα και η ενότητα αποτελούν
βασικές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Απάντηση
Η ισότητα: Η ενότητα ως κοινότητα µπορεί να υπάρξει µόνο εκεί που
υπάρχει ισότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ισότητα µεταξύ των
κρατών-µελών και ισότητα µεταξύ των πολιτών της κοινότητας. Όλοι
είναι ίσοι και οι όποιες διαφορές οφείλουν να επιλύονται µε βάση την
αρχή της ισότητας.
Η ενότητα: Η αξία αυτή αναφέρεται στην ενότητα των κρατών ως µια
κοινότητα συµφερόντων, ως µια ξεχωριστή οντότητα για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι τα σηµερινά
προβλήµατα (πχ. µόλυνση περιβάλλοντος) έχουν υπερκρατικό χαρακτήρα
κι αν κατανοηθεί η σηµασία του αξιώµατος «η ισχύς εν τη ενώσει», τότε
καταδεικνύεται η αξία της κοινότητας.

