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ΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

ΦΥΛΟ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

5 Άνδρες 

30 – 45 ετών 
Μέση & 
Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

Μισθωτοί Ι.Τ., 
Μισθωτοί Δ.Τ., 
Αυτοαπασχολ

ούμενοι, 
Άνεργοι 

Νομός Αττικής 

5 Γυναίκες 

Σύνολο 
δείγματος 10 άτομα 



Η σύγχρονη πραγματικότητα 
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - 1 

Το 
“σήμερα” 

Ο στόχος της θεωρητικής 
συγκρότησης μιας 
ιδανικής πολιτείας στη 
βάση της απαρίθμησης και 
της περιγραφής των 
επιθυμητών 
χαρακτηριστικών της από 
τους πολίτες κατέστη 
δύσκολο να επιτευχθεί. 

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες αποδέσμευσης 
από την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα, καθώς χαρακτηριστικά 
του ρεαλιστικού κόσμου, όπως αυτός βιώνεται μέσω του αντίκτυπου 
της καθημερινότητας σε ατομικό (ψυχολογικό, συναισθηματικό) και 
κοινωνικό / οικονομικό επίπεδο,  ενσωματώνονται στις περιγραφές 

του “ιδεώδους” ως «παραδείγματα προς αποφυγήν». 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

#Δυσαρέσκεια 

#Απαισιοδοξία 

#Δυσλειτουργία 

#Αποκλεισμός 

#Προβληματισμός 

#Αδιέξοδο 

#Αβεβαιότητα 

#Δυσπιστία 

#Αποδιοργάνωση 

#Ανισότητα 

1 

2 

3 
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - 2 

[…] ζούμε το τώρα, δεν 
μπορούμε να ελπίζουμε για 
το μετά. […] Προς το παρόν 
υπάρχει ένας μονόδρομος.  

[…]  Γιατί τα βλέπω πολύ 
δυσοίωνα τα πράγματα για 

τους νέους σήμερα.  

[…] Δηλαδή μπορώ να 
οραματίζομαι, αλλά όταν 

βλέπω την κατηφόρα, είναι και 
εξοργιστικό, έτσι;  

Εμείς πρόσφατα περάσαμε μία οικογενειακή, έτσι 
δύσκολη κατάσταση […] Δεν υπάρχει σύστημα υγείας, 

δυστυχώς. Πρέπει να είσαι συνεχώς με το χέρι στην 
τσέπη ...  

[…] Σήμερα έχεις, αύριο δεν έχεις, 
εδώ που έχουμε καταντήσει. Δεν 
ξέρεις τι σου ξημερώνει την άλλη 

μέρα. 
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ - 1 

Η απαξίωση του κράτους, η απώλεια εμπιστοσύνης στην πολιτεία 

Η αβεβαιότητα για το μέλλον, η αίσθηση αδιεξόδου, η αδυναμία 
προγραμματισμού για το αύριο 

Η ανεργία, η έλλειψη θέσεων εργασίας, η επαγγελματική ανασφάλεια 

Ο  κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση της πρόσβασης σε κοινωνικά 
αγαθά, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 

Η οικονομική επισφάλεια, οι περικοπές μισθών, η ανισοκατανομή των 
φορολογικών βαρών 
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ - 2 

Η αδυναμία στήριξης της νεότητας, η διακύβευση του μέλλοντος της 
νέας γενιάς 

Η χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών, η διάρρηξη των κοινωνικών 
σχέσεων, η αποδόμηση της κοινωνικής συνοχής, το έλλειμμα 

επικοινωνίας 

Η δυσλειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, η ταλαιπωρία στην 
καθημερινότητα των πολιτών 

Ο υπερκαταναλωτισμός, ο υπερδανεισμός 

Η ανάμνηση ενός ξέγνοιαστου παρελθόντος, η απουσία σύγχρονων 
προτύπων 



Το όραμα της ιδανικής κοινωνίας 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 1 

Αξιοπρέπεια 

Ανθρωπιά 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 

Ισότητα 

Αλληλεγγύη 

Αξιοκρατία 

Κοινωνική συνοχή 

Δημοκρατία 

Προστασία νεότητας 

Σεβασμός 

Συνέπεια 

Ευγένεια 

Σε αξιακό / ηθικό επίπεδο 

Αγάπη 

Ψυχική ισορροπία 

Αυθορμητισμός 

Επικοινωνία 

Αισιοδοξία 

Σε ψυχολογικό  / συναισθηματικό 
επίπεδο 

Ιατρική περίθαλψη 

Δημόσια δωρεάν παιδεία 

Ασφάλεια 

Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Περιβάλλον 

Θέσεις εργασίας 

Δημόσια  αγαθά 

Οργάνωση πόλεων 

Δίκαιη φορολόγηση 

Προσβάσιμες συγκοινωνίες 

Σε επίπεδο καθημερινότητας 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 2 

Σε αξιακό / ηθικό επίπεδο 

○ 

•Στην αξιακή προσέγγιση της ιδανικής κοινωνίας, το ατομικό διαπλέκεται με το συλλογικό με 
όρους ισοτιμίας και αμοιβαιότητας, καθώς η επίτευξη του ατομικού, όπως π.χ. η αξιοπρέπεια, 
αποτελεί τη συνισταμένη κοινωνικών μεταβλητών. 

•Οι συμμετέχοντες οραματίζονται έναν κόσμο δικαιοσύνης (με την ευρεία και όχι τη στενά 
νομική της έννοια), ισότητας και αλληλεγγύης, η συγκρότηση του οποίου δεν θεμελιώνεται 
μόνο σε κανονιστικά (π.χ. ισονομία), αλλά και σε ηθικά προαπαιτούμενα. 

•Αφενός, το αίτημα για ισότητα ευκαιριών, σε συνδυασμό με την καθιέρωση αξιοκρατικών 
κριτηρίων για τη στελέχωση τομέων της δημόσιας ζωής και αφετέρου, το αίτημα για επίδειξη 
ανθρωπισμού, ενσυναίσθησης και αλληλοκατανόησης, συνθέτουν την εικόνα μιας πολιτείας 
με κοινωνική και ηθική νοημοσύνη. 

•Οι αξίες της ιδανικής κοινωνίας θα πρέπει να καταστούν δίαυλοι στη διαγενεακή 
επικοινωνία, λειτουργώντας ως παρακαταθήκη και θωράκιση για το μέλλον της νέας γενιάς.  

•Το όραμα για το μέλλον εμπεριέχει κατευθύνσεις από το παρελθόν και στον 
επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιών της κοινωνίας φαίνεται να είναι ευπρόσδεκτη η 
αναβίωση παλαιότερων επιτυχών κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών (π.χ. Δημοκρατία του 
5ου αι. π.Χ.). 
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[…] Εγώ αυτό που θέλω 
είναι πιο πολλή κοινωνική 

δικαιοσύνη απέναντι στους 
συμπολίτες μου, στους 

συνανθρώπους μου, είναι 
αυτή που έχει χαθεί σε 

αυτό που περνάμε τώρα, 
σε αυτό το διάστημα.  

[…] Εγώ θέλω, ως κοινωνία ίσως, 
γενικώς να υπάρχει δικαιοσύνη ως 
προς όλους και ισότητα. Να έχουν 

όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Νομίζω 
ότι αυτό που λείπει αυτή τη 

στιγμή απ’ όλους κυρίως είναι 
προοπτική για το μέλλον, ελπίδα 

για το μέλλον. 

[…] Και να υπάρχει 
αξιοκρατία. Πρέπει να 

υπάρχει. 

[…] Και να υπάρχει μέλλον για τους νέους ώστε να 
μπορέσουν να συνεχίσουν, να μπορούν να κάνουν 

οικογένεια και να συνεχίσουν τη ζωή τους. 

[…] το ιδανικό μπορεί να στηρίζεται στο 
παρελθόν ας πούμε. Όπως γνωρίσαμε τη 
Δημοκρατία του Κλεισθένη, του Περικλή, 

τη Σεισάχθεια […]  

[…] Να υπάρχει αξιοκρατία. 
Να δίνονται […]  

περισσότερες ευκαιρίες σε 
όλους. Να υπάρχει 

σεβασμός και ευγένεια, κάτι 
το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει 

εξαλειφθεί, αλλά έχει 
μειωθεί σίγουρα. 

ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 3 

[…] Πρέπει εμείς οι 
ίδιοι να 

αποβάλλουμε από 
μέσα μας και να 

πούμε ότι μόνο εμείς 
υπάρχουμε. Κανένας 

άλλος […]  
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 4 

Σε ψυχολογικό  / συναισθηματικό 
επίπεδο 

Οι επιστημονικοί 
προβληματισμοί που 
διατυπώνονται 
τελευταία για ανάδυση 
φαινομένων κοινωνικής 
κατάθλιψης ή 
αβοηθησίας 
(helplessness) με 
αφορμή την οικονομική 
κρίση, τα οποία 
αποθαρρύνουν 
ατομικές ή συλλογικές 
πρωτοβουλίες 
διεκδίκησης και 
επιδίωξης κοινωνικών 
αλλαγών, φαίνεται να 
επιβεβαιώνονται από 
τις εμπειρικές 
διαπιστώσεις των 
συμμετεχόντων στην 
έρευνα. 

Ο ψυχολογικός 
αντίκτυπος της 

οικονομικής κρίσης 
εμφανίζεται ισχυρός, 

καθώς προκαλεί 
διαταραχές στη 
διαπροσωπική 

επικοινωνία, αδρανεί 
τους μηχανισμούς 

διαχείρισης του 
θυμού και των 

συγκρούσεων στην 
καθημερινότητα και 
αποτελεί τροχοπέδη 

ακόμα και σε 
προσπάθειες 

ενδοσκόπησης του 
εαυτού. 

Η συζήτηση για τη 
συγκρότηση μιας 

ιδανικής κοινωνίας 
διαπερνάται από το 
τρίπτυχο «αγάπη – 

επικοινωνία – θετική 
ψυχολογία», με την 

ηρεμία και την ψυχική 
ισορροπία να 

αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την 

δημιουργική 
ενεργοποίηση των 
πολιτών προς την 

κατεύθυνση της 
οικοδόμησης μιας 

νέας, ιδανικής 
πολιτείας. 
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Θα ήθελα δηλαδή να γίνει 
πιο αγαπημένος ο κόσμος 

μεταξύ του. 
[…] αλλά βλέπω ότι έχω αρχίσει να 

έχω δυσκολίες στην επικοινωνία, ίσως 
και με τον εαυτό μου κάποιες φορές. 

[…] Να γίνουν και λίγο 
πιο χαρούμενα τα 

παιδιά. 

Λόγω της ιδιότητάς μου, της δουλειάς που κάνω όπως σας 
είπα, κάθε μέρα έρχομαι με πολύ κόσμο αντιμέτωπος. 

Έχουμε γίνει ψυχολόγοι εμείς οι οδηγοί. […] Δηλαδή βλέπω 
κάποιον που επειδή έχει άγχος που θέλει να φτάσει πιο 

γρήγορα κάπου και μου το μεταφέρει να θέλω να πάω πιο 
γρήγορα το λεωφορείο. 

Θέλω να υπάρχει μία 
ηρεμία. 

[…] Δηλαδή ο θυμός που έχει ο 
κάθε ένας από εμάς απέναντι 
στο κράτος, εγώ με το ζόρι τον 

έκανα. Και αυτό μου κάνει κακό 
και στην ψυχοσύνθεσή μου. 

ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 5 

[…] Εγώ νομίζω βασικά 
ότι όλα ξεκινάνε από 

θέμα ψυχολογίας. 

[…] Και γενικότερα θα ήθελα να 
βλέπω χαμογελαστούς ανθρώπους 
γύρω μου, γιατί παντού βλέπω μία 

γκρίνια και μια μιζέρια. 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 6 

Σε επίπεδο καθημερινότητας 

Ιατρική περίθαλψη 

Δημόσια δωρεάν 
παιδεία 

Αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των συμμετεχόντων στην ομάδα συζήτησης. 
  
Μεταφράζεται σε:  
δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους,  
επάρκεια ιατροφαρμακευτικού υλικού,  
ταχεία εξυπηρέτηση ασθενών,  
αξιόπιστο σύστημα ασφάλισης (ενδεχομένως και με δυνατότητα 
επιλογής ασφαλιστικού φορέα),  
πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων υγείας. 

Αποτελεί σημείο αιχμής, ιδίως για τους γονείς. 
  
Ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας της παιδείας σήμερα αμφισβητείται, 
καθώς εκτιμάται ως πλασματικός με βάση τις εμπειρικές διαπιστώσεις των 
συμμετεχόντων (π.χ. κόστος παραπαιδείας). 
  
Η δωρεάν παιδεία αποτελεί εκ των ουκ άνευ σε μια ιδανική κοινωνία. 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 7 

Σε επίπεδο καθημερινότητας 

Ασφάλεια 

Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Ο φόβος της ανεργίας και τα βιοποριστικά κίνητρα εύρεσης εργασίας 
που αφήνουν αναξιοποίητη την ακαδημαϊκή εξειδίκευση οδηγούν 
στον αναγωγή της εργασίας σε μια ιδανική κοινωνία σε αποτέλεσμα 
επιλογής και όχι ανάγκης. 
  
Ο ρόλος της παιδείας αναδεικνύεται καθοριστικός για την επίτευξη 
στοχευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και τη σύνδεση 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 

Δεν συνδέεται ρητά με το φόβο του εγκλήματος, υπό την έννοια ότι 
δεν υπήρξε από τους ερωτώμενους σαφής αναφορά στην 
εγκληματικότητα ως αίτιο διακύβευσης της ασφάλειας.  
 
Αν και υπήρξαν μεμονωμένες αναφορές που της έδωσαν μια πιο 
πρακτική διάσταση π.χ. άνετη κυκλοφορία στους δρόμους, φαίνεται 
να λαμβάνει μια ευρύτερη έννοια. 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 8 

Σε επίπεδο καθημερινότητας 

Θέσεις εργασίας 

Δημόσια αγαθά 

Η εργασία αποτελεί για τους συμμετέχοντες βασικό μοχλό 
κινητοποίησης της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας και της 
ευημερίας του πολίτη.  
 
Πάγιο αίτημα είναι η αύξηση της προσφοράς εργασίας και η 
καθιέρωση ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων, με βάση τα 
προσόντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου, με συστηματικό 
πειθαρχικό έλεγχο, ιδίως στο δημόσιο τομέα, του οποίου οι 
ρουσφετολογικές πρακτικές στελέχωσης καταδικάζονται συλλήβδην. 

Η δωρεάν πρόσβαση στα δημόσια αγαθά είναι αδιαπραγμάτευτη.  
 
Η ιδανική κοινωνία οφείλει να εξασφαλίζει στους πολίτες της 
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, η 
παιδεία, το νερό. 
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ΤΑ “ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ” ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 9 

Σε επίπεδο καθημερινότητας 

Περιβάλλον 
/Οργάνωση 
πόλεων / 
Προσβάσιμες 
συγκοινωνίες 

Δίκαιη 
φορολόγηση 

Το τρέχον φορολογικό σύστημα εκτιμάται ότι επιφέρει σημαντικά 
πλήγματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό και προγραμματισμό, 
ενώ η φορολογική επιβάρυνση παρουσιάζει αναντιστοιχία σε σχέση 
με τις εξασφαλιζόμενες δημόσιες παροχές.  
 
Μία δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών θα εξασφάλιζε την 
ευημερία των νοικοκυριών και την ισότιμη πρόσβαση στα δημόσια 
αγαθά και υπηρεσίες.  

Το περιβάλλον αναδεικνύεται ως βασικό συστατικό της ιδανικής πολιτείας, 
όχι μόνο στη φυσική, αλλά και στην πολιτισμική του διάσταση. 
  
Από τη μία πλευρά, το καθαρό περιβάλλον αποτελεί εχέγγυο όχι μόνο για 
τη σωματική (π.χ. ασφάλεια τροφίμων), αλλά και για τη ψυχική υγεία των 
πολιτών, ενώ από την άλλη πλευρά η οργάνωση των πόλεων και η 
προσβασιμότητα των δημοσίων συγκοινωνιών τίθενται ως προϋποθέσεις 
για την ομαλή διαγωγή του καθημερινού βίου του πολίτη. 



Η θέσπιση του οράματος 
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Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ - 1 

Αν και το αίτημα για συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων προβάλλει έντονα, 
με την ιδέα της εφαρμογής μιας αμεσο-δημοκρατικής διαδικασίας να υφέρπει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συζήτησης για τη νομοθετική λειτουργία σε μια ιδανική πολιτεία, οι 
συμμετέχοντες φαίνεται να μην αποδεσμεύονται πλήρως από την πρακτική της πολιτικής 

εκπροσώπησης μέσω της εκλογής αντιπροσώπων. 
Η παραδοσιακή εκλογική διαδικασία, ως μέθοδος ανάδειξης των πολιτικών εκπροσώπων 

και η Βουλή, ως νομοθετικό όργανο, διατηρούν τη λαϊκή νομιμοποίησή τους. 

Οι πολίτες 
νομοθετούν 

Οι πολίτες 
εκτελούν 

ΜΟΝΤΕΛΟ 1: Μη ορατό   ΜΟΝΤΕΛΟ 2: Λανθάνον  

Οι πολίτες 
νομοθετούν 

Οι εκπρόσωποι 
εκτελούν 

ΜΟΝΤΕΛΟ 3: Έκδηλο 

Οι πολίτες προτείνουν 

Οι εκπρόσωποι νομοθετούν 

Οι εκπρόσωποι εκτελούν 
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Απαιτείται συνδυασμός αποδεδειγμένης θεωρητικής και εμπειρικής 
επάρκειας.  

 
Η ακαδημαϊκή γνώση πρέπει να συνοδεύεται από εργασιακή εμπειρία, 
σαφή αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας και διοικητικές ικανότητες. 

 
Οι πληροφορίες για το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο των υποψηφίων 
θα πρέπει να διαχέονται στο κοινό, αφού προτάσσονται ως βασικά κριτήρια 
επιλογής. 

 
Η κομματική ταύτιση ως κριτήριο επιλογής  υποψηφίων παρουσιάζεται 
καταφανώς αποδυναμωμένη. 

Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού νομοθέτη - 1 

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ - 2 



21 

Επιβάλλεται να μπει “φρένο” στην αλίευση υποψηφίων από τις κομματικές δεξαμενές. 
 

 Εκφράζεται η ανάγκη για εκλαΐκευση του πολιτικού προσωπικού και κατάργηση των πολιτικών 
υποψηφιοτήτων ελίτ  και της οικογενειοκρατίας στην πολιτική. 

 
 Αναζητούνται εκπρόσωποι από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλα τα πεδία της κοινωνικής 
δομής. 

Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού νομοθέτη - 2 

Ο εκπρόσωπος οφείλει να λογοδοτεί στο εκλογικό σώμα και να ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας του. 

 
Ο πήχης των προσδοκιών τίθεται σε ρεαλιστική βάση, περιθώρια λάθους αναγνωρίζονται, ωστόσο 
απαιτείται δημόσια ανάληψη ευθυνών και πολιτική ευθιξία. 

 
Σε σχέση με τη θητεία, αν και χρονικά οριοθετημένη (ως χρονική διάρκεια θητείας, η τετραετία δεν 
υπόκειται σε ισχυρή αμφισβήτηση), θα πρέπει να διατίθενται δυνατότητες ευελιξίας είτε στην 
κατεύθυνση της παύσης (σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών) είτε στην κατεύθυνση της συνέχισης (σε 
περιπτώσεις πραγματοποίησης ικανοποιητικού έργου) της παραμονής στο βουλευτικό αξίωμα.  

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ - 3 
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Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ - 4 

Για μένα ο συνδυασμός πράξης και 
θεωρίας είναι ο ιδανικός, αφού 

μιλάμε για ιδανικά σήμερα. 

[…] εάν στη βουλή γίνει ομάδα εργασίας, και το ποιοι θα μπούνε 
στην ομάδα εργασίας, δηλαδή θα μπει κι ένας εκπρόσωπος του 
ΙΚΑ για τα ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος δεν θα είναι μονάχα ο 
διευθυντής, αλλά θα είναι και ο υπάλληλος που δουλεύει στις 

συντάξεις ή ο υπάλληλος του λογιστηρίου που δουλεύει, ώστε να 
ξέρει τον κύκλο της εργασίας στο κάθε θέμα […] 

[…] να αντιπροσωπεύει και μια 
ομάδα του κόσμου. Του λαού. Να 

είναι γνώστης των 
προβλημάτων[…] 

[…] Δηλαδή να ψηφίζουμε ένα 
άτομο βάσει των προσόντων 

του και όχι ας πούμε βάσει του 
κόμματος που αντιπροσωπεύει.  

[…] και ο λαός που 
λέμε με τις εκλογές 

ψηφίζει, αναγκάζεται 
και να ψηφίσει 

κάποια πρόσωπα, 
επειδή ψηφίζει το 

συγκεκριμένο κόμμα, 
λούζεται και τα 

πρόσωπα που το 
ακολουθούν, άσχετα 

αν θεωρεί ότι 
υπάρχουν αξιόλογα 
πρόσωπα σε άλλα 

κόμματα. 

Εγώ θα ήθελα αυτοί που 
βρίσκονται στα δημόσια 

αξιώματα να είναι άνθρωποι 
ικανοί, που έχουνε και τις 

γνώσεις και την εμπειρία για 
κάθε αντικείμενο. 

[…] να έχουνε την αξιοπρέπεια, 
γιατί πρέπει να έχουνε την 

αξιοπρέπεια, γιατί περί 
αξιοπρέπειας πρόκειται, να 

παραδεχτούν: δεν μπορώ να τα 
καταφέρω, δεν μπορώ να λύσω το 

πρόβλημα, έκανα λάθος, έκανα 
πολλά λάθη, να σηκωθούν να το 
πουν από μόνοι τους. Δεν είναι 

κακό. Δεν είμαστε τέλειοι.  



Η εφαρμογή του οράματος 



24 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ»:  
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Η ομάδα συζήτησης κατέληξε σχεδόν ομόφωνα σε ένα 
κυρίαρχο αίτημα:  

το δημόσιο χαρακτήρα της νομοπαραγωγικής διαδικασίας. 

Η νομοθέτηση επί του παρόντος γίνεται αντιληπτή ως μια 
«κλειστή» διαδικασία, στην οποία ο πολίτης λαμβάνει 

μέρος μόνο δια μέσου της συμμετοχής στις εθνικές 
εκλογές. 

Η λαϊκή συμμετοχή στη νομοπαραγωγή δεν ταυτίζεται ρητά 
με τη συμμετοχή στην εκτέλεση της απόφασης, αλλά 

τοποθετείται κυρίως στο στάδιο της προπαρασκευής του 
νόμου και αποκτά τη μορφή δημόσιας διαβούλευσης. 

Η συμμετοχή των πολιτών νομιμοποιείται στη βάση της 
εμπειρικής γνώσης των κοινωνικών προβλημάτων και της 

καθημερινότητας. 
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ 

↘Η ευρωπαϊκή εμπειρία (με αναφορά στο Ισλανδικό μοντέλο) φαίνεται ότι 
μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τον επαναπροσδιορισμό της συμμετοχής του 
πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 
↘Μέρος των συμμετεχόντων επαναφέρουν στο προσκήνιο το κατά καιρούς 
προβαλλόμενο αίτημα για διενέργεια δημοψηφισμάτων, ως μέσο 
αφουγκρασμού της λαϊκής θέλησης. 

 
↘Περιγράφεται ως μια διαδικασία με σημείο εκκίνησης την πολιτική εξουσία, 
όπου ο πολίτης καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει μια ειλημμένη νομοθετική 
πρωτοβουλία.  

 
↘Η αίσθηση που προκύπτει από τις απόψεις των ερωτώμενων είναι ότι το 
δημοψήφισμα αποτελεί ένα μίνιμουμ βήμα για τη συγκρότηση μιας ιδανικής 
δημοκρατικής πολιτείας. 
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Η ιδανική διαδικασία 
νομοπαρασκευής χωρίζεται σε δύο 

φάσεις: 

Α) τη φάση της δημόσιας 
διαβούλευσης, με την κατάθεση 

προτάσεων από τους πολίτες 

Β) τη φάση της αξιολόγησης των 
προτάσεων και της λήψης 

αποφάσεων από τους 
εκπροσώπους. 

ΤΟ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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Η προετοιμασία της 
λήψης αποφάσεων 

προσδιορίζεται 
χωρικά σε επίπεδο 

δήμου / 
κοινότητας.  

Η κοινοτική οργάνωση 
της διαβούλευσης 

εξυπηρετεί την ευρύτητα 
της συμμετοχής και την 
ανάδειξη των τοπικών / 

επιμέρους προβλημάτων, 
ενώ αναβαθμίζεται ο 

ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

Οι δημοτικές αρχές 
λαμβάνουν το χαρακτήρα 

πρωτοβάθμιας 
εκπροσώπησης της τοπικής 
κοινωνίας, λειτουργούν ως 

πρεσβευτές των κοινωνικών 
αιτημάτων και 

επιφορτίζονται με τη 
γνωμοδότηση προς τις 

εθνικές αρχές.  

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Από το μικροεπίπεδο της τοπικής κοινωνίας στο μακροεπίπεδο της εθνικής 

διακυβέρνησης
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Εγώ πιστεύω ότι στους πολίτες θα πρέπει να 
ξεκινάει να δημιουργείται ένας νόμος, που θα 

ψηφίζουνε απλά αυτοί που εκλέγουμε.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ» 

Εμείς να δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε την 
κοινωνία που θέλουμε, όπως τώρα που συζητάμε, 

που συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα. Να την 
δημιουργούμε εμείς, να φτιάχνουμε το πλαίσιο μέσα 
από τις μικρές κοινωνίες, τις πλατείες, το οτιδήποτε, 

αυτό που μας εκφράζει. Και από κει και πέρα, με 
κάποιο τρόπο να δίνεται προς τα πάνω, και να 

καταχωρείται και να ψηφίζεται. Απόλυτη 
δημοκρατία. 

[…] Δηλαδή οι Δήμαρχοι κατά κάποιο τρόπο 
εκφράζουν ακόμα περισσότερο εμάς. Οπότε, 

μία μέρα να μαζεύονται κάποιοι να πηγαίνουν 
στη βουλή, οπότε να μεταφέρουνε κάποια 

προβλήματα ας πούμε. 

Θεωρώ ότι η απόλυτη δημοκρατία 
έρχεται από κάτω προς τα πάνω, κι 

όχι από πάνω προς τα κάτω. 



Ο έλεγχος της εφαρμογής 
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Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η κατάσταση 
στην Ελλάδα 

σήμερα 

Κωλυσιεργία 

Γραφειοκρατία 

Πολυνομία 

Πελατειακές 
σχέσεις 

Ανεφάρμοστοι ή 
αλληλοαναιρούμενοι νόμοι, 

ύπαρξη «παραθύρων» / 
περιθωρίων για νομικούς 

ελιγμούς 

Καθυστερήσεις στην απονομή 
της δικαιοσύνης, υψηλό κόστος 

διαδικασιών, αποθάρρυνση 
καταγγελιών 

Κακή ποιότητα εξυπηρέτησης 
του πολίτη, αδιαφορία 

υπαλλήλων 

Ρουσφετολογική κουλτούρα, 
χρηματισμός υπαλλήλων, 

παρακάμψεις νομίμων 
διαδικασιών 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ 

Συγκρότηση ομάδων αξιολόγησης αποτελούμενες από αιρετούς αξιολογητές 

Εφαρμογή αξιόπιστης και τακτικής αξιολόγησης βάσει προδιαγεγραμμένων κριτηρίων (π.χ. 
εργατικότητα) 

Συγκρότηση ανεξάρτητων δημοσίων αρχών 

Πιθανή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης 

Αυστηροποίηση ποινών για πειθαρχικά παραπτώματα (φυλάκιση, δήμευση περιουσίας) 

Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης 

Ανταμοιβή / κινητροδότηση των νομοταγών λειτουργών / πολιτών 



32 

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου δεν θα βασίζεται μόνο σε τυπικές 
προϋποθέσεις σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά θα πρέπει να υπακούει και σε ηθικές 
επιταγές.  
 

Τα παραδείγματα χωρών του εξωτερικού ενισχύουν την άποψη ότι η ουσιαστική 
εφαρμογή των νόμων εξασφαλίζει την επιτυχία των ελεγκτικών μηχανισμών, ωστόσο η 

γενική αίσθηση που προέκυψε από την ομάδα συζήτησης είναι ότι η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου δεν αποτελεί αντικείμενο μόνο συλλογικής, αλλά και 

ατομικής ευθύνης. 
 
Τα ελεγκτικά σώματα θα πρέπει να συγκροτούνται από άτομα υπεύθυνα, ευσυνείδητα, 
ανεξάρτητα από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα. 
 

Η ανάπτυξη κουλτούρας δεοντολογίας διαμέσου των άτυπων μηχανισμών κοινωνικού 
ελέγχου, όπως η οικογένεια και η εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη ευσυνειδησίας 
και υπευθυνότητας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ισχυροποίησης των 

ελεγκτικών μηχανισμών και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητάς τους. 
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Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας 

Καταγραφή περιουσίας βουλευτών, έλεγχος του πόθεν 
έσχες 

Περιορισμός οικονομικών απολαβών σε μία βουλευτική 
αποζημίωση 

Κατάργηση παραγραφής αδικημάτων που 
διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής 

θητείας 

Ανεξαρτησία από οικονομικά συμφέροντα 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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ΑΞΟΝΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

[…] Δηλαδή, να δει που πηγαίνουν τα λεφτά, να 
υπάρχει  ένας έλεγχος, και κάποια ανάλογη 

τιμωρία, ή δήμευση περιουσίας ή φυλακή, και οι 
διαδικασίες οι δικαστικές θα γίνονται πιο 

γρήγορα κάπως. Δηλαδή εν ανάγκη να γίνονται 
πολλά δικαστήρια […] 

[…] Οπότε θα μπορούσαν να υπάρχουν 
κάποιοι άνθρωποι […] οι οποίοι θ 

αξιολογούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

Δεν ξέρω αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να 
υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει επίπληξη, αλλά να 

υπάρχει και ανταμοιβή μετά σε αυτόν που 
προσφέρει πραγματικά. Δηλαδή να υπάρχουν 

κίνητρα, ώστε να κάνει κανείς σωστά τη δουλειά 
του. 

Αυτός που θα έρθει να ελέγξει 
πρέπει να είναι ευσυνείδητος. 

[…] και εμείς οι πολίτες πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι , να ξεκινήσουμε πρώτα από τους 
εαυτούς μας. Δηλαδή να δουλεύουμε πιο ευσυνείδητα, και γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής μας να 
γίνουμε πιο υπεύθυνα άτομα. Να ξεκινήσει από κει και μέσα από την οικογένεια , τη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών μας, από τα πολύ απλά καθημερινά πράγματα […] 



Σύνταγμα της Ελλάδας: εικόνα & προσδοκίες 
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Αν και σε γενικές γραμμές παρατηρείται ικανοποίηση από το επίπεδο του ελληνικού νομικού 
συστήματος, διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι στην Ελλάδα οι νόμοι δεν τηρούνται και το 
Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. 
 
Το πολιτικό σύστημα, ως εκτελεστής της νομοθεσίας, τυγχάνει πλήρους απαξίωσης, καθώς η 
κατάθεση εμβόλιμων τροπολογιών που αναιρούν το περιεχόμενο του κύριου σώματος των 
νόμων και η ύπαρξη «παραθύρων» που επιτρέπουν νομικούς ελιγμούς και καταπάτηση των 
δικαιωμάτων του πολίτη, αποτελούν τα βασικά αίτια άρσης της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
εκτελεστική εξουσία. 
 
Η διαπίστωση της ανάγκης για προώθηση αλλαγών στη νομοθετική διαδικασία συνοδεύεται 
από την ορατότητα της κοινωνικής παραίτησης από σχετικές διεκδικήσεις, υπό το φόβο της 
ματαίωσης των προσδοκιών. 

Οι πολίτες 
εκφράζουν την 
άποψη ότι το 
Σύνταγμα… 

…θέτει γενικές αρχές 

…ορίζει τα δικαιώματα των πολιτών και τα όριά τους 

…είναι ο ανώτατος νομοθετικός κανόνας 

…δεν τηρείται ή αναιρείται από επιμέρους νομοθετικές 
διατάξεις και τροπολογίες 

…δεν έχει γίνει γνωστό εις βάθος στους πολίτες 
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Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

↓…γιατί το πρόβλημα δεν 
εντοπίζεται στο περιεχόμενο του 

Συντάγματος αλλά στην ελλιπή ή μη 
εφαρμογή του 

 
↓…γιατί αρκούν συμπληρωματικές 
αλλαγές σε επιμέρους τμήματα της 

νομοθεσίας 

↑…γιατί ο Συνταγματικός Χάρτης της 
χώρας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και 
να προσαρμοστεί στις ανάγκες της 
εποχής 

 
↑…με την προϋπόθεση η 
αναθεώρηση του Συντάγματος να 
προέλθει από τους πολίτες και όχι 
από τη Βουλή 

Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν δυο βασικές απόψεις σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας 
συνταγματικής αναθεώρησης, με την  ανάγκη για προώθηση γενικότερων αλλαγών νομικού 

περιεχομένου καταγράφεται έντονη. 
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3 + 1 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ  
& ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

…να βρίσκω το 
δίκιο μου χωρίς να 

έρχομαι 
αντιμέτωπος με τη 
γραφειοκρατία & 

επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων 

…να υπάρχει 
δικαιότερη 

νομοθεσία, χωρίς 
«ύποπτες» 

τροπολογίες και 
«παραθυράκια» 

…να μπορώ να 
παρεμβαίνω στη 

νομοθετική 
διαδικασία, 

εκφράζοντάς την 
άποψή μου 

…να είναι 
ενημερωμένοι οι 
πολίτες εις βάθος 
για τους νόμους 
και το Σύνταγμα 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τα φαινόμενα κοινωνικής παραίτησης από διεκδικήσεις κοινωνικών 
αλλαγών, οφειλόμενα εν μέρει στην οικονομική κρίση και εν μέρει σε χρόνιες 
παθογένειες της δημόσιας ζωής, φαίνεται να ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά των 
πολιτών στην κατεύθυνση μιας περισσότερο ενεργούς ανάμειξης στην νομοθετική 
διαδικασία. 

 
Διατυπώνουν προτάσεις για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος ειδικότερα και 

οραματίζονται ένα αξιόπιστο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης, λογοδοσίας, 
ελέγχου και διαφάνειας στη δημόσια ζωή, όπου θα εξασφαλίζεται η δικαίωση και 
ανταμοιβή  των ευσυνείδητων και νομοταγών και αντίστοιχα η επιβολή κυρώσεων στους 
παρανομούντες. 

 
Εμπνεόμενοι/ες από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και ελληνικά ιστορικά 

πρότυπα και με όραμα μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισονομίας, αλληλεγγύης, ισότητας και 
ανθρωπισμού, οι πολίτες προβάλλουν το αίτημα για συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων με τη μέθοδο της δημόσιας διαβούλευσης, κατ’ αρχήν σε τοπικό επίπεδο, 
στην κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας σύγχρονης δημοκρατίας «από τα κάτω». 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 


