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12.1.1 Κατηγορίες και αίτια της με-

τανάστευσης 
12.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες 
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12.3 Έλληνες και αλλοδαποί 
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12.3.2 Απόκτηση και απώλεια Ελ-

ληνικής Ιθαγένειας 
12.4 Δημοκρατικές αρχές για την 

κοινωνική συμβίωση 
12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη 
12.4.2 Σεβασμός του «Άλλου» και 

ανεκτικότητα 
12.4.3 Πνεύμα διαλόγου και συνερ-
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12.4.4 Ειρηνική επίλυση διαφορών 
(προσώπων, ομάδων, κρα-
τών) 

12.5 Ο ελληνισμός της διασποράς 
12.6 Έλληνες ευεργέτες και μεγάλες 

προσωπικότητες του Ελληνι-
σμού 

 

Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μά-
θουν: 
 
-Να εξηγούν τα αίτια των μετανα-
στεύσεων και να διερευνούν τις 
συνέπειες που προκύπτουν για το 
άτομο, τη χώρα προέλευσης και τη 
χώρα προορισμού. 

-Να διακρίνουν τις έννοιες του μετα-
νάστη και του πρόσφυγα. 

-Να διακρίνουν τις έννοιες του ημε-
δαπού και αλλοδαπού και να γνω-
ρίζουν τις προϋποθέσεις κτήσης 
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και απώλειας της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας. 

-Να αποκτήσουν αυτογνωσία διε-
ρευνώντας τις στάσεις και τη συ-
μπεριφορά τους απέναντι στους 
διαφορετικούς και να αναπτύξουν 
συναισθήματα αλληλεγγύης. 

-Να διερευνούν τη μετανάστευση 
των Ελλήνων διαχρονικά. 

-Να ερμηνεύουν την ύπαρξη του 
Ελληνισμού της διασποράς στις 
πέντε ηπείρους. 

-Να ερμηνεύουν την έννοια της ευ-
εργεσίας από την αρχαιότητα μέ-
χρι σήμερα. 

 

Βασική ορολογία 
 
- μετανάστευση 
- μετανάστης 
- εσωτερική μετανάστευση 
- εξωτερική μετανάστευση 
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- χώρα προέλευσης 
- χώρα υποδοχής 
- πρόσφυγας 
- ντάμπινγκ 
- ιθαγένεια 
- εθνικότητα 
- υπηκοότητα 
- κράτος δικαίου 
- διασπορά 
- παροικίες 
- ευεργεσία 
- πολιτικό άσυλο 
- χώρα προέλευσης 
- χώρα υποδοχής 
- χορηγία 
- ηπειρωτική μετανάστευση 
- υπερπόντια μετανάστευση 
- άδεια παραμονής 
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12.1 Η μετανάστευση 
12.1.1 Κατηγορίες και αίτια της 
μετανάστευσης 
 

 H μετανάστευση, η μετακίνηση 
ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε 
κατά ομάδες είναι πανάρχαιο φαι-
νόμενο. Δεν υπάρχει ιστορική πε-
ρίοδος που να μην υπάρχει το φαι-
νόμενο της μετανάστευσης για διά-
φορους λόγους. Οι άνθρωποι μετα-
κινούνταν και μετακινούνται για λό-
γους οικονομικούς (εργασία, εμπό-
ριο), για λόγους εκπαιδευτικούς 
(σπουδές), για λόγους κοινωνικούς 
(περισσότερες ευκαιρίες για καλύ-
τερη ζωή). Το μοντέλο ενός κόσμου 
όπου κανένας δεν μετακινείται από 
τον τόπο που γεννήθηκε ανήκει 
στην σφαίρα της φαντασίας. Κατά 

συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει 
ένας κόσμος χωρίς μετανάστευση. 
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 Το φαινόμενο της μετανάστευ-
σης δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν είδη 
μετανάστευσης. Πιο αναλυτικά: 

α) Εξωτερική μετανάστευση είναι 
η μετακίνηση ατόμων ή ομάδωνσε 
άλλη χώρα. Παράδειγμα, κάποιος 
από την Αλβανία να μεταναστεύσει 
στην Ελλάδα ή κάποιος από την 
Ελλάδα να μεταναστεύσει σε άλλη 
χώρα. Η χώρα από την οποία μετα-

ναστεύει κάποιος λέγεται χώρα 

προέλευσης. Η χώρα προς την ο-

ποία μεταναστεύει λέγεται χώρα 
υποδοχής. Αν η εξωτερική μετανά-
στευση γίνεται προς χώρες της ί-
διας ηπείρου (π.χ. από την Ελλάδα 

προς τη Γερμανία) ονομάζεται η-

πειρωτική. Αν η εξωτερική μετανά-
στευση γίνεται προς χώρες άλλης 
ηπείρου (π.χ. από την Ελλάδα 

προς τις Η.Π.Α.) ονομάζεται υπερ-
πόντια.  
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β) Εσωτερική μετανάστευση είναι 
η μετανάστευση από μια περιοχή 
της χώρας σε άλλη. Η Αθήνα είναι 
προϊόν εσωτερικής μετανάστευσης 
κυρίως τη δεκαετία του 1960 και τη 
δεκαετία του 1970. Εκατοντάδες χι-
λιάδες άνθρωποι άφησαν τα χωριά 
τους και ήρθαν στην πρωτεύουσα 
για μια καλύτερη ζωή. Υπάρχουν 
και άλλες κατηγορίες μετανάστευ-

σης όπως η εκούσια (το άτομο με-

ταναστεύει με τη θέλησή του), η α-
κούσια (χωρίς τη θέλησή του, σε 
αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι 

πρόσφυγες), η οικολογική (οφείλε-
ται σε περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως η ξηρασία ή η έλλειψη νερού) 
κτλ. 
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                                   Ναός της Ήρας  
                                   στην Ποσειδω- 
                                   νία της Κάτω Ι- 
                                   ταλίας (περι- 
                                   οχή της Κα- 
                                   μπανίας).  
  
 Η αποικία ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα 
π.Χ. Ο ναός κτίστηκε τον 6ο αιώνα 
π.Χ. Οι αρχαίοι αποικισμοί ήταν με-
ταναστεύσεις των κατοίκων του ελ-
λαδικού χώρου, οι οποίες οφείλο-
νταν: 

      στην αύξηση του πληθυσμού,   
τον οποίο δεν μπορούσαν να ζή-
σουν οι φυσικοί πόροι της πατρί-
δας του, 
  στην ανάπτυξη του εμπορίου, 
      στις πολιτικές διώξεις. 
Πόσο μοιάζουν οι αιτίες των αρχαί-
ων μεταναστεύσεων με τις αιτίες 
των σύγχρονων μεταναστεύσεων; 
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                                     Το πλοίο Μεϋ-       
                                     φλάουερ που  
                                     μεταφέρει α- 
                                     ποίκους στον   
                                     Νέο Κόσμο το 
1620. Πίνακας του Γουλιέλμου Χάλ-
σαλ, 1882, Pilgrim Hall Museum, 
Η.Π.Α. 

 
2.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες 
 

 Η μετανάστευση από μια χώρα 
σε άλλη συντελείται «αρμονικά», 
εφόσον «επιλύει» προβλήματα στο 
εσωτερικό των χωρών αυτών. Η 
υψηλή ανεργία σε μια χώρα οδηγεί 
πολλούς ανέργους να σκεφθούν ως 
λύση τη μετανάστευση. Επίσης, τα 
χαμηλά ημερομίσθια σε μια χώρα 
μπορεί να οδηγήσουν τμήμα του 
εργατικού δυναμικού στη μετανά-
στευση με σκοπό την καλύτερη α-
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μοιβή. Αν μια άλλη χώρα ζητάει ερ-
γατικό δυναμικό, προσφέροντας 
και καλύτερες αποδοχές, τότε η με-
τανάστευση πραγματοποιείται με 
σχετικά ελάχιστα προβλήματα. Για 
παράδειγμα, η «σχεδιασμένη μετα-
νάστευση» που είχε εφαρμόσει η 
Δυτική Γερμανία, μετά τον Β' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, λειτούργησε για 
πολλούς μετανάστες από χώρες 
της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία) που 
μετανάστευσαν για να εργασθούν 
στα εργοστάσια. Όμως, το γεγονός 
ότι η Δυτική Γερμανία καλούσε συ-
γκεκριμένο αριθμό εργατών για ερ-
γασία σε συγκεκριμένες θέσεις ερ-
γασίας ελαχιστοποιούσε τις τριβές 
μεταναστών και ημεδαπού πληθυ-
σμού και περιόριζε το φαινόμενο ο 
μετανάστης να χρησιμοποιηθεί ως 
φθηνότερη εργατική δύναμη.  
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Αυτές οι συνθήκες δεν υπάρχουν 
σήμερα. Η μετανάστευση δεν γίνε-
ται σχεδιασμένα. Μεγάλα μετανα-
στευτικά κύματα, κυρίως από την 
Ασία και την Αφρική, προκαλούνται 
εξαιτίας της καταστροφής του περι-
βάλλοντος, των πολέμων, της φτώ-
χειας και της αναζήτησης καλύτε-
ρης ζωής. Η μαζικότητα και ο μη 
σχεδιασμένος χαρακτήρας της με-
τανάστευσης έχει οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες για τους με-
τανάστες και για τον ημεδαπό πλη-
θυσμό, οι οποίες γίνονται οξύτερες 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
συρρίκνωσης του κράτους πρό-
νοιας και υψηλής ανεργίας. Πιο α-
ναλυτικά: 

α) Αναπτύσσονται απόψεις ότι για 
την ανεργία ευθύνονται αποκλει-
στικά οι μετανάστες. Η ανεργία 
οφείλεται στην οικονομική κρίση, 
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την έλλειψη επενδύσεων, την απο-
διάρθρωση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας (βιοτεχνίες και βιομηχα-
νίες που κλείνουν) και όχι στην πα-
ρουσία αλλοδαπών εργαζομένων. 
Άλλωστε, οι αλλοδαποίβεργαζόμε-
νοι εργάζονται, κυρίως, σε θέσεις 
εργασίας που δεν τις θέλει ο ημε-
δαπός πληθυσμός (φροντίδα γερό-
ντων, αρρώστων, αποκλειστική 
νοσηλεία στο νοσοκομείο, βαριές 
αγροτικές εργασίες, οικοδομή, κτη-
νοτροφικές εργασίες κτλ.). 

β) Η μετανάστευση μπορεί να ο-
δηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ, 
δηλαδή μετανάστες να δέχονται να 
εργασθούν με χαμηλότερες αποδο-
χές από τους ημεδαπού εργαζομέ-
νους και χωρίς ασφαλιστική κάλυ-
ψη. Όμως, αυτό σε συνθήκες κρί-
σης και υψηλής ανεργίας ισχύει και 
για το ημεδαπό εργατικό δυναμικό 
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του οποίου οι απολαβές μειώνο-
νται. 

γ) Τα δικαιώματα των μεταναστών 
είναι ένα τεράστιο ζήτημα 
που σχετίζεται με τη δημοκρατική 
λειτουργία της πολιτείας. Οι μετα-
νάστες πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης 
κτλ. Διαφορετικά, οι οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της μετανά-
στευσης θα οξύνονται. 
 
 
                                  Γ. Σικελιώτης,  
                                  Ασία, Εθνική Πι-  
                                  νακοθήκη. 
 
 
 
 
 «Στις συζητήσεις τους, οι μετα-
νάστες που φτάνουν στον Καναδά 
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από τον Τρίτο κόσμο, λένε ότι τα πε-
ζοδρόμια της χώρας είναι στρωμένα 
με χρυσές πλάκες. Μόλις φτάσουν 
διαπιστώνουν ότι οι πλάκες των πε-
ζοδρομίων δεν είναι χρυσές και ότι 
τους έχουν φέρει εδώ για να τις 
στρώνουν». (Πήτερ Μακ Λάρεν, Κα-
ναδός πανεπιστημιακός)  
 Η φτώχεια, η έλλειψη νερού και 
τροφής οι πόλεμοι στην Ασία και 
την Αφρική και η αναζήτηση καλύ-
τερη ζωής οδηγούν εκατοντάδες χι-
λιάδες ανθρώπους να μεταναστεύ-
σουν στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Ένας από τους λόγους που τους 
παρακινεί να διασχίσουν, με κάθε 
μέσο και κάθε κίνδυνο, τεράστιες 
αποστάσεις είναι οι εικόνες που 
έχουν για τις ανεπτυγμένες κοινω-
νίες, από την τηλεόραση. Δυστυ-
χώς, η πραγματικότητα που συνα-
ντούν στις ανεπτυγμένες χώρες εί-
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ναι διαφορετική. Σύντομα διαπι-
στώνουν ότι οι εικόνες της τηλεό-
ρασης δεν είναι πραγματικές. Τα 
προϊόντα και τα μέρη που έβλεπαν 
στην τηλεοπτική οθόνη υπάρχουν, 
αλλά δεν έχουν πρόσβαση όλοι σε 
αυτά. Ο πλούτος των ανεπτυγμέ-
νων κοινωνιών είναι άνισα κατανε-
μημένος. Οι νεοφερμένοι μετανά-
στες αισθάνονται ανεπιθύμητοι και 
αναγκάζονται να κάνουν τις πιο 
βαριές και τις πιο κακοπληρωμένες 
εργασίες. 

 
12.2 Οι πρόσφυγες και η συμφω-
νία Σένγκεν 
 

 Ο πρόσφυγας συγχέεται, συχνά, 

με τον μετανάστη. Η διαφορά τους 
βρίσκεται στο ότι: 

α) Ο πρόσφυγας εγκαταλείπει τη 
χώρα του, χωρίς τη θέλησή του, για 
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να αποφύγει δίωξη για πολιτικούς, 
εθνικούς, θρησκευτικούς κτλ. λό-
γους. Αντίθετα, ο μετανάστης φεύ-
γει από τη χώρα του με τη θέλησή 
του. 

β) Στον πρόσφυγα μπορεί να χο-

ρηγηθεί πολιτικό άσυλο, μια μορφή 
προστασίας που παρέχει η χώρα 
που τον φιλοξενεί. Αντίθετα, ο με-

τανάστης μπορεί να λάβει άδεια 
παραμονής.  
 Ο όρος «πρόσφυγας» χρησιμο-
ποιήθηκε μετά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο προκειμένου να χαρακτη-
ρίσει τα άτομα που αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν ή εκδιώχθηκαν 
από τα εδάφη τους λόγω πολέμων, 
αλλαγής συνόρων και συγκρούσε-
ων. Η έννοια του πρόσφυγα σχημα-
τίστηκε πληρέστερα μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, για να περιλά-
βει όσους εγκαταλείπουν τη χώρα 
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τους, επειδή διώκονται ή απειλού-
νται με δίωξη για πολιτικούς, εθνι-
κούς, θρησκευτικούς λόγους κτλ.  
 Η ελληνική ιστορία έχει γνωρίσει 
την προσφυγιά. Χιλιάδες Έλληνες 
έγιναν πρόσφυγες λόγω της μικρα-
σιατικής καταστροφής (1922). Αρ-
γότερα, αρκετοί Έλληνες έγιναν 
πολιτικοί πρόσφυγες, κυρίως στις 
Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής 
Ευρώπης, εξαιτίας του εμφυλίου 
πολέμου (1946-1949). Επίσης, χι-
λιάδες Κύπριοι εγκατέλειψαν τα 
χωριά και τις πόλεις τους λόγω της 
τουρκικής εισβολής (1974).  
 Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ο αριθμός των προσφύγων έφτανε 
τα δεκάδες εκατομμύρια στην Ευ-
ρώπη και την Ασία. Το ζήτημα των 
προσφύγων απασχόλησε τον Ορ-
γανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

Το 1951 ψηφίστηκε η Συνθήκη της 
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Γενεύης για τους Πρόσφυγες και 

δημιουργήθηκε η Ύπατη Αρμο-
στεία για τους Πρόσφυγες. Στη 
Συνθήκη της Γενεύης, που έχει επι-
κυρωθεί και από την Ελλάδα, δίνε-
ται ο εξής ορισμός του πολιτικού 
πρόσφυγα: «Πρόσφυγας είναι κάθε 
πρόσωπο που, λόγω δικαιολογημένου 
φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκεί-
ας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή 
πολιτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται 
εκτός της χώρας της οποίας είναι 
υπήκοος και δεν μπορεί ή, λόγω φό-
βου, δεν επιθυμεί να απολαμβάνει 
της προστασίας της χώρας αυτής». 
 
 Στην αρχαία Ελλάδα άσυλο 
(προστασία) μπορούσε να ζητήσει 
κάποιος σε ναούς. Στο Μεσαίωνα, 
καταφύγιο για κάποιον διωκόμενο 
ήταν οι εκκλησίες. 
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 Στις Ικέτιδες του Αισχύλου, οι 50 
κόρες του Δαναού ζήτησαν άσυλο 
στο Άργος. Ο Πελασγός, βασιλιάς 
του Άργους, επιφυλάχθηκε να απα-
ντήσει λέγοντάς τους ότι θα ρωτή-
σει τον λαό του. Οι Αργίτες απο-
φάνθηκαν υπέρ του ασύλου με ανά-

ταση των χεριών. Είναι η πρώτη 

αποτύπωση της έννοιας του ασύ-
λου στην ιστορία. 
 

 
 
Έλληνες προσπαθούν να σωθούν 
στην καταστροφή της Σμύρνης. Η 
σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι 
δεμένη με την προσφυγιά. Οι πρό-
σφυγες από την Μικρά Ασία έπαι-
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ξαν σημαντικό ρόλο στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία. Αξιοποίη-
σαν ακαλλιέργητες εκτάσεις που 
τους δόθηκαν από το κράτος, έφε-
ραν καινοτομίες στο εμπόριο και τη 
βιομηχανία. Οι γυναίκες πρόσφυ-
γες, επειδή αναγκάστηκαν να ερ-
γαστούν για να επιβιώσουν, δη-
μιούργησαν τις προϋποθέσεις για 
να ξεπεραστεί το στερεότυπο της 
γυναίκας που μένειν στο σπίτι και 
ασχολείται με τα οικιακά. 
  
 Για το αν κάποιος είναι πρόσφυ-
γας καθορίζεται από τα κράτη ή 
από διεθνείς οργανισμούς, όπως 
συμβαίνει με τη νομοθεσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. 
Υπάρχουν κράτη που το άσυλο και 
η διαδικασία απόδοσής του προ-
βλέπεται από το Σύνταγμά τους. 
Στο ελληνικό Σύνταγμα προβλέπε-
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ται η αναγνώριση δικαιώματος α-
σύλου: «Απαγορεύεται η έκδοση 
αλλοδαπού που διώκεται για τη 
δράση του υπέρ της ελευθερίας». 
Στην Ελλάδα υπάρχει Υπηρεσία 
Ασύλου, η οποία ασχολείται με την 
εξέταση των αιτημάτων ασύλου. 
Αποστολή της Υπηρεσίας, είναι η 
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
για την παροχή πολιτικού ασύλου 
και άλλων μορφών διεθνούς προ-
στασίας σε αλλοδαπούς που έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα τους, λόγω 
δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για 

λόγους: 

 φυλετικούς 

 θρησκευτικούς 

 εθνικής καταγωγής 

 πολιτικών πεποιθήσεων 

 συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινω-
νική ομάδα. 

 Η ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης 
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της μετακίνησης των προσφύγων 
στη Δυτική Ευρώπη οδήγησε στη 

Συμφωνία του Σένγκεν, η οποία 
υπεγράφη το 1985 στην κωμόπολη 
Σένγκεν του Λουξεμβούργου ανά-
μεσα σε πέντε κράτη (Βέλγιο, Γερ-
μανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και 
Ολλανδία). Στόχος της ήταν η προ-
οδευτική κατάργηση των ελέγχων 
στα κοινά σύνορα, η προοδευτική 
καθιέρωση της ελεύθερης κυκλο-
φορίας για τους πολίτες των κρα-
τών που υπέγραψαν την συμφωνία, 
η αστυνομική και δικαστική συνερ-
γασία. Σταδιακά, στη συμφωνία 
Σένγκεν προσχώρησαν και άλλες 
χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.  
 Οι κύριοι κανόνες που υιοθετή-
θηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περι-
λαμβάνουν: 

 άρση των ελέγχων στα εσωτερι-
κά σύνορα, 
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 κοινή σειρά κανόνων που εφαρ-
μόζονται σε άτομα που διασχί-
ζουν τα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ε.Ε., 

 εναρμόνιση των κανόνων σχετι-
κά με τους όρους εισόδου και 
θεώρησης διαβατηρίου για σύ-
ντομες διαμονές, 

 ενισχυμένη αστυνομική συνερ-
γασία (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων διασυνοριακής 
παρακολούθησης και συνεχούς 
καταδίωξης), 

 ενισχυμένη δικαστική συνεργα-
σία μέσω ενός ταχύτερου συ-
στήματος έκδοσης και καλύτερης 
μεταβίβασης της εκτέλεσης των 
δικαστικών αποφάσεων, 

 θέσπιση και ανάπτυξη του συ-
στήματος πληροφόρησης Σέν-
γκεν, το οποίο καθιστά δυνατό 
τον έλεγχο των εθνικών συνό-
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ρων και την παροχή πληροφο-
ριών σχετικά με πρόσωπα ή α-
ντικείμενα. 

 Επίσης, η Συνθήκη του Σένγκεν 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με 
την αίτηση ασύλου σε μια χώρα και 
τις διαδικασίες απόδοσης του ασύ-
λου. 
 
                               Τάσσος (Αλεβίζος   
                               Αναστάσιος), Κύ- 
                               προς 1974, Eθνι- 
                               κή Πινακοθήκη. 
 
 
 

Οι πρόσφυγες της Κύπρου (1974) 
Η δικτατορία της Ελλάδας προκά-
λεσε πραξικόπημα στην Κύπρο, 
ανατρέποντας τον πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο. Τότε η Τουρκία, με 
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το πρόσχημα ότι ήταν μια από τις 
εγγυήτριες δυνάμεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (σύμφωνα με τις συν-
θήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου 
του 1959), αποβίβασε στρατό στο 
νησί (επιχείρηση Αττίλας) και κατέ-
λαβε το 37% του εδάφους του. Πε-
ρίπου 200.000 Κύπριοι αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους εξαιτίας της εισβολής και έγι-
ναν πρόσφυγες. Οι αγνοούμενοι 
ξεπερνούν τους 2.000. 
 
 
                                Κώστας Ηλιάδης,  
                                Ωδή στην Κύπρο,   
                                1985, Εθνική Πι- 
                                νακοθήκη. 
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12.3 Έλληνες και αλλοδαποί  
12.3.1 Η Ελληνική Ιθαγένεια 
 
 Ιθαγένεια ή υπηκοότητα είναι ο 
νομικός δεσμός που συνδέει ένα 
πρόσωπο με ορισμένο κράτος και 
ο οποίος συνεπάγεται δικαιώματα 
και υποχρεώσεις. 

 Η ιθαγένεια διαφέρει από την 
εθνικότητα. Η ιθαγένεια δηλώνει 
τον δεσμό του ατόμου με ορισμένο 
κράτος, ενώ η εθνικότητα δηλώνει 
τον δεσμό του ατόμου με ορισμένο 
έθνος. Για παράδειγμα, οι Έλληνες 
της Αλβανίας είναι πολίτες της Αλ-
βανίας αλλά ανήκουν στο Ελληνικό 
έθνος, έχουν Ελληνική συνείδηση.  
 Η ιθαγένεια έχει μεγάλη σημασία 
για το άτομο και για το κράτος. Έχει 
σημασία για το κράτος του οποίου 
φέρει την ιθαγένεια και ως προς αυ-

τό καλείται πολίτης ή ιθαγενής, ή 
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ημεδαπός, αλλά και για τα άλλα 
κράτη, των οποίων δεν έχει την ι-
θαγένεια, και ως προς αυτά καλείται 

αλλοδαπός. Η αντιμετώπιση ημε-
δαπών και αλλοδαπών διαφέρει 
στα επιμέρους κράτη. Στην Ελλάδα, 
η κύρια διαφορά είναι ότι οι αλλο-

δαποί δεν έχουν πολιτικά δικαιώ-
ματα (π.χ. δικαίωμα εκλέγειν), ούτε 
κάποιες υποχρεώσεις που έχουν οι 
Έλληνες (π.χ. υποχρέωση στρά-
τευσης).  

 Έλληνες είναι όσοι έχουν την 

Ελληνική ιθαγένεια, ενώ αλλοδαποί 
όσοι δεν έχουν την Ελληνική ιθαγέ-
νεια. Η απόκτηση της Ελληνικής ι-
θαγένειας είναι πρόβλημα πρωτί-
στως για τους αλλοδαπούς–μετα-
νάστες, αλλά και για την Ελλάδα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού αλλο-
δαπών που θέλουν να την αποκτή-
σουν. 
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 Η χώρα μας, όπως και σε άλλα 
θέματα, έτσι και στο θέμα των μετα-
ναστευτικών ρευμάτων, που άρχι-
σαν από τη δεκαετία του 1990, βρέ-
θηκε απροετοίμαστη, γι’ αυτό και τα 
προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Γι’ 
αυτό και υπάρχουν ακραίες από-
ψεις για την επίλυση των σχετικών 
προβλημάτων. Ίσως είναι ευκαιρία 
να μάθουμε ότι το προλαμβάνειν εί-
ναι προτιμότερο του θεραπεύειν.  
 Η ιθαγένεια αποκτάται τη στιγμή 
της γέννησης. Γενικά, κάθε άνθρω-
πος με τη γέννησή του αποκτά ιθα-

γένεια με δύο τρόπους: 
α) Είτε με βάση τη συγγένεια εξ αί-
ματος (ius sanguinis, δίκαιο του αί-
ματος), δηλαδή τη συγγένεια που 
έχει με έναν από τους γονείς του, 
ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής 
του. 
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β) Είτε με βάση τον τόπο γέννησης 
(ius soli, δίκαιο του τόπου), δηλαδή 
αποκτά την ιθαγένεια του τόπου 
γέννησής του. 
 Ο τρόπος απόκτησης της ιθαγέ-
νειας διαφέρει, ανάλογα με το νομι-
κό καθεστώς που ισχύει σε κάθε 
χώρα. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί και 
τους δύο τρόπους.  
 
 
                      Γ. Σικελιώτης, Μητρό - 
                      τητα, Δήμος Ροδίων,  
                      Μουσείο Νεοελληνικής  
                     Τέχνης. 
 
 
 
 Ο αλλοδαπός χρειάζεται να πλη-

ροί τις εξής προϋποθέσεις πολιτο-

γράφησης: 
1) Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο 
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υποβολής της αίτησης πολιτογρά-
φησης. 
2) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσί-
δικα, κατά την τελευταία δεκαετία 
σε ποινή στερητική της ελευθερίας 
τουλάχιστον ενός έτους ή για ε-
γκλήματα προσβολών του πολι-
τεύματος, προδοσίας της χώρας και 
άλλα βαριά εγκλήματα. 
3) Να μην εκκρεμεί σε βάρος του 
απόφαση απέλασης. 
4) Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα 
για επτά συνεχή έτη. 
5) Να έχει επαρκή γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας, της ελληνικής ι-
στορίας και γενικά του ελληνικού 
πολιτισμού. 
6) Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οι-
κονομική και κοινωνική ζωή της 
Χώρας. 
7) Να έχει τη δυνατότητα να συμμε-
τέχει ενεργά και ουσιαστικά στην 

34 / 158 



 

πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμε-
νος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες 
τη διέπουν. 
 

12.3.2 Απόκτηση και απώλεια Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας  
 
 Σύμφωνα με τον «Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» η κτήση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας γίνεται με 
τους εξής τρόπους: 

α) Με τη γέννηση. Το τέκνο Έλλη-
να ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέν-
νηση του την Ελληνική Ιθαγένεια. 
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά 
από τη γέννηση του και όποιος γεν-
νιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον 
ένας από τους γονείς του έχει γεν-
νηθεί και κατοικεί μόνιμα στην Ελ-
λάδα και δεν αποκτά με τη γέννηση 
του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι ά-
γνωστης ιθαγένειας. 
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β) Με αναγνώριση. Αλλοδαπός 
που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γο-
νέων του και αναγνωρίσθηκε νόμι-
μα ως τέκνο Έλληνα. 

γ) Με υιοθεσία. Αλλοδαπός, που 
υιοθετήθηκε πριν από την ενηλικί-
ωση του ως τέκνο Έλληνα ή Ελλη-
νίδας, γίνεται Έλληνας από τον 
χρόνο της υιοθεσίας. 

δ) Με κατάταξη στις ένοπλες δυ-
νάμεις. Ειδικότερα: 

 Ομογενείς αλλοδαποί εισαγόμε-
νοι στις στρατιωτικές σχολές των 
ενόπλων δυνάμεων ή κατατασσό-
μενοι στις ένοπλες δυνάμεις ως ε-
θελοντές, σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, αποκτούν αυτοδί-
καια την Ελληνική Ιθαγένεια από 
την εισαγωγή τους στις σχολές ή 
από την κατάταξη τους. 

 Ομογενείς αλλοδαποί κατατασ-
σόμενοι ως εθελοντές σε καιρό ε-
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πιστράτευσης ή πολέμου σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία μπο-
ρούν να αποκτήσουν την Ελληνική 
ιθαγένεια με αίτησή τους χωρίς άλ-
λη διατύπωση. 
 Όσοι από τους αναφερόμενους 
στην προηγούμενη παράγραφο 
αποκτούν βαθμό αξιωματικού, μο-
νίμου ή εφέδρου, αποκτούν αυτοδί-
καια την Ελληνική Ιθαγένεια. 

ε) Με πολιτογράφηση. Πολιτογρά-
φηση είναι η εγγραφή αλλοδαπού 
στα μητρώα πολιτών του κράτους, 
δηλαδή η παροχή ιθαγένειας. 

στ) Με τιμητική πολιτογράφηση. 
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδί-
δεται ύστερα από αιτιολογημένη 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, μπορεί να πολιτογραφηθεί 
Έλληνας αλλοδαπός που προσέ-
φερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπη-
ρεσίες ή του οποίου η πολιτογρά-
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φηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαι-
ρετικό συμφέρον της χώρας. 

 Η απώλεια της Ελληνικής ιθα-
γένειας μπορεί να γίνει, κυρίως, με 
τους εξής τρόπους: 

α) Με κτήση αλλοδαπής ιθαγέ-
νειας. 
β) Με έκπτωση. Για παράδειγμα, 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της 
ελληνικής ιθαγένειας, όποιος κατά 
τη διαμονή του στην αλλοδαπή ε-
νήργησε προς όφελος αλλοδαπού 
κράτους πράξεις ασυμβίβαστες 
προς την ιδιότητα του Έλληνα και 
αντίθετες προς τα συμφέροντα της 
Ελλάδας. 

γ) Με δήλωση αποποίησης. Επι-
τρέπεται η αποποίηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, εφόσον ο ενδιαφε-
ρόμενος είναι ενήλικος, δηλώνει ότι 
έχει παύσει να υφίσταται πλέον 
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γνήσιος δεσμός του με τη Χώρα και 
διαμένει στην αλλοδαπή.  
 

 Η πολιτογράφηση γίνεται με α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών, και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Η 
Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με 
την ορκωμοσία του αλλοδαπού, ο 
οποίος οφείλει να δώσει τον εξής 
όρκο: «Ορκίζομαι να φυλάττω πί-
στη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύ-
νταγμα και τους νόμους του κρά-
τους και να εκπληρώνω ευσυνείδη-
τα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας 
πολίτης».  
 Το Συμβούλιο Ιθαγένειας γνωμο-
δοτεί για θέματα ιθαγένειας και α-
ποτελείται από: 
α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως 
Πρόεδρο. 
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β) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κρά-
τους. 
γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή 
καθηγητή του Ιδιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου, καθώς και έναν καθηγητή ή 
αναπληρωτή καθηγητή του Δημο-
σίου Διεθνούς Δικαίου, ημεδαπού 
πανεπιστημίου. 
δ) Τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης. 
ε) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης. Στο Συμβούλιο μετέχει χωρίς 
ψήφο και ο Προϊστάμενος του αρ-
μόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης 
Αστικής και Δημοτικής Κατάστα-
σης, που εισηγείται τα προς συζή-
τηση θέματα, τον οποίο αναπλη-
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ρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του. 
(Ν. 3284/2004, Άρθρο 28). 
 Το άτομο που δεν έχει ιθαγένεια, 
λόγω πολιτικών διώξεων, μετακι-
νήσεων πληθυσμού κτλ.) καλείται 

ανιθαγενής. Όμως, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη του 
ΟΗΕ, «κάθε άτομο έχει το δικαίωμα 
μιας ιθαγένειας». 

 
12.4 Δημοκρατικές αρχές για την 
κοινωνική συμβίωση 
12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη 
 
 Η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη 
αποτελούν βάσεις για την ομαλή 
κοινωνική συμβίωση. Η αλληλεγ-
γύη τονώνει τους κοινωνικούς δε-
σμούς και αποτελεί ανάχωμα στον 
ατομικισμό που κατακλύζει τις σύγ-
χρονες κοινωνίες. Όμως, η αλλη-
λεγγύη χωρίς δημοκρατία και δί-
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καιο καταντάει κενό γράμμα. Διότι 
εύκολο είναι να κηρύσσεται η ρήση 
«αγαπάτε αλλήλους», δύσκολο ό-
μως να εφαρμοσθεί χωρίς οργανω-
μένο πλαίσιο νόμων. Αναμφίβολα, 
υπάρχουν και ατομικές πράξεις αλ-
ληλεγγύης που δικαιώνουν την αν-
θρώπινη ύπαρξη. Όμως, η αλλη-
λεγγύη αποκτά ουσιαστική και κα-

θολική υπόσταση στο κράτος δι-
καίου και το δημοκρατικό πολί-

τευμα που προϋποθέτει την ελευ-
θερία και την ισότητα.  

 Το κράτος δικαίου δεν είναι το 
«δίκαιο κράτος». Είναι το κράτος 
στο οποίο οι σχέσεις των πολιτών 
στηρίζονται και ρυθμίζονται από το 

Σύνταγμα και τους νόμους. Το κρά-
τος δικαίου είναι γέννημα της Γαλ-
λικής Επανάστασης. Πριν από τη 
συγκρότηση του κράτους δικαίου, 
οι άνθρωποι ήταν έρμαια των βασι-
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λιάδων και των ευγενών, οι οποίοι 
νομοθετούσαν και δίκαζαν ανάλογα 
με τα συμφέροντα και τη βούλησή 
τους. Το κράτος δικαίου προστα-
τεύει πρωταρχικά τον αδύναμο. 
Όσο και όπου υποχωρεί το κράτος 
δικαίου, τόσο θίγονται τα πιο φτω-
χά και αδύναμα κοινωνικά στρώμα-
τα. Το κράτος δικαίου, στις σύγ-
χρονες κοινωνίες, στο ζήτημα της 
αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης 
εκπληρώνει τον ρόλο τον οποίο εί-
χε περιγράψει ο Γερμανός φιλόσο-
φος Χέγγελ. Δηλαδή, είναι ένας μη-
χανισμός που περιορίζει τον εγωι-
σμό και την ιδιοτέλεια των ανθρώ-
πων κατά τη διεκδίκηση των συμ-
φερόντων τους προς όφελος του 
κοινού καλού. 
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                              Ιωάννης Αβραμί- 
                              δης, Τρία κεφάλια  
                             1990, Εθνική Πινα- 
                              κοθήκη. 
 

Συνταγματικός Πατριωτισμός 
O Γερμανός φιλόσοφος Γιούγκεν 
Χάμπερμας (1919 ) διατύπωσε την 

έννοια του «συνταγματικού πα-
τριωτισμού» ως πολιτική πρόταση 
για την οικοδόμηση μιας δημοκρα-
τικής κοινωνίας. Η αίσθηση της κοι-
νότητας προϋποθέτει κοινά πολιτι-
κά και κοινωνικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Στις σύγχρονες κοι-
νωνίες, άνθρωποι από διαφορετι-
κές χώρες και ηπείρους, με διαφο-
ρετικούς πολιτισμούς (αξίες, θρη-
σκείες) μπορούν να συμβιώσουν 
αποδεχόμενοι κοινές, συνταγματικά 
κατοχυρωμένες αξίες. Το Σύνταγμα, 

44 / 160 



 

οι κανόνες του δικαίου που προσ-
διορίζουν δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις είναι ο συνδετικός κρίκος αν-
θρώπων με διαφορετικές κουλτού-
ρες, αξίες, αντιλήψεις κτλ. Το Σύ-
νταγμα, στις σύγχρονες κοινωνίες, 
είναι «πατρίδα» που ενώνει τους 
ανθρώπους και το οποίο πρέπει να 
υποστηρίξουν. H έννοια του συ-
νταγματικού πατριωτισμού μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση συμβίωσης 
και ανεκτικότητας στις σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

 
                                        Ευγένιος Λέ- 
                                        εμανς, Μετα-  
                                         νάστες, 1894,  
                                        Βασιλικό   
                                        Μουσείο Κα-  
                                       λών Τεχνών   
των Βρυξελλών. 
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12.4.2 Σεβασμός του «Άλλου» και 
ανεκτικότητα 
 
 Στις σύγχρονες κοινωνίες συμ-
βιώνουν άνθρωποι με διαφορετικές 
αξίες, κουλτούρες, αντιλήψεις και 
πεποιθήσεις. Συνυπάρχουν σε με-
γαλουπόλεις εκατομμυρίων κατοί-
κων, οι οποίες είναι ανοικτές στην 
άφιξη καινούριων κατοίκων είτε 
από άλλες περιοχές της χώρας είτε 
από άλλες χώρες του πλανήτη. Η 
ομαλή και αρμονική συμβίωση ό-
λων αυτών των ανθρώπων δεν 
μπορεί να καταστεί δυνατή, χωρίς 

τον σεβασμό στον «Άλλο» και χω-

ρίς την ανεκτικότητα στη διαφο-

ρετικότητα. Ο «Άλλος» είναι ο δια-
φορετικός συνάνθρωπός μας στην 
κοινωνία, ο οποίος μπορεί να α-
σπάζεται διαφορετικό θρησκευτικό 
δόγμα, διαφορετικές αντιλήψεις για 

46 / 160 



 

τη ζωή, διαφορετική ιδεολογία. Η 
συνύπαρξη και η συνεργασία είναι 
προϋπόθεση για τη δική μας πρόο-
δο και την ανάπτυξη της κοινωνίας 
ως σύνολο. Οι διαιρετικές λογικές 
μέσα σε μια κοινωνία έχουν φέρει, 
στο παρελθόν, ολέθρια αποτελέ-
σματα. Η ναζιστική θηριωδία οδή-
γησε την ανθρωπότητα στον Β' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά, δεν υπήρ-
ξε αντίδραση για τους διωγμούς 
των Εβραίων από τους ναζιστές. 
Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

τα διάφορα γκέτο, στα οποία είχαν 
εκτοπισθεί οι Εβραίοι ήταν είδηση 
στις εφημερίδες. Δεν αφορούσε 
όσους δεν ήταν Εβραίοι. Όταν ξέ-
σπασε ο πόλεμος οι Ευρωπαίοι 
συνειδητοποίησαν ότι οι διωγμοί 
των Εβραίων ήταν ο προπομπός 
των δικών τους δεινών.  
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Γκέτο: Αστική περιοχή όπου ζει 
απομονωμένη μια μειονότητα. Ο 
όρος προέρχεται από την εβραϊκή 
λέξη γκετ που σημαίνει πράξη δια-
χωρισμού. 
  
 Ο σεβασμός στον «Άλλο», που 
είναι διαφορετικός, κατοχυρώνεται 

έμπρακτα μέσα από την ισότιμη 
συμμετοχή του στα κοινά, την ισό-
τιμη πρόσβασή του στην εκπαί-
δευση και την υγεία, την δυνατότη-
τά του να ασκήσει κάθε δικαίωμά 
του, όπως προκύπτει από το Σύ-
νταγμα και τους νόμους. 
 

12.4.3 Πνεύμα διαλόγου και συ-
νεργασίας  
 
 Ο διάλογος και η συνεργασία εί-
ναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την ομαλή κοινωνική συμβίωση. Ο 
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διάλογος και η συνεργασία αποτε-
λούν συστατικά στοιχεία της δημο-
κρατικής πολιτείας. Η ανυπαρξία 
διαλόγου και συνεργασίας οδηγεί 
στον ολοκληρωτισμό. Τα μέλη μιας 
κοινωνίας ανεξαρτήτως θρησκεύ-
ματος, εθνικότητας κτλ. πρέπει να 
συνδιαλέγονται και να συνεργάζο-
νται. Διαφορετικά, η δημοκρατία θα 
χάσει την ουσία της. 
 

 
                                        Γιάννης Γαϊ- 
                                         της Μαζική   
                                         μεταφορά ή   
                                         Γενικές με- 
                                         ταφορές, 
1984, Εθνική Πινακοθήκη.  
 
 Όταν ήρθαν να πάρουν τους 
τσιγγάνους δεν αντέδρασα. Δεν ή-
μουν τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πά-
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ρουν τους κομμουνιστές δεν αντέ-
δρασα. Δεν ήμουν κομμουνιστής. 
Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραί-
ους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Ε-
βραίος. Όταν ήρθαν να πάρουν εμέ-
να, δεν είχε απομείνει κανείς για να 
αντιδράσει…(Πάστορας Martin 
Niemöller)  

 
12.4.4 Ειρηνική επίλυση διαφο-
ρών (προσώπων, ομάδων, κρα-
τών) 
 
 Η ειρηνική επίλυση των διαφο-
ρών αφορά όλους, πρόσωπα, ομά-
δες και κράτη. Έτσι, στις προσωπι-
κές μας διαφορές, αντί για σύ-
γκρουση και αυτοδικία είναι προτι-
μότερος ο διάλογος και η ειρηνική 
διευθέτηση. Το ίδιο ισχύει και για 
τις διαφορές μεταξύ ομάδων (οικο-
γενειών, ομάδων συνομηλίκων, ερ-
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γαζομένων και εργοδοτών κτλ.). Ο 
διάλογος, ο συμβιβασμός, η διαιτη-
σία ή ακόμη και η προσφυγή στα 
δικαστήρια οφείλουν να εξοβελί-
ζουν τις όποιες διαθέσεις βίας.  
 Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ 
κρατών, ο Κλαούζεβιτς όρισε τον 
πόλεμο ως «συνέχιση της πολιτι-
κής με άλλα μέσα». Στην πραγματι-
κότητα, ο πόλεμος είναι η αποτυχία 
της πολιτικής. Πόλεμος σημαίνει ότι 
τα κράτη δεν μπορούν να επιλύ-
σουν τα προβλήματα και τις διαφο-
ρές τους, στο πλαίσιο αμοιβαίας 
συνεννόησης και υποχώρησης. 
Όμως, ο πόλεμος είναι συνώνυμο 
της καταστροφής. Ο πόλεμος, ιδιαί-
τερα με τα σύγχρονα υπερόπλα 
που έχουν στη διάθεσή τους ορι-
σμένα κράτη, μπορεί να σημάνει το 
τέλος της ανθρωπότητας.  
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 Ο πόλεμος δημιουργεί πολύ πε-
ρισσότερα προβλήματα από όσα 
υποτίθεται ότι λύνει. Γι αυτό και 
πρέπει να εξαντλούνται όλες οι 

προσπάθειες για «ειρηνική επίλυ-
ση των διαφορών» στο πλαίσιο 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  
 
                              Ο Οργανισμός Η-          
                              νωμένων Εθνών  
                              (Ο.Η.Ε.) ιδρύθηκε  
                              μετά τον Β' Πα-  
                              γκόσμιο Πόλεμο 
(1945). 

 
12.5 Ο ελληνισμός της διασποράς  
 
 Σήμερα, Έλληνες ζουν έξω από 
τα σύνορα της χώρας μας σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. 
Πρόκειται για τον «ελληνισμό της 
διασποράς», ο οποίος για διάφο-
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ρους και διαφορετικούς λόγους σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές και 
υπό διαφορετικές συνθήκες ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει την πα-
τρίδα. Όμως, όπου ζουν Έλληνες 
και έχουν οργανωθεί σε κοινότητες 

υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία 
που τους ενώνουν και τους βοη-
θούν να διατηρήσουν την εθνική 
τους ταυτότητα, την αντίληψη της 
κοινής καταγωγής τους και την α-
γάπη τους προς την πατρίδα. Αυτά 
είναι: 

α) Η τήρηση των δεσμών τους με 
την Ελλάδα. Οι δεσμοί αυτοί δεν 
εξαντλούνται σε πολιτιστικές εκδη-
λώσεις και τουριστικές επισκέψεις. 
Υπάρχουν δυναμικά κομμάτια του 
ελληνισμού της διασποράς που 
προσπαθούν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα, να δημιουργήσουν επιχει-
ρήσεις, να ανοίξουν θέσεις εργασί-
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ας και προοπτικές για την ελληνική 
οικονομία. Ταυτόχρονα, στις χώρες 
που ζουν προσπαθούν να επηρεά-
σουν την πολιτική ζωή και τους 
πολιτικούς προς όφελος της Ελλά-
δας. Από μια άποψη είναι ανεπίση-
μοι «πρεσβευτές» της χώρας μας 
στο εξωτερικό με, πολλές φορές, 
μεγαλύτερη επιρροή από τους δι-
πλωμάτες. 

β) Η ορθόδοξη Εκκλησία. Συνιστά 
οργανωμένο κοινωνικό θεσμό, ο 
οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη συνοχή του ελληνισμού δια-
σποράς. Ανεξάρτητα από τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις του καθενός, 
η ορθόδοξη εκκλησία διαθέτει την 
οργάνωση και τα μέσα για να φτιά-
ξει σχολεία, νοσοκομεία και να α-
ποτελέσει σημείο συνάντησης και 
αναφοράς των Ελλήνων της δια-
σποράς. Γι’ αυτό και η επιρροή του 
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Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 
Ευρώπη, την Αμερική και την Αυ-
στραλία είναι μεγάλη. Το ίδιο μεγά-
λη είναι και η συνεισφορά του στην 
οργάνωση των Ελλήνων εκεί και 
στη διατήρηση της εθνικής τους 
ταυτότητας.  
 Οι κοινότητες των Ελλήνων στο 

εξωτερικό ονομάζονται παροικίες. 
Η λέξη παροικία σημαίνει το σύνο-
λο και την οργάνωση ομοεθνών 
που κατοικούν σε ξένη χώρα. Οι 
Έλληνες δημιούργησαν παροικίες 
σε πολλά μέρη (Ιταλία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Αγγλία, Πολωνία, Κορσική, 
Αιθιοπία, Η.Π.Α. κτλ.). Οι παροικίες 
/ κοινότητες των Ελλήνων στην 

Αυστραλία, τη Βόρεια Αμερική και 

τη Γερμανία είναι προϊόν της μετα-
νάστευσης του 20ού αιώνα. Κοινό-
τητες υπάρχουν και στην Νότια Α-
μερική (Αργεντινή, Βραζιλία), όχι 
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όμως τόσο μεγάλες σε μέγεθος 
όπως στη Βόρεια Αμερική. Ειδικό-
τερα: 

-Στην Αμερική (Η.Π.Α.) οι Έλληνες 
άρχισαν να μεταναστεύουν από τα 
τέλη του 19ου αιώνα. Περίπου 
600.000 χιλιάδες Έλληνες έφτασαν 
στις Η.Π.Α. αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή. Η κρίση του 1929 ανά-
γκασε πολλούς από αυτούς να επι-
στρέψουν στην πατρίδα και ανέκο-
ψε το μεταναστευτικό κύμα προς τις 
Η.Π.Α. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο, η ανεργία και η φτώχεια ανα-
ζωπύρωσαν τη μετανάστευση, αυτή 
τη φορά κυρίως προς τον Καναδά. 
Σήμερα, μετά από έναν αιώνα μετα-
ναστευτικών ρευμάτων προς την 
Αμερική, μεικτών γάμων κτλ. είναι 
δύσκολο να υπολογισθεί ο αριθμός 
των Ελλήνων ομογενών. Υπολογί-
ζεται γύρω στο 1.500.000 Έλληνες. 
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-Στην Αυστραλία υπάρχουν, επί-
σης, σημαντικές κοινότητες Ελλή-
νων με οικονομική και πολιτική δύ-
ναμη. Ένα μεγάλο μεταναστευτικό 
κύμα Ελλήνων (270.000) μετανά-
στευσε στην Αυστραλία τη δεκαετία 
του 1950 από το οποίο προέρχεται 
ο σημερινός ελληνισμός της Αυ-
στραλίας. 

-Στη Γερμανία, μετά τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο, μετανάστευσαν περί-
που 650.000 Έλληνες, οι οποίοι 
πήγαν να εργαστούν, κυρίως, ως 
βιομηχανικοί εργάτες. Σήμερα υ-
πάρχουν σημαντικές κοινότητες 
Ελλήνων στις μεγάλες πόλεις της 
Γερμανίας. 

-Στην Αίγυπτο υπάρχουν ακόμη 
στοιχεία των μεγάλων ελληνικών 
παροικιών του 19ου αιώνα. Σημείο 
αναφοράς των Ελλήνων σε ολό-

κληρη την Αφρική είναι το ελλη-
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νορθόδοξο πατριαρχείο Αλεξάν-
δρειας. Στην Αλεξάνδρεια και το 
Κάιρο ζουν περίπου 1.000 Έλληνες 
ενώ σε όλη την υπόλοιπη Αφρική 
περίπου 40.000. 

-Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός είναι 
ο ελληνισμός που ζει σε περιοχές 
γύρω από τον Εύξεινο Πόντο ή κο-
ντά σε αυτόν. Ο ελληνισμός στον 
Πόντο συρρικνώθηκε, λόγω της γε-
νοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου την περίοδο 1916-1923 από το 
παντουρκικό κίνημα, το οποίο είχε 
σκοπό τη δημιουργία μιας Τουρκίας 
στην οποία δεν θα υπήρχε κανένα 
άλλο έθνος εκτός από το τουρκικό. 
Ελληνισμός υπάρχει ακόμη σε πε-
ριοχές της Ουκρανίας (Μαριούπολη 
κτλ.). 

-Ο ελληνισμός της Αλβανίας είναι 
και αυτός ενεργός και οργανωμένος 
σε κοινότητες αν και έχει συρρικνω-
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θεί λόγω της μετανάστευσης πολ-
λών ομογενών στην Ελλάδα για 
σπουδές και εργασία. Την περίοδο 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
πολλοί Έλληνες που κατοικούσαν 
στις περιοχές, που περιλαμβάνο-
νται σήμερα στην επιικράτεια της 
Αλβανίας, αναγκάστηκαν να μετα-
ναστεύσουν. Ορισμένοι από αυ-
τούς, όπως θα αναλύσουμε στην 
επόμενη ενότητα, προσέφεραν 
πολλά στο ελληνικό κράτος (Σίνας, 
Αρσάκης, Ζάππας κ.ά.). Πολλές 
διώξεις υπέστη ο ελληνισμός της 
Αλβανίας όταν η χώρα ήταν Λαϊκή 
Δημοκρατία.  
 Ο ελληνισμός της διασποράς 
μπορεί, με πολιτική βούληση και 
σχεδιασμό, αφενός να προσφέρει 
ακόμη περισσότερα στην οικονομι-
κή ανάπτυξη της Ελλάδας και αφε-
τέρου να διαδώσει τον ελληνικό 
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πολιτισμό στα πέρατα της οικουμέ-
νης. 
 
                                   Γιάννης Γαΐτης,   
                                   Στο Παρίσι, 
                                   Εθνική Πινακο-  
                                   θήκη. 
 
 

Ο Ελληνισμός της διασποράς είναι 
το σύνολο των ατόμων που: 
α) βρίσκεται σήμερα εκτός των ο-
ρίων της ελληνικής επικράτειας για 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός έ-
τους, 

β) διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με 
το εθνικό κέντρο (Ελλάδα, Κύπρο), 

γ) διατηρεί την ελληνική εθνική, 
πολιτισμική του ταυτότητα. 
 Το Σύνταγμα και τα επίσημα κρα-
τικά κείμενα χρησιμοποιούν τον 

όρο απόδημος ελληνισμός. Ο όρος 
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«απόδημος» είναι ιδεολογικά φορ-
τισμένος, παραπέμπει στον απο-
χωρισμό από τον «δήμο», την εστία 
της ελληνικής πολιτείας. Ο όρος 
όμως «ελληνισμός της διασποράς» 

έχει ευρύτερη έννοια και εμπεριέ-
χει τις έννοιες, απόδημος ελληνι-
σμός, Έλληνες ομογενείς και ελλη-
νική ιστορική μειονότητα. Βλέπε: 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού. (http://www.sae.gr/) 

 
                              Ιωάννης Αβραμί- 
                              δης, Ναός – Ολυ- 
                               μπείο, Εθνική Πι- 
                              νακοθήκη. 
 
 
 Ο ναός ως κτίσμα απεικονίζει 
την κεντρικότητά του σε σχέση με 
την υπόλοιπη κοινότητα, τις λει-
τουργίες και τα κτίσματά της που 
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χτίζονται γύρω του. Την εποχή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Έλ-
ληνες που μετανάστευαν είχαν ως 
πρώτο τους μέλημα, στην νέα πα-
τρίδα, την ανέγερση ναού για να τε-
λούν τα θρησκευτικά τους καθήκο-
ντα και τη σύνταξη καταστατικού 
της κοινότητας. 
«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέ-
τρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που 
δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα 
του λαού, τη θάλασσα και το φως 
του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, 
αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια 
και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει 
είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς δια-
κοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε 
ποτέ της να μιλιέται [...] Άλλο χαρα-
κτηριστικό αυτής της παράδοσης εί-
ναι η αγάπη της για την ανθρωπιά, 
κανόνας της είναι η δικαιοσύνη». 
(Γεώργιος Σεφέρης, απόσπασμα 
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από τον λόγο του κατά την απονο-
μή του βραβείου Νόμπελ Λογοτε-
χνίας, Στοκχόλμη 1963) 

 
12.6 Έλληνες ευεργέτες και μεγά-
λες προσωπικότητες του Ελληνι-
σμού 
 
 Η έννοια της ευεργεσίας συνδέε-

ται με τον θεσμό της χορηγίας 
στην Αρχαία Ελλάδα. Τον 5ο αιώνα 
π.Χ., η ευεργεσία σήμαινε ότι «η 
ευημερία του πολίτη εξαρτάται από 
την ευημερία της πόλης και το α-
ντίστροφο». Γι αυτό και πλούσιοι 
πολίτες χρηματοδοτούσαν διάφο-
ρες λειτουργίες της πόλης (χορηγί-
α, γυμνασιαρχία, τριηραρχία, εστί-
αση). Στην πορεία του χρόνου η έν-
νοια της χορηγίας διευρύνθηκε και 
συμπεριέλαβε κάθε οικονομική ενί-
σχυση για κοινωνικούς σκοπούς. 
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Από την ελληνιστική περίοδο αν 
κάποιος προσέφερε πολλά στην 

πόλη, ανακηρυσσόταν ευεργέτης. 
 Στην προηγούμενη ενότητα έγινε 
λόγος για το παροικιακό φαινόμε-
νο. Εδώ επισημαίνεται ο ρόλος των 
Ελλήνων ευεργετών, που πολλοί 
προέρχονταν από τις παροικίες, 
στη διαμόρφωση του ελληνικού 
κράτους. Όχι μόνο προετοίμασαν 
την επανάσταση του 1821, αλλά 
ήταν αυτοί που συνέδραμαν, σε με-
γάλο βαθμό, ώστε να σταθεί στα 
πόδια του και να αναπτυχθεί το νε-

οσύστατο ελληνικό κράτος. Η προ-
σφορά πλουσίων Ελλήνων κατευ-

θύνθηκε, κυρίως, προς τρεις τό-

πους: 
 Τον τόπο κατοικίας, δηλαδή την 

παροικία που ζούσαν οι ευεργέ-
τες. 
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 Τον τόπο καταγωγής τους, των 
ιδίων ή των προγόνων τους. 

 Την Αθήνα, που από τις 13 Δε-
κεμβρίου 1833, έγινε πρωτεύου-
σα του κράτους. 

 Οι ευεργέτες της πατρίδας είναι 
πολλοί. Κάποιοι διέθεσαν μέρος ή 
ολόκληρη την περιουσία τους στην 
πατρίδα. Ορισμένοι, όπως ο Κα-
πλάνης και οι Ζωσιμάδες, προτίμη-
σαν να μείνουν άγαμοι για να μην 
ελαττωθεί ο πλούτος που θα κληρο-
δοτούσαν στον τόπο. Προσέφεραν 
χρήματα για σχολεία, εκκλησίες, 
δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, νοσο-
κομεία, στάδια, εξοπλισμό, χρήματα 
στο κράτος κτλ. Χωρίς πρόθεση να 
αδικήσουμε την προσφορά τους 
αναφέρουμε ενδεικτικά: 

 Αβέρωφ Γεώργιος (1818-1899). 
Ανάμεσα στα κληροδοτήματα και 
στις δωρεές του είναι: Παναθηναϊκό 
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στάδιο (στρώσιμο με μάρμαρο), 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (α-
ποπεράτωση κτηρίων), Σχολή Ευ-
ελπίδων (νυν Δικαστήρια, ανέγερση 
κτηρίων), Αγορά θωρηκτού Αβέ-
ρωφ, κ.ά.  

 Αρσάκης Απόστολος (1792-
1874). Ανάμεσα στις δωρεές του εί-
ναι: το Αρσάκειο Μέγαρο, στο ο-
ποίο σήμερα στεγάζεται το Συμβού-
λιο της Επικρατείας (Στοά Βιβλίου), 
ίδρυση Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
(Αρσάκεια σχολεία). 

 Βαρβάκης Ιωάννης (1750-1825). 
Χρηματοδότησε την επανάσταση 
του 1821, διέθεσε μεγάλα ποσά για 
εξαγορά χριστιανών αιχμαλώτων 
και έδωσε την περιουσία του στην 
Ελλάδα για να ανεγερθεί Λύκειο, 
στο οποίο θα φοιτούν Ελληνοπαί-
δες (Βαρβάκειο). 
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 Ζάππας Ευάγγελος (1800-1865). 
Συμμετείχε στον ξεσηκωμό του γέ-
νους ως αξιωματικός στα στρατιω-
τικά σώματα του Μάρκου Μπότσα-
ρη. Το Ζάππειο Μέγαρο είναι δική 
του δωρεά. 

 Ζωσιμάδες Αδελφοί. Πρόκειται 
για έξι αδέρφια από τα Γιάννενα. 
Υποστήριξαν σημαντικά την επα-
νάσταση του 1821. Ίδρυσαν την 
Ζωσιμαία Σχολή στα Ιωάννινα. 

 Μαρασλής Γρηγόριος (1841-
1907). Διετέλεσε για πολλά χρόνια 
δήμαρχος της Οδησσού. Σε αυτόν 
οφείλεται η ανέγερση Μαράσλειου 
διδασκαλείου, η ίδρυση Μαράσλει-
ου βιβλιοθήκης κτλ. 

 Μπενάκης Εμμανουήλ (1843-
1929). Εξελέγη βουλευτής, έγινε 
υπουργός και αργότερα δήμαρχος 
Αθηναίων. Ήταν πατέρας της Πηνε-
λόπης Δέλτα. Ανάμεσα σε αυτά που 
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πρόσφερε για την πατρίδα συγκα-
ταλέγονται μεγάλα ποσά για την 
οργάνωση της αεροπορικής άμυ-
νας, την αποκατάσταση προσφύ-
γων της Μικράς Ασίας κ.ά. 

 Σίνας Γεώργιος (1783-1856). Α-
νέλαβε τη δαπάνη της ανέγερσης 
της Μητρόπολης Αθηνών, του Α-
στεροσκοπείου Αθηνών και της 
Ακαδημίας Αθηνών κ.ά. 

 Συγγρός Ανδρέας (1830-1899 ). 
Ίδρυσε τα μουσεία Ολυμπίας και 
Δελφών, το νοσοκομείο Συγγρού 
και ανέλαβε την δαπάνη της ανέ-
γερσης του δημοτικού θεάτρου Α-
θηνών κ.ά. 

 Τοσίτσας Μιχαήλ (1787-1856). 
Γεννήθηκε στο Μέτσοβο και πέθανε 
στην Αθήνα. Μαζί με τα αδέρφια 
του, η οικογένεια Τοσίτσα, ανέπτυξε 
πλούσια εμπορική δραστηριότητα 
στην Αίγυπτο και απέκτησε μεγά-
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λες γαιοκτησίες. Ο Μιχαήλ αναδεί-
χθηκε και σε έναν από τους πιο ση-
μαντικούς κοινωνικούς και οικονο-
μικούς παράγοντες της Αιγύπτου. 
Ανάμεσα σ’ αυτά που προσέφερε 
στην πατρίδα είναι: 
-Μεγάλα ποσά για την εξαγορά αιχ-
μαλώτων και για πρόοδο της ιδιαί-
τερης πατρίδας του, το Μέτσοβο. 
-Δωρεά στο εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο. Τα χρήματα των τριών Η-
πειρωτών από το Μέτσοβο ( Αβέ-
ρωφ, Τοσίτσας, Στουρνάρης ) ήταν 
αρκετά για την ανέγερση του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι 
Έλληνες ευεργέτες ήταν επιχειρη-
ματίες που δαπάνησαν χρήματα για 
να βοηθήσουν την πατρίδα τους. 
Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν επι-
χειρηματίες που συνεχίζουν αυτή 
την πρακτική. Παραδειγματικά α-
ναφέρονται: Μποδοσάκης, Ευγενί-
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δης, Πατέρας, Ωνάσης, Λάτσης, Αγ-
γελόπουλος, Νιάρχος κ.ά. 
 
 
                               Η Τεργέστη σε  
                               χαλκογραφία  
                               των αρχών του  
                               19ου αιώνα, Α- 
                               θήνα, Γεννάδειος  
                               Βιβλιοθήκη. 
 
 Την περίοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, μεγάλο τμήμα του 
ελληνισμού ζούσε στις παραδου-
νάβιες ηγεμονίες, την Αυστροουγ-
γαρία, την Ιταλία, τη Ρωσία, την Αί-
γυπτο κτλ. Οι λόγοι που ώθησαν 
τους Έλληνες εκεί διαφοροποιού-
νται στον χρόνο. Από την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης (1453) μέ-
χρι και τον 16ο αιώνα, πολλοί Έλ-
ληνες αναγκάζονται να μεταβούν 
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εκεί για λόγους ασφαλείας, μετά 
από αποτυχημένες εξεγέρσεις κατά 
των Οθωμανών. Από τον 17ο αιώνα 
και μετά, οι λόγοι είναι κυρίως οικο-
νομικοί, καθώς οι περιοχές αυτές 
δίνουν δυνατότητες ανάπτυξης επι-
χειρηματικής δραστηριότητας. Στις 
περιοχές αυτές, οι Έλληνες δημι-
ούργησαν παροικίες, δηλαδή ελλη-
νικές κοινότητες σε ξένα κράτη. Οι 
κυριότερες παροικίες που δημιουρ-
γήθηκαν ήταν στις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες (Μολδαβία και Βλαχία 
που βρίσκονται στη σημερινή Ρου-
μανία), στη Ρωσία (Οδησσός, Μα-
ριούπολη), στην Αυστροουγγαρία 
(Βιέννη, Βουδαπέστη), στην Αίγυ-
πτο (Αλεξάνδρεια, Κάιρο). Οι Έλλη-
νες των παροικιών έπαιξαν σημα-
ντικό ρόλο στην επανάσταση του 
1821. (Νίκος Ψυρούκης, Το Νεοελ-
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ληνικό Παροικιακό Φαινόμενο, εκδ. 
Επικαιρότητα, Αθήνα 1993) 
 Πληροφορίες για τον Παροικιακό 
Ελληνισμό μπορεί να αναζητήσει 
κανείς στο Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού http://www.ime.gr 

 

                                       Η Βιέννη στα   

                                       τέλη του   
                                       18ου αιώνα,  
                                       Αθήνα, Γεν- 
                                       νάδειος βι- 
                                       βλιοθήκη. 
 
                                           Εθνικό Με- 
                                           τσόβιο Πο- 
                                           λυτεχνείο, 
                                           φωτογρα- 
                                           φία του   
                                           1900.    
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                                        Ακαδημία  
                                        Αθηνών.  
                                        Χτίστηκε με   
                                        δαπάνη που  
 
ανέλαβε ο Γεώργιος Σίνας. 
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις – Δραστη-
ριότητες 

 
Α΄ ΟΜΑΔΑ 
1α. Βάλτε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) 
στην αντίστοιχη απάντηση: 
 
____ Πρόσφυγας είναι αυτός που 
φεύγει από τη χώρα του οικειοθε-
λώς. 
____ Η μετανάστευση ως φαινόμε-
νο υπάρχει από την αρχαιότητα. 
____ Οι Έλληνες των παροικιών 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επα-
νάσταση του 1821. 
____ Οι έννοιες ιθαγένεια και εθνι-
κότητα ταυτίζονται. 
____ Η μετανάστευση ενός ατόμου 
από την Πάτρα στην Αθήνα είναι 
εσωτερική μετανάστευση. 
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1β. Άσυλο χορηγείται όταν κάποιος 
αλλοδαπός εγκαταλείψει τη χώρα 
του διωκόμενος για λόγους (να κυ-
κλώσετε την σωστή απάντηση): 
 
α. Φυλετικούς. 
β. Θρησκευτικούς. 
γ. Εθνικής καταγωγής. 
δ. Πολιτικούς. 
ε. Όλα τα παραπάνω. 
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1γ. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις 
έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον αντίστοιχο α-
ριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 
 

Α΄ στήλη  Β΄ στήλη 
1. Μετανάστης ___ εξωτερική μετανάστευση 
2. Ιθαγένεια ___ χρειάζεται άδεια παραμο-

νής 
3. πρόσφυγας ___ η πολιτογράφηση 
4. μετανάστευση σε 

άλλη χώρα 
___ ζητάει άσυλο 

5. μετανάστευση ε-
ντός της χώρας 

___ εσωτερική μετανάστευση 
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2α. Ποιες είναι οι οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της μετανά-
στευσης; 
2β. Ποιες είναι οι κατηγορίες της 
μετανάστευσης; 

 
Β΄ ΟΜΑΔΑ 
1α. Να αναλύσετε τα στοιχεία που 
ενώνουν τους Έλληνες που ζουν 

στο εξωτερικό. 

1β. Να εξηγήσετε την έννοια του 
κράτους δικαίου. 
2α. Γιατί η ανεκτικότητα και ο σε-
βασμός του Άλλου είναι απαραίτη-
τα στοιχεία για την ομαλή κοινωνι-
κή συμβίωση στις σύγχρονες κοι-
νωνίες; 

2β. Ποια είναι η διαφορά πρόσφυ-
γα και μετανάστη; 
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Επιπλέον: 
– Μπορεί να υπάρξει ένας κόσμος 
χωρίς μετανάστευση; Να συζητήσε-
τε την ερώτηση στην τάξη. 
– Να συζητήσετε στην τάξη αν ευ-
θύνονται οι μετανάστες για την α-
νεργία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ώ-
ρες: 6 
 
13.1 Κοινωνικά προβλήματα 
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 
13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση 
13.2 Φτώχεια, ανεργία 
13.3 Το πρόβλημα της βίας 
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, εν-

δοοικογενειακή, αθλητική 
κτλ. 

13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντι-
μετώπιση της βίας 

13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και 
δημοσίου 

13.5 Υπογεννητικότητα και γήραν-
ση του πληθυσμού 

13.6 Αστικοποίηση: Από το χωριό 
στην πόλη και στην μεγαλού-
πολη 
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Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μά-
θουν: 
 
- Να καταγράφουν τα κοινωνικά 

προβλήματα καθώς και τα αίτιά 
τους. 

- Να εξηγούν τις συνέπειες και τους 
τρόπους αντιμετώπισής τους. 

- Να ερμηνεύουν το πρόβλημα της 
φτώχειας και της ανεργίας και να 
συμπαρίστανται στους πάσχο-
ντες. 

- Να ερμηνεύουν την κάθε είδους 
βία, τις επιπτώσεις της και για 
τρόπους αντιμετώπισής της. 

- Να αντιδρούν και να καταγγέλλουν 
τα φαινόμενα σχολικής βίας. 

- Να εξηγούν τους λόγους υπερδα-
νεισμού των νοικοκυριών και του 
κράτους. 

80 / 167 



 

- Να εξηγούν με στοιχεία το πρό-
βλημα της υπογεννητικότητας και 
της γήρανσης του πληθυσμού. 

- Να ερμηνεύουν τα αίτια της αστι-
κοποίησης και τις συνέπειές της 
στην πόλη και στην υπαίθρο. 

 

Βασική ορολογία 
 
- κοινωνικό πρόβλημα 
- φτώχεια 
- ανεργία 
- βία 
- κοινωνική αλλαγή 
- σχολικός εκφοβισμός 
- ενδοοικογενειακή βία 
- ενδοσχολική βία 
- βία στα γήπεδα 
- έλλειμα 
- πλεόνασμα 
- τράπεζες 
- χρέος 
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- ανισότητα 
- γήρανση του πληθυσμού 
- υπογεννητικότητα 
- αστικοποίηση 
- πόλη 
- χωριό 
- αντιπαροχή 
 

13.1 Κοινωνικά προβλήματα 
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 
 

 Με το όρο κοινωνικό πρόβλημα 

εννοούμε μια κατάσταση που υπο-

βαθμίζει την ποιότητα ζωής ορι-
σμένων ή όλων των μελών μιας 
κοινωνίας και συνήθως αποτελεί 
θέμα δημόσιας συζήτησης. Σύμ-
φωνα με αυτό τον ορισμό, ο όρος 
«κατάσταση» αναφέρεται σε κάθε 
περίσταση που αρκετοί άνθρωποι 
τη θεωρούν προβληματική. Τέτοιες 
καταστάσεις είναι το να μην έχει 
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κάποιος εργασία παρότι αναζητά 
(υψηλή ανεργία), το να μην έχει 
χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες 
του παρότι εργάζεται ή ψάχνει για 
δουλειά, να αισθάνεται ανασφαλής 
επειδή ζει σε μια γειτονιά με μεγάλη 
εγκληματικότητα, να ζει σε ένα μο-
λυσμένο περιβάλλον κτλ. 

 Τα κοινωνικά προβλήματα δεν 
αγγίζουν όλο τον πληθυσμό με 
τον ίδιο τρόπο. Η πλειονότητα του 
πληθυσμού μπορεί να υποφέρει, 
αλλά μια μειοψηφία μπορεί να κερ-
δίζει από τα κοινωνικά προβλήμα-
τα. Ο πόλεμος είναι ολέθριος για τις 
κοινωνίες και τους ανθρώπους που 
μπορεί να χάσουν τη ζωή και την 
περιουσία τους. Όμως, δεν είναι κα-
θόλου επιβλαβής για τις βιομηχανί-
ες και τους εμπόρους όπλων. Το 
αντίθετο μάλιστα. Κερδίζουν τερά-
στια ποσά από αυτόν. 
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 Τα κοινωνικά προβλήματα αλ-
λάζουν από κοινωνία σε κοινωνία 
και από εποχή σε εποχή. Δεν έχουν 
όλες οι κοινωνίες τα ίδια προβλή-
ματα. Ούτε σε όλες τις εποχές τα 
προβλήματα είναι ίδια. Τα τελευταία 
χρόνια, ορισμένα προβλήματα έ-
χουν γίνει «παγκόσμια», όπως η 
παγκόσμια φτώχεια και το οικολο-
γικό πρόβλημα που επηρεάζει πλέ-
ον τις ζωές των κατοίκων ολόκλη-
ρου του πλανήτη και απειλεί την 
ύπαρξη της ανθρωπότητας. Ο επό-
μενος πίνακας δείχνει τη διαφορο-
ποίηση των κοινωνικών προβλη-
μάτων στις Η.Π.Α. μέσα στον χρό-
νο: 
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Σοβαρά κοινωνικά προβλήματα 
στις Η.Π.Α. 

το 1935 και το 2008 

1935 2008 

1. Ανεργία και 
φτώχεια 

1. Καταστροφή 
του περιβάλλο-
ντος 

2. Ανεπαρκείς 
κυβερνήσεις 

2. Ανεργία 

3. Κίνδυνος πο-
λέμου 

3. Αδυναμία α-
ποπλήρωσης 
δανείων 

Πηγή: John Macionis, Social Prob-
lems, Prentice Hall, 2010. 
 

 Οι άνθρωποι δεν συμφωνούν 
στο ποια είναι τα κύρια και ποια τα 
δευτερεύοντα αίτια των κοινωνι-
κών προβλημάτων. Πάντως οι δια-
φορετικές προσεγγίσεις καταλή-
γουν στα εξής: 
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α) Τα κοινωνικά προβλήματα ο-
φείλονται στη γρήγορη κοινωνική 
αλλαγή. Η κοινωνία αλλάζει με 
γοργό ρυθμό, οι άνθρωποι και οι 
θεσμοί δεν μπορούν να προσαρ-
μοστούν εύκολα σε αυτόν και προ-
καλούνται προβλήματα στην εύ-
ρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 
Για παράδειγμα, η αλλαγή της οι-
κονομίας προκαλεί ανεργία καθώς 
το εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα από τομέα σε 
τομέα και από δραστηριότητα σε 
δραστηριότητα. 

β) Τα κοινωνικά προβλήματα ο-
φείλονται στην ανισότητα. Ο σύγ-
χρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από 
κοινωνικές ανισότητες (πλούσιοι – 
φτωχοί) και από ανισότητες ανάμε-
σα σε χώρες (ανεπτυγμένες χώρες 
– υπανάπτυκτες χώρες). Σε αυτές 
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τις ανισότητες οφείλονται τα πε-
ρισσότερα κοινωνικά προβλήματα. 

γ) Οι κοινωνικές αντιλήψεις και 
νοοτροπίες. Ορισμένα κοινωνικά 
προβλήματα έχουν τις ρίζες τους σε 
νοοτροπίες παλαιότερων εποχών, 
οι οποίες επιβιώνουν στις μέρες 
μας.Π.χ. η αντίληψη μερικών γο-
νιών ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να 
σπουδάζουν οδηγεί στην εγκατά-
λειψη του σχολείου από τα κορί-
τσια. 
 
                           
 
                           Έντβαρντ Μουνχ, Η  
                             κραυγή, Εθνική Πι- 
                            νακοθήκη της Νορ- 
                            βηγίας, Όσλο. 
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 «Όταν ένας φιλελεύθερος βλέπει 
έναν ζητιάνο πιστεύει πως το σύ-
στημα δεν δουλεύει, ενώ ένας μαρ-
ξιστής πιστεύει το ακριβώς αντίθε-
το». (Μπιλ Λεβάντ) 

 Το τι είναι και τι δεν είναι κοινω-

νικό πρόβλημα αποτελεί, πολλές 
φορές, σημείο τριβής ανάμεσα 
στους κοινωνικούς επιστήμονες. Ο 
λόγος είναι ότι δεν χαρακτηρίζουν 
όλοι ως κοινωνικά προβλήματα τα 
ίδια φαινόμενα. Π.χ. η χρήση των 
ναρκωτικών για πολλούς θεωρείται 
σημαντικό πρόβλημα, το οποίο η 
κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει. 
 Υπάρχει, όμως, και η άποψη ότι 
η χρήση ναρκωτικών γίνεται κοι-
νωνικό πρόβλημα όταν αυτά είναι 
απαγορευμένα με αποτέλεσμα οι 
χρήστες να κινούνται σε παράνομα 
δίκτυα προκειμένου να τα προμη-
θευτούν σε υψηλή τιμή, κάτι που 
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τους οδηγεί και σε εγκληματική συ-
μπεριφορά. Διαφορετικά, σύμφωνα 
με την άποψη αυτή, η αποποινικο-
ποίηση της χρήσης ορισμένων ε-
λαφρών ναρκωτικών ουσιών μπο-
ρεί να βλάπτει το άτομο που τα 
χρησιμοποιεί, δεν συνιστά όμως 
πρόβλημα για το κοινωνικό σύνο-
λο. 

 
 13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώ-
πιση 
 
 Βασική συνέπεια των κοινωνι-

κών προβλημάτων είναι να περιο-

ρίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες 
και οι επιλογές μεγάλων τμημά-
των του πληθυσμού. Για παρά-
δειγμα, η φτώχεια δεν σημαίνει μό-
νο αδυναμία αγοράς κάποιων κα-
ταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, 
τηλεόραση κτλ.). Σημαίνει περιορι-
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σμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
περιορισμένη δυνατότητα επιλογής 
γιατρού και νοσοκομείου, μεγαλύ-
τερη προσπάθεια για να κάνει κά-
ποιος καριέρα, αδυναμία επηρεα-
σμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς 
οι φτωχοί έχουν μικρή κοινωνική 
και πολιτική δύναμη.  
 Οι συνέπειες των κοινωνικών 
προβλημάτων μοιάζουν με τους 

κρίκους σε μια αλυσίδα. Το ένα 

κοινωνικό πρόβλημα προκαλεί το 
άλλο. Για παράδειγμα, η φτώχεια 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή ε-
γκληματικότητα, πολιτική απάθεια, 
περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού. 

 Η αντιμετώπιση των κοινωνι-
κών προβλημάτων δεν είναι εύκο-
λη. Σε σχέση με τα αίτια, οι προ-
σπάθειες αντιμετώπισης των κοι-
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νωνικών προβλημάτων επικεντρώ-
νονται στα εξής: 

α) Μέτρα ρύθμισης των αλλαγών 
που προκαλούν οι αλλαγές στην 
οικονομία και την κοινωνία. Πρό-
κειται για μέτρα οικονομικά (επιδό-
ματα στους άνεργους, επιδοτήσεις 
για επιχειρηματική δραστηριότητα 
στα νέα δεδομένα), εκπαιδευτικά 
(εκπαίδευση του πληθυσμού ώστε 
να ανταποκριθούν στις αλλαγές) 
κτλ.  
β) Μέτρα για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής ανισότητας. 
Πρόκειται για μέτρα σε όλα τα επί-
πεδα της οικονομικής και κοινωνι-
κής ζωής, τα οποία αποσκοπούν 
στη διεύρυνση των ευκαιριών του 
πληθυσμού για συμμετοχή στην 
εργασία, την εκπαίδευση κτλ. 

γ) Μέτρα προληπτικά και κατα-
σταλτικά. Προληπτικά είναι τα μέ-
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τρα κοινωνικής πολιτικής, ενώ κα-
τασταλτικά τα αστυνομικά και δικα-
στικά μέτρα. 
 
 
                          Φωτογραφία δια- 
                          μαρτυρόμενου ανέρ- 
                          γου στη διάρκεια της  
                          οικονομικής κρίσης   
                          του 1929. 
 
 
 

1. «Ξέρω 3 δουλειές, μιλάω 3 γλώσ-
σες, πολέμησα 3 χρόνια, έχω 3 παι-
διά, δεν έχω δουλειά 3 μήνες και θέ-
λω μόνο 1 θέση εργασίας». 
 Τέτοιες εικόνες έχουν αναβιώσει 
σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 
χρόνια, λόγω της οικονομικής κρί-
σης και της υψηλής ανεργίας που 
έχει προκαλέσει. 
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«Το σημαντικό για τις κυβερνήσεις 
δεν είναι να κάνουν πράγματα που 
τα άτομα κάνουν ήδη και να τα κά-
νουν λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότε-
ρα. Αλλά να κάνουν αυτά που μέχρι 
τώρα δεν έχουν γίνει καθόλου». 
(John Maynard Keynes, Το τέλος 
του laissez – faire, 1926) 
 
 
                                      Εφημερίδα   
                                      που αναγγέλ- 
                                      λει την αρχή  
                                      της κρίσης  
                                      του 1929. 
 
 

13.2 Φτώχεια, ανεργία 
 

 Η φτώχεια είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα κοινωνικά προβλήμα-

τα. Φτώχεια είναι η οικονομική 
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κατάσταση στην οποία οι άνθρω-
ποι δεν έχουν επαρκείς οικονομι-
κούς πόρους για να καλύψουν τις 
βασικές τους ανάγκες. Το όριο της 
φτώχειας αλλάζει από κοινωνία σε 
κοινωνία και από εποχή σε εποχή. 
Κάποιος με το ίδιο εισόδημα μπο-
ρεί να είναι φτωχός σε μια χώρα και 
να μην είναι φτωχός σε κάποια άλ-
λη. Για παράδειγμα, τα 400 ευρώ 
μηνιαίο εισόδημα στην Ελλάδα ση-
μαίνουν φτώχεια. Τα 400 ευρώ μη-
νιαίο εισόδημα στο Μπαγκλαντές 
σημαίνουν ότι κάποιος ανήκει στα 
μεσαία εισοδηματικά στρώματα και 
ενδεχομένως να μπορεί να ζήσει 
μια σχετικά άνετη ζωή.  

 Η φτώχεια διακρίνεται σε απόλυ-

τη και σχετική. 
α) Απόλυτη φτώχεια. Είναι η αδυ-
ναμία κάλυψης των βασικών ανα-

94 / 170 



 

γκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση 
κτλ.). 

β) Σχετική φτώχεια. Είναι η κατά-
σταση όπου ένα νοικοκυριό έχει ει-
σόδημα με το οποίο μπορεί να κα-
λύψει τις βασικές του ανάγκες, αλλά 
δεν μπορεί να συμμετάσχει στο κα-
ταναλωτικό πρότυπο της κοινωνί-
ας. Για παράδειγμα, η κατοχή τηλε-
όρασης είναι σήμερα απαραίτητη 
για κάθε νοικοκυριό με βάση το 
πρότυπο κατανάλωσης.  

 Τα αίτια της φτώχειας είναι κυ-
ρίως: 

α) Το χαμηλό εισόδημα (μικρή α-
μοιβή για την εργασία). 

β) Η ανεργία. 

γ) Η έλλειψη εκπαίδευσης που ο-
δηγεί σε αναζήτηση ενός «καλού» 
επαγγέλματος και κατ’ επέκταση 
στην αδυναμία ξεπεράσματος της 
φτώχειας. 
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 Τα αίτια παράγουν τον φαύλο 
κύκλο της φτώχειας. Μια οικογέ-
νεια με ελάχιστα εισοδήματα αδυ-
νατεί να μορφώσει τα παιδιά της ή 
να τα υποστηρίξει για να κάνουν 
κάτι καλύτερο στη ζωή τους, με α-
ποτέλεσμα αυτά να παραμένουν 

καθηλωμένα στη φτώχεια. Η αντι-
μετώπιση της φτώχειας απαιτεί 

ισχυρό κράτος πρόνοιας και φο-
ρολογικό σύστημα που θα ανακα-

τανέμει τα εισοδήματα προς όφε-
λος των ασθενέστερων κοινωνι-
κών στρωμάτων.  
 Η μαζική φτώχεια οδηγεί στον 

κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς οι 
φτωχοί αδυνατούν να συμμετά-
σχουν στην οικονομική και κοινω-
νική ζωή. Ακραία συνέπεια της 
φτώχειας είναι οι άστεγοι. Η κοινή 
γνώμη πιστεύει ότι οι άστεγοι είναι 
κυρίως πρώην τρόφιμοι των ψυχια-
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τρείων, αλκοολικοί και ναρκομα-
νείς. Όμως, έρευνες δείχνουν ότι 
αυτή η αντίληψη βρίσκεται μακριά 
από την πραγματικότητα. Οι πε-

ρισσότεροι άστεγοι δεν ανήκουν σε 
καμία από τις προαναφερθείσες κα-
τηγορίες. Είναι άνθρωποι που βρέ-
θηκαν να ζουν στους δρόμους εξαι-
τίας κάποιας προσωπικής συμφο-
ράς. Κάποιος για παράδειγμα χάνει 
την εργασία του, δεν μπορεί να α-
νταποκριθεί στο στεγαστικό του 
δάνειο, μένει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα άνεργος και τελικά χάνει 
και το σπίτι του. Οι απανωτές συμ-
φορές οδηγούν πολλούς ανθρώ-
πους στην ψυχολογική κατάρρευση 
και την παραίτηση, αν δεν έχουν 
κάποιον κύκλο συγγενών και φίλων 
να κρατηθούν από αυτούς.  
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Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του 
Ντομένικο Μπαρτόλο, που εικονίζει 
κληρικούς να μοιράζουν ψωμί σε 
φτωχούς. Νοσοκομείο Σάντα Μαρία 
τε λα Σκάλα, Σιένα, Ιταλία. 
 Σύμφωνα με την Eurostat (2013) 
στερούνται βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών όσοι δεν έχουν τη δυ-
νατότητα για τουλάχιστον 4 από τα 
9 παρακάτω: 
1. να πληρώνουν νοίκι/ στεγαστικό/ 
λογαριασμούς εγκαίρως 
2. να θερμαίνουν επαρκώς την κα-
τοικία τους 
3. να μπορούν να καλύψουν έκτα-
κτα έξοδα 
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4. να καταναλώνουν κρέας/ψάρι/ 
αντίστοιχη πρωτεϊνούχο τροφή ανά 
δεύτερη ημέρα 
5. να κάνουν διακοπές μακριά από 
το σπίτι 1 εβδομάδα το χρόνο 
6. να διαθέτουν Ι.Χ. 
7. να διαθέτουν πλυντήριο 
8. να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόρα-
ση 
9. να διαθέτουν τηλέφωνο 
 
                                      Ευγένιος Λέε- 
                                      μανς, Ο χει- 
                                      μώνας, Βασι- 
                                      λικό Μουσείο  
                                      Καλών Τε- 
                                      χνών των  
                                      Βρυξελλών. 
 
 Μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρο-

νες κοινωνίες είναι και η ανεργία. 

Άνεργοι θεωρούνται οι άνθρωποι 
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οι οποίοι είναι ικανοί να εργαστούν 
και αναζητούν εργασία αλλά δε βρί-
σκουν. 

 Η ανεργία έχει διάφορες μορφές: 

- Δομική ανεργία. Οφείλεται στις 
δομές της οικονομίας (υπανά-
πτυξη της οικονομίας, φυγή επι-
χειρήσεων σε άλλες χώρες, 
κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκατά-
λειψη του πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς τομέα της οικονομί-
ας, οικονομικές ανισότητες ανά-
μεσα στις χώρες). 

- Τεχνολογική ανεργία. Οφείλεται 
στην είσοδο της τεχνολογίας 
στην παραγωγική διαδικασία. Οι 
νέες τεχνολογίες δημιουργούν 
λιγότερες θέσεις εργασίες από 
αυτές που χάνονται λόγω της ει-
σαγωγής τους. 

- Συγκυριακή ανεργία. Οφείλεται 
στο γεγονός ότι κάποιες απα- 
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σχολήσεις έχουν εποχικό χαρα-
κτήρα (π.χ. τουρισμός, συγκομι-
δή καρπών μια συγκεκριμένη 
εποχή κτλ.). 

 Οι συνέπειες της ανεργίας είναι 
τεράστιες. Ειδικότερα: 

α) Είναι μια από τις βασικές αιτίες 
της φτώχειας. 

β) Πιέζει προς τα κάτω τους μι-
σθούς των εργαζομένων, οι οποίοι 
δέχονται να εργαστούν με μικρότε-
ρη αμοιβή αρκεί να μην μείνουν ά-
νεργοι. 

γ) Δημιουργεί προβλήματα στα 
ασφαλιστικά ταμεία που δίνουν συ-
ντάξεις και έξοδα περίθαλψης. Όσο 
λιγότεροι είναι οι εργαζόμενοι τόσο 
λιγότερες είναι οι εισφορές προς τα 
ταμεία. 

δ) Καταστρέφει το εργατικό δυνα-
μικό της χώρας. Νέοι άνθρωποι, με 
σπουδές και ικανότητες, αντί να 
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προσφέρουν στο κοινωνικό σύνο-
λο και να αυξήσουν τον πλούτο της 
χώρας τους αναγκάζονται να ζουν 
στο περιθώριο της κοινωνίας. 

 Η αντιμετώπιση της ανεργίας 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κλειδί 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
είναι η οικονομική ανάπτυξη, η ο-
ποία θα δημιουργήσει θέσεις εργα-
σίας και θα παράξει περισσότερο 
πλούτο. 

 Η εκπαίδευση είναι σημαντικός 
παράγοντας στην καταπολέμηση 
της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργί-
ας που οφείλεται στις αλλαγές στην 
τεχνολογία. Γι’ αυτό χρειάζεται να 
υπάρξουν ειδικά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα επανεκπαίδευσης του 
εργατικού δυναμικού σε νέους το-
μείς, γνώσεις και δεξιότητες.  Σημα-

ντική είναι και η ανασυγκρότηση 
παραγωγικών τομέων της οικονο-
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μίας, όπως ο πρωτογενής τομέας 
(γεωργία, κτηνοτροφία) και ο δευ-
τερογενής (βιοτεχνία, βιομηχανία). 
Η Ελλάδα πρέπει να παράξει ποιο-
τικά ανταγωνιστικά προϊόντα, να 
αυξήσει τις εξαγωγές και να μειώσει 
τις εισαγωγές. 
 
                                       Σπύρος Βα-                             
                                       σιλείου, Ε- 
                                       σωτερικό κα- 
                                       φενείου,  
                                       1959, Εθνική  
                                       Πινακοθήκη. 
 
 
 Η ανεργία εξελίσσεται στο μεγα-
λύτερο κοινωνικό πρόβλημα των 
σύγχρονων κοινωνιών. Σύμφωνα 
με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 
ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι το 
ένα τρίτο, δηλαδή, του ενεργού πα-
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γκόσμιου πληθυσμού είναι είτε ά-
νεργοι (160 εκατομμύρια) είτε υπο-
απασχολούμενοι (900 εκατομμύ-
ρια).   
 Στην Ελλάδα, η ανεργία έχει εξε-
λιχθεί στο υπ’ αριθμόν ένα κοινωνι-
κό πρόβλημα. Νέοι με αξιόλογες 
σπουδές αναγκάζονται να μετανα-
στεύσουν σε άλλες χώρες προκει-
μένου να βρουν εργασία πάνω στο 
αντικείμενο που σπούδασαν.Η α-
νεργία είναι εθνική αιμορραγία για 
τη χώρα, καθώς χάνει το πιο δυνα-
μικό και αξιόλογο τμήμα του πλη-
θυσμού της. 
 

          
      Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε 
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 Στοιχεία για τα μεγέθη της ελλη-
νικής οικονομίας και τις επιπτώσεις 
που έχουν στη ζωή των εργαζομέ-
νων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελί-
δα του Ινστιτούτου Εργασίας της 
Γ.Σ.Ε.Ε. (http://www.inegsee.gr) 
 
                                       KENTΡΟ           
                                       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
                                       ΕΚΠΑΙΔΕΥ- 
                                       ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-     
                                       ΤΙΚΗΣ   
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 Στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύ-
στημα και εκπαιδευτικές δράσεις 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
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Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(http://www.kanep-gsee.gr) 
 

13.3 Το πρόβλημα της βίας 
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, 
ενδοοικογενειακή, αθλητική κτλ. 
 

 Η βία είναι πράξη, η οποία έχει 
ψυχικές ή υλικές επιπτώσεις στο 
άτομο που τη δέχεται. Βία σημαίνει 

κάποιος να σκοτώσει, να βλάψει, 

να καταστρέψει, να ληστέψει, να 

αποκλείσει. Αυτές οι πράξεις συνι-

στούν και τις πέντε βασικές μορ-
φές βίας. Τα είδη βίας είναι εκφρά-
σεις αυτών των βασικών μορφών 
σε διάφορους χώρους. Σύμφωνα με 
την παραπάνω προηγούμενη διά-
κριση, οι πέντε μορφές βίας μπο-
ρούν να εμφανιστούν σε διάφορους 
χώρους.  
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 Στο σχολείο υπάρχει η ενδοσχο-
λική βία, η οποία τα τελευταία χρό-
νια έχει αναγνωρισθεί ως σοβαρό 
πρόβλημα της σχολικής ζωής. Πολ-
λοί μαθητές προβαίνουν σε πράξεις 
βίας εις βάρος συμμαθητών τους 

(σχολικός εκφοβισμός, bulling). 
Τους απειλούν ότι θα τους χτυπή-
σουν ή τους χτυπούν προκειμένου 
να τους πάρουν το χαρτζιλίκι ή κά-
ποιο άλλο είδος (μπουφάν, κινητό 
κτλ.). Τους διαπομπεύουν δημόσια 
με κοροϊδευτικούς χαρακτηρισμούς 
(σπασίκλα, φυτό κτλ.) προκειμένου 
να καταστρέψουν τη δημόσια εικό-
να τους, να τους προσβάλουν, να 
τους κάνουν να αισθανθούν άσχη-
μα, να τους αποκλείσουν από πα-
ρέες και δραστηριότητες. Τους κλέ-
βουν πράγματα ή τους καταστρέ-
φουν πράγματα. Αλήθεια, γιατί κά-
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ποιοι μαθητές προβαίνουν σε αυτές 
τις πράξεις;  
 Ο σχολικός εκφοβισμός φαίνεται 
ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. 
Το 25% των μαθητών έχει υποστεί 
κάποια μορφή εκφοβισμού μέσα 
στο σχολείο με συχνότητα 2 έως 3 
φορές τον μήνα. Δυστυχώς, μορφές 
βίας ασκούν πολλές φορές και οι 
εκπαιδευτικοί στους μαθητές αλλά 
και μαθητές στους εκπαιδευτικούς. 
Όλο και πιο συχνά βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας περιστατικά ά-
σκησης βίας από εκπαιδευτικούς 
σε μαθητές (λεκτικές προσβολές, 
ειρωνεία, χτύπημα), αλλά και περι-
στατικά όπου μαθητές επιτίθενται 
λεκτικά ή χειροδικούν σε εκπαιδευ-
τικούς. 

 Στην οικογένεια υπάρχει η εν-
δοοικογενειακή βία. Η βία μπορεί 
να ασκηθεί ανάμεσα στους συζύ-
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γους και από τους συζύγους προς 
τα παιδιά. Ο ακριβής αριθμός των 
κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βί-
ας δεν είναι γνωστός. Είναι πάρα 
πολλά τα περιστατικά ενδοοικογε-
νειακής βίας, τα οποία δεν καταγ-
γέλλονται στην αστυνομία. Στην ελ-
ληνική οικογένεια υπάρχει η νοο-
τροπία «τα εν οίκω μη εν δήμω» και 
γι αυτόν τον λόγο, σε πολλές περι-
πτώσεις, τα περιστατικά βίας πα-
ραμένουν κρυφά. Τα θύματα κακο-
ποίησης, που είναι οι γυναίκες, είτε 
ντρέπονται να καταγγείλουν το πε-
ριστατικό είτε δέχονται συμβουλές 
από συγγενείς και φίλους: «κάνε 
υπομονή για τα παιδιά», «μην δια-
λύσεις το σπίτι σου, τα πράγματα 
θα φτιάξουν».Φυσικά, τα πράγματα 
δεν φτιάχνουν και τα παιδιά μεγα-
λώνουν σε ένα νοσηρό οικο-
γενειακό περιβάλλον. 
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«Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διε-
νήργησε μια μεγάλη έρευνα, με 
σκοπό να μελετήσει τα φαινόμενα 
βίας και επιθετικότητας μεταξύ παι-
διών στο χώρο του σχολείου, τα 
οποία παρουσιάζουν τα τελευταία 
χρόνια διεθνώς σημαντική αύξηση. 
Στην έρευνα πήραν μέρος 3.000 μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου από 450 σχολεία όλης της 
χώρας. […] Υπάρχουν διάφοροι 
παράγοντες που μας επιτρέπουν 
να προβλέψουμε εάν σε ένα σχο-
λείο διαπράττονται περισσότερες ή 
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λιγότερες επιθετικές πράξεις από 
μαθητές. Έτσι, σημαντικό ρόλο 
φαίνεται ότι παίζουν, μεταξύ άλλων: 
το μέγεθος του σχολείου και ο α-
ριθμός των συστεγαζόμενων σχο-
λείων. Όσο πιο πολλοί είναι οι μα-
θητές στο σχολείο κι όσο πιο πολ-
λά είναι τα συστεγαζόμενα σχο-
λεία, τόσο υψηλότερη είναι η συ-
χνότητα εμφάνισης επιθετικών 

πράξεων που εκδηλώνονται από 

τους μαθητές». (Φ. Μόττη-Στεφα-
νίδη, Ν. Τσέργας, Όταν τα πράγμα-
τα στο σχολείο αγριεύουν, Αθήνα: 
ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2000:7-9) 
  

 Στα γήπεδα υπάρχει η αθλητική 

βία, η οποία σε αρκετές περιπτώ-
σεις έχει οδηγήσει σε μαζικούς θα-
νάτους νέων ανθρώπων. Εκατο-
ντάδες είναι τα τραγικά περιστατικά 
βίας στα γήπεδα που έχουν συ-
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γκλονίσει την κοινή γνώμη. Αναφέ-
ρουμε το πιο πολύνεκρο: στις 29 
Μαΐου 1985, στο στάδιο Χέιζελ των 
Βρυξελλών 39 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και 600 τραυματίστηκαν. 
Η βία στα γήπεδα έχει οδηγήσει τε-
λικά τους φιλάθλους να μην πηγαί-
νουν στα γήπεδα. Δυστυχώς, δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι 
αψιμαχίες του γηπέδου μεταφέρο-
νται στους δρόμους της πόλης με 
αποτέλεσμα να διακόπτεται η κυ-
κλοφορία, να γίνονται καταστροφές 
καταστημάτων, να κινδυνεύει η 
σωματική ακεραιότητα ανύποπτων 
ανθρώπων που τυχαίνει να περ-
νούν από εκεί κτλ. 
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13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντι-
μετώπιση της βίας 
 

Οι σημαντικότερες αιτίες της βίας 
είναι: 

α) Η προβολή βίαιων προτύπων. 
Όταν το παιδί μεγαλώνει έχοντας 
πρότυπα βίαιης συμπεριφοράς γύ-
ρω του είναι πολύ πιθανό να υιοθε-
τήσει αυτές τις ενέργειες. 

β) Οι κακές επιδράσεις από τις 
ομάδες συνομηλίκων. Οι παρέες 
του εφήβου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς φορείς κοινωνικοποί-
ησης. Πολλές φορές οι έφηβοι ακο-
λουθούν τις παρέες τους σε βίαιες 
ενέργειες για να μην υστερήσουν, 
να μην αποκοπούν από αυτές, να 
μην τους χαρακτηρίσουν δειλούς. 

γ) Η χαμηλή αυτοεκτίμηση των 
προσώπων που ασκούν βία. Τα 
άτομα που ασκούν βία στο σχολείο, 
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την οικογένεια ή το γήπεδο προ-
σπαθούν να δείξουν ότι κάτι αξί-
ζουν μέσα από αυτές τις ενέργειες. 

δ) Έλλειψη παιδείας. Το αν κάποιο 
άτομο λύνει τα προβλήματά του με 
τη βία ή ξεσπάει στους άλλους για 
να επιβεβαιωθεί είναι ζήτημα παι-
δείας. Η καλλιέργεια του χαρακτήρα 
είναι αυτή που αποτελεί ανάσχεση 
σε τέτοια φαινόμενα και συμπερι-
φορές. Η βία έχει τραγικές, πολλές 

φορές, επιπτώσεις στο θύμα. Μειώ-
νει την αυτοεκτίμησή του και, πολ-
λές φορές, μπορεί και το ίδιο να α-
ντιδράσει με μεγαλύτερη βία. Η βία 
δημιουργεί ένα νοσηρό κοινωνικό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα η βία 

να αναπαράγει τη βία. 

 Η αντιμετώπιση της βίας κινείται 
σε δύο άξονες: 

α) Εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να 
κοινωνικοποιηθούν και να εκπαι-
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δευθούν οι νέοι άνθρωποι στη λο-
γική του ότι η βία είναι αποτρόπαια 
και δεν λύνει κανένα προσωπικό ή 
κοινωνικό πρόβλημα. 

β) Ξεκάθαρο πλαίσιο των επιπτώ-
σεων. Οι βίαιες συμπεριφορές εκ-
δηλώνονται διαρκώς, όταν δεν α-
ναφέρονται στις διωκτικές αρχές 
και δεν τιμωρούνται. Πρέπει να γί-
νει ξεκάθαρο το πλαίσιο των επι-
πτώσεων μιας βίαιης πράξης. 
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
  
 Βασικός σκοπός της γραμμής εί-
ναι η προστασία και η προάσπιση 
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των δικαιωμάτων των παιδιών (Το 
χαμόγελο του παιδιού). 
 

 
 
 Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κα-
κοποίησης (ψυχολογικής, σωματι-
κής, σεξουαλικής και συναισθημα-
τικής), διώκεται από τον Νόμο. Αν 
γνωρίζετε κάποιον που είναι θύμα 
εκφοβισμού, μην φοβηθείτε να το 
πείτε σε ένα γονέα, φροντιστή, φί-
λο, δάσκαλο, αστυνομικό ή άποιον 
άλλο που εμπιστεύεστε. 

Αν είστε θύμα: 
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   Καλέστε το 100 σε περίπτωση 
άμεσης ανάγκης ή επικοινωνήστε 
με το οπικό αστυνομικό τμήμα. Ε-
πίσης πορείτε να καλέσετε στην 
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. 
   Δηλώστε την ακοποίηση και ζη-
τήστε προστασία. 
   Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 
μήνυση. 
   Εάν πάτε στο νοσοκομείο για 
ξετάσεις, μη διστάσετε να πείτε Tην 
αλήθεια για το τι σας συνέβη. 
    Απευθυνθείτε στις ειδικές υπη-
ρεσίες για κακοποιημένες γυναίκες. 
Γραμμή SOS για γυναίκες θύματα 
βίας: 15900 
 

13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και 
δημοσίου 
 
 Ο υπερδανεισμός ιδιωτών και 
δημοσίου συνιστά κοινωνικό πρό-
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βλημα από την στιγμή που οι ιδιώ-
τες και το δημόσιο δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν τα χρέη τους.  

 Ο δανεισμός είναι ένα πανάρ-
χαιο οικονομικό φαινόμενο και σε 
ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμο 
για τη λειτουργία της οικονομίας. 
Παράδειγμα, τα ναυτιλιακά δάνεια 
στην αρχαία Ελλάδα ήταν απαραί-
τητη προϋπόθεση για να γίνουν με-
γάλα εμπορικά ταξίδια. Ο δανει-
σμός, ανάλογα με τις περιστάσεις, 
μπορεί να επιδράσει θετικά στην 
οικονομική ανάπτυξη. Κάποιοι άν-
θρωποι και κάποιες επιχειρήσεις 
δανείζονται χρήματα προκειμένου 
να αγοράσουν κάποια προϊόντα ή 
υπηρεσίες που τους είναι απαραί-
τητες. Αν δεν μπορούσαν να δανει-
στούν, τότε η οικονομική τους δρα-
στηριότητα θα μειωνόταν ή θα στα-
ματούσε.  
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 Μια επιχείρηση μπορεί να δα-
νειστεί για να προχωρήσει μια ε-
πένδυση που θα αυξήσει τα κέρδη 
της και ενδεχομένως να ανοίξει και 
θέσεις εργασίας. Αν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα του δανεισμού, τότε ε-
λάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που 
μπορούν να προχωρήσουν σε ε-
πενδύσεις αποκλειστικά με δικά 
τους κεφάλαια. 

 Οι τράπεζες είναι οι επιχειρήσεις 
που έχουν ως κύρια δραστηριότητά 
τους τη μεσολάβηση στην αγορά 
χρήματος. Κάποιοι θέλουν να φυ-
λάξουν τα χρήματά τους (καταθέ-
σεις) και κάποιοι ζητούν χρήματα 
(δάνεια). Το κέρδος της τράπεζας 
είναι η διαφορά των τόκων που ει-
σπράττει από αυτούς που δανείζει 
και που πληρώνει σε αυτούς που 
δανείζεται.  
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 Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες 
έχουν ισχυροποιηθεί. Η δυνατότητα 
των κρατών να ελέγξουν τις τράπε-
ζες έχει μειωθεί δραματικά. Παράλ-
ληλα, έχει αυξηθεί ο δανεισμός κρα-
τών και ιδιωτών με αποτέλεσμα την 
ακόμη μεγαλύτερη ισχυροποίηση 
των τραπεζών. Αυτές οι εξελίξεις 
συνέβαλαν στην οικονομική κρίση. 
Η αδυναμία αποπληρωμής των δα-
νείων είχε ως αποτέλεσμα αλυσι-
δωτές αρνητικές αντιδράσεις στην 
οικονομία. Πρόκειται για έναν φαύ-
λο κύκλο που οδηγεί σε οικονομική 
κρίση.  
 Την κατάσταση αυτή έκανε ακό-
μη πιο προβληματική η πολιτική 
κάποιων τραπεζών που δάνειζαν 
σε άλλες τράπεζες «δάνεια». Αν μια 
τράπεζα ζητούσε χρήματα από κά-
ποια άλλη, η δεύτερη αντί να δα-
νείσει χρήματα, μετέφερε στην 
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πρώτη την δανειακή υποχρέωση 
κάποιου φυσικού ή νομικού προ-
σώπου. Για παράδειγμα, αν ο Χ είχε 
πάρει ένα στεγαστικό δάνειο από 
την Α τράπεζα, η Α τράπεζα μετέ-
φερε στη Β το δάνειο και τον τόκο 
που προσδοκούσε να εισπράξει 

από τον Χ. Πρόκειται για μια διαδι-

κασία παραγωγής πλασματικού 
χρήματος, η οποία ευθύνεται σε 
μεγάλο βαθμό για την σημερινή 
κρίση. 

 Τα κράτη όταν δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν τα ποσά που έ-
χουν δανειστεί έρχονται αντιμέτω-

πα με χρέη. Δημόσιο χρέος είναι τα 
ποσά που χρωστάει το κράτος. Το 
δημόσιο χρέος αυξάνεται ή μειώνε-
ται ανάλογα με το ύψος του κρατι-
κού δανεισμού και την ανάπτυξη 
της οικονομίας.  
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 Έτσι, το δημόσιο χρέος μπορεί 
να αυξάνεται, κάθε χρόνο, κατά το 
ποσό που ο ετήσιος κρατικός προ-

ϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμ-
μα. Αντίστροφα, το δημόσιο χρέος 
μειώνεται όταν ο ετήσιος προϋπο-

λογισμός παρουσιάζει πλεόνασμα. 
Το δημόσιο έλλειμμα είναι το ποσό 
κατά το οποίο τα έξοδα του δημο-
σίου υπερβαίνουν τα έσοδα κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. Η υπέρβαση 
των εσόδων δημιουργεί ανάγκες 
για νέο δανεισμό, άρα αύξηση του 
χρέους. Το πλεόνασμα σταματάει 
την αύξηση του χρέους, καθώς το 
δημόσιο δεν δανείζεται νέα ποσά 
προκειμένου να ανταπεξέρθει στις 
υποχρεώσεις του. 

 Προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
το πρόβλημα του δημόσιου χρέους 
χρειάζεται: 

122 / 175 



 

α) Να αναπτυχθεί η οικονομία, να 
αυξήσει τις εξαγωγές της, να μειώ-
σει τις εισαγωγές και να αναπτυχθεί 
χωρίς την ανάγκη δανεισμού πο-
σών, στα οποία δεν θα μπορεί να 
αντεπεξέλθει. 

β) Να δημιουργηθεί πλεόνασμα. 
Αυτό προϋποθέτει καλή διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών και α-

νάπτυξη της οικονομίας. Οι επι-
πτώσεις του υπερδανεισμού είναι 
τελικά ολέθριες για την οικονομία 

και την κοινωνία. Η οικονομία α-
ναπτύσσεται σε πήλινα πόδια. Οι 
χώρες που δανείζονται διαρκώς, 
χωρίς να παράγουν, σύντομα έρ-
χονται αντιμέτωπες με το χρέος 
που πρέπει να αποπληρώσουν. 
Επίσης, τα νοικοκυριά που έχουν 
δανειστεί και δεν μπορούν να απο-
πληρώσουν τα δάνειά τους, έρχο-
νται αντιμέτωπα με συμφορές: χά-
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νουν τα σπίτια τους και τα περιου-
σιακά τους στοιχεία, οδηγούνται 
στο περιθώριο της κοινωνικής ζω-
ής. Η περίοδος του δανεισμού και 
της κατανάλωσης χρειάζεται να α-
ντικατασταθεί από την αποπληρω-
μή των δανείων που συνεπάγεται 
μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό 
σημαίνει πτώση του βιοτικού επι-
πέδου. 
 
 
                          Ωγκύστ Ροντέν, Ο ά-  

                           σωτος υιός, π. 1884,  
                          Εθνική Πινακοθήκη. 

                         Πωλ Σουήζυ (1910- 
                          2004) 
 
 
 Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας 
στις Η.Π.Α. που ασχολήθηκε με την 
ανάλυση της σύγχρονης οικονομί-

124 / 175 124 / 175 



 

ας. H κοινωνία μας χαρακτηρίζεται 
καταναλωτική. Αυτό σημαίνει ότι η 
οικονομία της στηρίζεται στην όλο 
και μεγαλύτερη κατανάλωση προϊ-
όντων και υπηρεσιών. Χωρίς κατα-
νάλωση, η οικονομική δραστηριό-
τητα θα καταρρεύσει, πολλές επι-
χειρήσεις θα κλείσουν και θέσεις 
εργασίας θα χαθούν. O Σουήζυ ανέ-
λυσε σε βάθος τα αίτια των κρίσεων 
της καπιταλιστικής οικονομίας. Η 
διαφήμιση συντελεί στο να αυξάνο-
νται οι καταναλωτικές ανάγκες των 
ανθρώπων. Όμως, κάποια στιγμή 
οι ανάγκες και οι δυνατότητες των 
καταναλωτών να αγοράσουν συ-
γκεκριμένα είδη καταναλωτικών 
προϊόντων φτάνουν στα όριά τους. 
Και τότε οι επιχειρήσεις αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα, καθώς δεν μπο-
ρούν να πουλήσουν άλλα προϊόντα 
σε μεγάλες ποσότητες. Κάποια κοι-
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νωνικά στρώματα καταναλώνουν 
με δανεικά περισσότερα από όσα 
επιτρέπουν τα εισοδήματά τους και 
κάποια άλλα καταδικάζονται στην 
υποκατανάλωση. 
 

 
 
«Ο πωλών της μετρητοίς και ο πω-
λών επί πιστώσει.» 
 Παλιά γελοιογραφία που υπήρ-
χεαναρτημένη μέχρι πριν μερικά 
χρόνια σε αρκετά εμπορικά κατα-
στήματα. Το μήνυμα της γελοιο-
γραφίας είναι ότι ο έμπορος που 
πουλάει με πίστωση σύντομα θα 
αντιμετωπίσει πρόβλημα, καθώς 
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δεν θα μπορεί να εισπράξει τα όσα 
του χρωστούν και δεν θα έχει χρή-
ματα για να αντεπεξέλθει στις δικές 
του υποχρεώσεις (πρόβλημα ρευ-
στότητας χρήματος). Ο καλοζωι-
σμένος και καλοντυμένος έμπορος 
της δεξιάς εικόνας έχει φροντίσει να 
εισπράττει τα όσα του χρωστούν 
και να μην πουλάει με πίστωση. 
Όμως, αυτές οι εικόνες ανήκουν 
στο παρελθόν της οικονομικής ζω-
ής. Σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο 
να κινηθεί μια επιχείρηση αν δεν 
πουλήσει με πίστωση και αν η ίδια 
δεν δανειστεί. Οι τράπεζες μεσολα-
βούν για να βρεθούν αυτά τα ποσά 
που είτε με πίστωση είτε με δανει-
σμό κινούν την οικονομική δρα-
στηριότητα. Το πρόβλημα είναι ότι 
ο κύκλος του δανεισμού και της πί-
στωσης είναι εύθραυστος. Μπορεί 
εύκολα να σπάσει αν ένα από τα 
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μέρη του δεν μπορεί να αντεπεξέλ-
θει στις δανειακές του υποχρεώ-
σεις. 

 
13.5 Υπογεννητικότητα και γή-
ρανση του πληθυσμού 
 
 Ο πληθυσμός των ανεπτυγμέ-
νων χωρών «γερνάει». Αυτό οφεί-

λεται κυρίως στο ότι έχει μειωθεί ο 
αριθμός των γεννήσεων. Οι κάτοι-
κοι των ανεπτυγμένων χωρών δεν 
επιθυμούν να κάνουν παιδιά στην 
ίδια αναλογία με το πρόσφατο πα-
ρελθόν.  
 Η πληθυσμιακή πυραμίδα των 
σύγχρονων κοινωνιών τείνει να με-
τατραπεί σε «μανιτάρι». Η βάση της 
πυραμίδας, που είναι οι μικρές ηλι-
κίες, συρρικνώνεται και αυξάνεται η 
μέση και η κορφή της που είναι οι 
μεγαλύτερες ηλικίες. Η πληθυσμια-
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κή πυραμίδα της Ελλάδας αποκτά 
μορφή «μανιταριού» με το πέρασμα 

του χρόνου, καθώς η υπογεννητι-
κότητα μειώνει τη βάση της πυρα-
μίδας. 

 

 
 

Πηγή: Εργαστήριο Δημογραφικών 
Κοινωνικών Αναλύσεων 
http://www.demography 

ab.prd.uth.gr) 

 Η υπογεννητικότητα αποτελεί 
πρόβλημα και για τη χώρα μας. όλο 
και λιγότερα παιδιά γεννιούνται κά-
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θε χρόνο. Οι αιτίες του φαινομένου 

είναι οικονομικές και κοινωνικές. 
Ειδικότερα: 

α) Αγορά εργασίας και ανάγκη για 
σπουδές. Τα νέα ζευγάρια πρέπει 
να σπουδάσουν, να κάνουν εξειδι-
κεύσεις και επιμορφώσεις προκει-
μένου να σταθούν με αξιώσεις στην 
αγορά εργασίας. Όλα αυτά απαι-
τούν χρόνο με αποτέλεσμα η γέν-
νηση και η ανατροφή ενός παιδιού 
να παραπέμπεται διαρκώς στο 
μέλλον. 

β) Ανάγκη εκπαίδευσης του παι-
διού. Η μόρφωση ενός παιδιού α-
παιτεί σήμερα χρόνο, κόπο και 
χρήματα από την πλευρά της οικο-
γένειας. Η εκμάθηση ξένων γλωσ-
σών, οι προπτυχιακές και μεταπτυ-
χιακές σπουδές είναι μια μεγάλη 
επένδυση. Γι’ αυτό οι οικογένειες 
προτιμούν να κάνουν ένα ή δύο 
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παιδιά, καθώς δεν μπορούν να ε-
πενδύσουν στην εκπαίδευση πε-
ρισσότερων. 

γ) Υψηλή ανεργία. Στους δύο πα-
ραπάνω παράγοντες έρχεται, τα τε-
λευταία χρόνια, να προστεθεί και το 
πρόβλημα της ανεργίας. Οι άνεργοι 
νέοι δεν μπορούν αντικειμενικά να 
δημιουργήσουν οικογένεια. Έτσι, 
το πρόβλημα της υπογεννητικότη-
τας γίνεται όλο και οξύτερο. 

δ) Η μεγαλύτερη ηλικία γάμου και 
οι νέες αντιλήψεις για τη ζωή. Σή-
μερα, άντρες και γυναίκες, παντρεύ-
ονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Επι-
πλέον, τα πολλά παιδιά θεωρού-
νται εμπόδιο σε μια ζωή ελεύθερη, 
με ταξίδια, υψηλές προσδοκίες και 
χωρίς δεσμεύσεις.  
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                                Πάμπλο Πικάσο,  
                                Μητέρα και παιδί,                 
                                1921, The Art In- 
                                stitute of Chi- 
                                cago. 
 
 
 Το 1976, έγινε μια έρευνα από 
την Βρετανική Επισκόπηση της 
Σύνθεσης της Οικογένειας. Η έρευ-
να βρήκε ότι μόνο το 1% των πα-
ντρεμένων γυναικών δεν επιθυ-
μούσαν να αποκτήσουν παιδί. Α-
ντίθετα, η έκθεση του Γραφείου Α-
πογραφής Πληθυσμού της Βρετα-
νίας το 2000, κατέγραψε ότι το 20% 
των παντρεμένων γυναικών που 
γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1990 
δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παι-
δί. (Πηγή: A. Giddens, Κοινωνιολο-
γία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2002). 
Αυτή η μετατόπιση (από 1% σε 
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20%) εκφράζει την αλλαγή της προ-
τεραιότητας που θέτουν οι γυναίκες 
και τα παντρεμένα ζευγάρια (σπου-
δές, καριέρα και όχι παιδιά). Όμως, 
αυτή η τάση εγκυμονεί κινδύνους 
για το δημογραφικό μέλλον των α-
νεπτυγμένων χωρών. 
 

    
Πηγή: Εργαστήριο Δημογραφικών 
Κοινωνικών Αναλύσεων 
(http://www.demography-lab.prd. 
uth.gr) 
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Η υπογεννητικότητα και η συνεπα-
γόμενη γήρανση του πληθυσμού 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομία και την κοινωνία. Ειδι-
κότερα: 
α) Τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμε-
τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κα-
ταβολής συντάξεων. Ο πληθυσμός 
που μπορεί να εργαστεί μειώνεται 
ενώ οι συνταξιούχοι αυξάνονται. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, αν δεν υ-
πάρξουν αλλαγές στην οργάνωση 
και την ανάπτυξη της οικονομίας, η 
πολιτεία να αναθεωρεί ως προς το 
αρνητικότερο για τους εργαζόμε-
νους το συνταξιοδοτικό σύστημα 
(αύξηση των ορίων συνταξιοδότη-
σης, περικοπές στις συντάξεις 
κτλ.). 

β) Οι επιχειρήσεις αποθαρρύνο-
νται να επενδύσουν. Η μείωση του 
νέου πληθυσμού επηρεάζει το μέ-
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γεθος της αγοράς, καθώς οι νέοι εί-
ναι περισσότερο καταναλωτικοί σε 
σχέση με τους ηλικιωμένους. Έτσι, 
πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτι-
κές στο να κάνουν επενδύσεις σε 
έναν πληθυσμό που σταδιακά γερ-
νάει. 

γ) Η μείωση της παραγωγικότη-
τας. Ο νέος πληθυσμός που είναι 
πιο παραγωγικός μειώνεται. 

δ) Η μείωση των επιλογών και των 
ευκαιριών για τους νέους. Σε πε-
ριοχές που ο ηλικιωμένος πληθυ-
σμός υπερτερεί έναντι του νέου, 
κυριαρχούν οι επιλογές των μεγα-
λύτερων ηλικιών. Αυτό συμβαίνει, 
για παράδειγμα, σε μικρές απομο-
νωμένες κοινότητες (αγροτικές, ο-
ρεινές κτλ.) όπου οι ελάχιστοι νέοι 
έχουν περιορισμένες επιλογές (α-
δυναμία εύρεσης φίλων, συντρό-
φου, ευκαιρίες εκπαίδευσης κτλ.). Η 
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υπογεννητικότητα, σε συνδυασμό 
με την οικονομική υπανάπτυξη της 
περιφέρειας, οδήγησε σε ερήμωση 
πολλά χωριά της Ελλάδας. Αυτό εί-
χε ως αποτέλεσμα οι λιγοστοί νέοι 
κάτοικοί τους να τα εγκαταλείπουν 
μόλις τελειώσουν το σχολείο (Γυ-
μνάσιο – Λύκειο) είτε για να σπου-
δάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο 
που βρίσκεται σε κάποια πόλη είτε 
για να αναζητήσουν σε κάποια πό-
λη εργασία. Τα στοιχεία των απο-
γραφών της Ελλάδας είναι ανησυ-
χητικά. Το 2001 οι άνθρωποι άνω 
των 65 ετών ήταν το 15% των κ α-
τοίκων της Ελλάδας. Πρόκειται για 
το 1/5 του συνολικού πληθυσμού. Η 
απογραφή του 2011 δεν άλλαξε 
προς το καλύτερο την κατάσταση, η 
οποία επιβαρύνεται με την με-
τανάστευση νέων προς αναζήτηση 
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εργασίας, σε χώρες του εξωτερικού, 
λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 
 Η πληθυσμιακή πυραμίδα της 
Αφρικής το 1995. Από την πυραμί-
δα φαίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός 
γεννήσεων κάνει τη βάση πλατιά. 
 Να συγκρίνετε αυτή την πληθυ-
σμιακή πυραμίδα με την αντίστοιχη 
της Ελλάδας του έτους 2000. Τι συ-
μπεράσματα προκύπτουν; 
 
                          
                          Γεώργιος Ιακωβίδης,   
                          Το χτένισμα της εγ- 
                          γονής, Πινακοθήκη  
                          Τεργέστης, Ιταλία. 
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 Παλιότερα, οι ηλικιωμένοι έμεναν 
μαζί με το ζευγάρι και το παιδί τους 
(εγγόνι). Η σύγχρονη πυρηνική οι-
κογένεια δεν συγκατοικεί με τους 
γονείς του ζευγαριού. Ο παππούς 
και η γιαγιά δεν παίζουν τον ρόλο 
τους στην κοινωνικοποίηση του εγ-
γονιού, όπως στο παρελθόν. Οι η-
λικιωμένοι (Τρίτη ηλικία) στερού-
νται τον παραδοσιακό τους ρόλο. 
Αυτό σε συνδυασμό με την συντα-
ξιοδότηση από την εργασία οδηγεί 
τους ηλικιωμένους στο περιθώριο 
της ζωής. Δεν εργάζονται, δεν με-
γαλώνουν τα εγγόνια τους και μαζί 
με τις οργανικές παθήσεις που εμ-
φανίζονται απομονώνονται. Η α-
πομόνωση δημιουργεί αισθήματα 
μοναξιάς, απογοήτευσης και θλί-
ψης. Οδηγεί στην παραίτηση από 
τη ζωή. 
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13.6 Από το χωριό στην πόλη και 
στην μεγαλούπολη 
 
 Σύμφωνα με την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή, ένας οικισμός, ανάλογα 
με τον πληθυσμό του, διακρίνεται 
σε: 

Χωριό: πληθυσμός μέχρι 2.000 κά-
τοικοι. 

Κωμόπολη: πληθυσμός από 2.000 
έως 10.000. 

Πόλη: πάνω από 10.000 κάτοικοι. 

Πόλη είναι το σημείο συγκέντρω-
σης και μόνιμης εγκατάστασης του 
πληθυσμού, ο οποίος σε αναλογία 
με το σύνολο του πληθυσμού μιας 
χώρας είναι αρκετά αυξημένος. 
Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., πόλεις θε-
ωρούνται οι οικιστικές μονάδες που 
έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους. 
Στην Ελλάδα, μια οικιστική μονάδα 
για να χαρακτηριστεί ως πόλη πρέ-
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πει να έχει τουλάχιστον 10.000 κα-
τοίκους.  
 Η πόλη, όμως, δεν ορίζεται μόνο 
με πληθυσμιακά κριτήρια. Δεν είναι 
απλά ένας μεγάλος οικισμός στον 

οποίο κατοικούν πολλοί άνθρωποι. 

Η πόλη έχει μια σειρά από οικονο-
μικές, κοινωνικές και πολιτικές 
λειτουργίες που την διαφοροποι-
ούν από τις άλλες οικιστικές μονά-
δες. Η πόλη έχει αγορά, δικαστήρια, 
πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσί-
ες. Οι κάτοικοι της πόλης ζουν με 
διαφορετικό τρόπο από ότι οι κά-
τοικοι της υπαίθρου και των χω-
ριών.  
 Οι πόλεις, σε παλαιότερες επο-
χές, ήταν πολύ μικρές σε σχέση με 
τα σημερινά δεδομένα. Η Βαβυλώ-
να, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις 
της αρχαιότητας στην Ανατολή, την 
εποχή της ακμής της δεν ξεπέρασε 
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τις 20.000 κατοίκους. Η Ρώμη, την 
εποχή του μεγαλείου της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, έφτασε τις 300.000 
κατοίκους. Η αρχαία Αθήνα, την 
εποχή της μεγάλης της δόξας επί 
Περικλή, έφτασε τις 400.000 κατοί-
κους (μαζί με μέτοικους και δού-
λους). Αυτά τα πληθυσμιακά μεγέθη 
των πόλεων της αρχαιότητας δεν 
έχουν καμία σχέση με τις σύγχρο-
νες τεράστιες μεγαλουπόλεις των 
εκατομμυρίων κατοίκων.  
 Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, οι πόλεις της Δυτι-
κής Ευρώπης συρρικνώθηκαν και 
έχασαν τον οικονομικό και πολιτικό 
τους ρόλο. Μετά τον 11ο αιώνα, η 
ζωή στις πόλεις ανέκαμψε λόγω 
της σταδιακής ανάπτυξης του ε-
μπορίου. Οι πόλεις άρχισαν να με-
τατρέπονται σε αυτοδύναμα πολιτι-
κά, διοικητικά και εμπορικά κέντρα. 
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Όμως, σε καμία περίπτωση ο αριθ-
μός των κατοίκων τους δεν έφτασε 
το μέγεθος των πόλεων μετά την 
βιομηχανική επανάσταση.  
 Η σύγχρονη μεγαλούπολη, στις 
ανεπτυγμένες χώρες, είναι παιδί 
της βιομηχανικής επανάστασης. 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
αρχισαν να μεταναστεύουν από την 
ύπαιθρο προς τις περιοχές που εί-
χαν χτιστεί τα εργοστάσια προκει-
μένου να εργαστούν. Γύρω από τα 
εργοστάσια χτίστηκαν σταδιακά τε-
ράστιες συνοικίες για να στεγάσουν 
όλους αυτούς τους ανθρώπους και 
έτσι προέκυψαν οι μεγάλες πόλεις 
της Ευρώπης. Η κίνηση του πλη-
θυσμού από την ύπαιθρο προς την 

πόλη ονομάζεται αστικοποίηση. 
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                                     Αμπράτζιο  
                                     Λορεντσέτι,  
                                     Μεσαιωνική  
                                     πόλη της  
                                     Σιένα, 14ος 
αι., Εθνική Πινακοθήκη της Σιένα. 
 
                                    
                                   Φλωρεντία, η  
                                   γέφυρα του  
                                   Πόντε Βέκιο. 
 
 
 
                                   Πόλη την ε- 
                                   ποχή της βιο- 
                                   μηχανικής επα- 
                                   νάστασης. 
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                                 Κώστας Μπα- 
                                 λάφας, Η Αθήνα,  
                                  Χριστούγεννα  
                                 1960, Φωτογρα- 
                                 φικό Αρχείο  
                                 Μουσείου Μπε-  
                                 νάκη. 

  
 Στην Ελλάδα, οι πόλεις δεν ή-
ταν προϊόν της βιομηχανικής επα-
νάστασης. Βιομηχανική επανάστα-
ση δεν έγινε στη χώρα μας. Μετά 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
μετακινήθηκαν πληθυσμοί προς τα 
αστικά κέντρα, όχι όμως μαζικά, με 
αργούς ρυθμούς. Η ελληνική πόλη 
δεν ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυ-
ξης του δευτερογενούς τομέα (βιο-
μηχανία) όπως έγινε στη Δυτική 
Ευρώπη. Οι λόγοι μετανάστευσης 
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του πληθυσμού προς τις πόλεις 
στην Ελλάδα ήταν: 

α) Η δημιουργία διοικητικών υπη-
ρεσιών στις πόλεις. Το νέο κράτος 
είχε ανάγκη από υπαλλήλους για 
να στελεχώσουν τις διοικητικές υ-
πηρεσίες του. Ένα μικρό τμήμα 
πληθυσμού της υπαίθρου συρρέει 
στις πόλεις για να εργασθεί σε αυ-
τόν τον τομέα. 

β) Ανάπτυξη του εμπορίου. Στις 
πόλεις αναπτύσσεται το εμπόριο 
και έχουν την έδρα τους οι επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν τον τομέα. Οι ανάγκες για 
υπαλλήλους καθώς και το γεγονός 
ότι η πόλη έχει μεγαλύτερο πληθυ-
σμό προσελκύουν ανθρώπους από 
την ύπαιθρο προκειμένου να γίνουν 
ελεύθεροι επαγγελματίες και έμπο-
ροι. 
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γ) Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρε-
σιών εκπαίδευσης, υγείας. Η συσ-
σώρευση πληθυσμού στις πόλεις 
δημιούργησε την ανάγκη για σχο-
λεία, νοσοκομεία κτλ., στα οποία 
δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας 
για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νο-
σοκόμους, βοηθητικό προσωπικό 
κτλ. 

 Μετά τη δεκαετία του 1950 εμ-
φανίστηκε ένα νέο κύμα αστικοποί-
ησης. Το κύμα αυτό οδήγησε στην 
ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης και, σε μικρότερο βαθμό, 
άλλων πόλεων της επαρχίας (Πά-
τρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Καλαμάτα 
κτλ.). Όμως και αυτό το κύμα αστι-

κοποίησης δεν βασίστηκε στη δι-

εύρυνση της παραγωγής αλλά στη 
διεύρυνση του εμπορίου και των 
υπηρεσιών. Η συσσώρευση του 
μισού, σχεδόν, πληθυσμού της χώ-

146 / 179 



 

ρας στο λεκανοπέδιο της Αττικής 
είναι αποτέλεσμα αυτού του μοντέ-
λου ανάπτυξης. Απουσία αποκε-
ντρωμένης βιομηχανίας και ανά-
πτυξης του πρωτογενούς τομέα της 
παραγωγής.  
 Ο θεσμός της αντιπαροχής χρη-
σιμοποιήθηκε αυτή την περίοδο 
προκειμένου να δώσει λύση στο 
στεγαστικό πρόβλημα των πληθυ-
σμών που συνέρεαν στην Αθήνα. Ο 
ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου το έδινε 
«αντιπαροχή» σε κάποιον εργολά-
βο προκειμένου πάνω στο οικόπε-
δο να χτιστεί πολυκατοικία. Από 
την πολυκατοικία, ο ιδιοκτήτης του 
οικοπέδου έπαιρνε ως αμοιβή για 
την παραχώρηση της γης το 30% 
περίπου των διαμερισμάτων. Η α-
ντιπαροχή ευθύνεται για τον τρόπο 
που είναι χτισμένες σήμερα οι ελ-
ληνικές πόλεις και κυρίως η Αθήνα. 
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Γεμάτη πολυκατοικίες και με ελάχι-
στους δημόσιους χώρους.  
 Η μετακίνηση του πληθυσμού 
στις πόλεις δημιουργεί νέες εργασί-
ες και υπηρεσίες, οι οποίες συνε-
πάγονται νέες μετακινήσεις προς 
τις πόλεις, που δημιουργούν νέες 
εργασίες και υπηρεσίες κ.ο.κ. 
 
 Τον 11ο αιώνα, στη Γερμανία 
διαδόθηκε μια παροιμία: Stadtluft 
macht frei (ο αέρας της πόλης σε 
κάνει ελεύθερο). Οι αγρότες έβλε-
παν την πόλη ως έναν χώρο, στον 
οποίο μπορούσαν να ζήσουν ελεύ-
θεροι μακριά από τα δεσμά των 
γαιοκτημόνων της υπαίθρου. Αντί-
στοιχα σήμερα η πόλη, από κοινω-
νική άποψη, εξασφαλίζει μια ζωή 
μακριά από τον ασφυκτικό κοινω-
νικό έλεγχο που ασκούν οι μικρές 
κοινότητες στα χωριά. 
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                                   Ιωάννης Αβρα- 
                                   μίδης, Πόλις,  
                                   1965-1968, Ε- 
                                   θνική Πινακο- 
                                    θήκη. 

 
Ντέηβιντ Χάρβεη (1935- ) 

Άγγλος γεωγράφος και ανθρωπο-
λόγος. Ένας από τους πιο σημα-
ντικούς αναλυτές των σύγχρονων 
πόλεων. Σύμφωνα με τον Χάρβεη, ο 
χώρος της πόλης αναδομείται διαρ-
κώς κάτω από τις επιλογές των ε-
πιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στην πόλη. Οι επιχειρήσεις ε-
πενδύουν σε μια περιοχή (εργοστά-
σια, γραφεία, κατοικίες) και όταν τα 
περιθώρια κέρδους σε αυτή την 
περιοχή κορεστούν, τότε οι επιχει-
ρήσεις ξεκινούν την «ανάπλαση» 
μιας άλλης περιοχής. Οι πόλεις εί-
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ναι τεχνητά περιβάλλοντα, κατα-
σκευασμένα από τον άνθρωπο. Τα 
κινήματα των κατοίκων της πόλης, 
τον ρόλο των οποίων έχει αναλύσει 
ιδιαίτερα ο Χάρβεη, προσπαθούν 
να δημιουργήσουν δημόσιους χώ-
ρους (πεζόδρομους, πάρκα, πλα-
τείες, χώρους αναψυχής) ανάμεσα 
στις ιδιωτικές επενδύσεις των επι-
χειρήσεων (εργοστάσια, γραφεία, 
κατοικίες).  
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις – Δραστη-
ριότητες 
 
Α΄ ΟΜΑΔΑ 
1α. Βάλτε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) 
στην αντίστοιχη απάντηση: 

 
____ Ο θεσμός της αντιπαροχής 
προστάτευσε το φυσικό περιβάλ-
λον της Αττικής. 
____ Η τάση αύξησης των ορίων 
συνταξιοδότησης μεγαλώνει όσο ο 
νέος πληθυσμός μειώνεται. 
____ Τα κοινωνικά προβλήματα αλ-
λάζουν από κοινωνία σε κοινωνία. 
____ Πρόσωπα με χαμηλή αυτοε-
κτίμηση μπορεί να προβούν σε βί-
αιη συμπεριφορά. 
____ Το κέρδος της τράπεζας προ-
έρχεται από τον τόκο. 
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1β. Τα κοινωνικά προβλήματα (να 
κυκλώσετε την σωστή απάντηση): 
 
α. Αλλάζουν από κοινωνία σε κοι-
νωνία. 
β. Οφείλονται στην κοινωνική αλ-
λαγή. 
γ. Οφείλονται στην κοινωνική ανι-
σότητα. 
δ. Όλα τα παραπάνω.
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1γ. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της Α΄στήλης με τις 
έννοιες της Β΄στήλης, γράφοντας τον αντίστοιχο α-
ριθμό της Α΄στήλης στο κενό της Β΄στήλης. 
 

Α΄ στήλη           Β΄ στήλη 
1. υπογεννητικότητα ___ δημιουργεί χρέος 
2. έλλειμμα ___ δημιούργησε την πολυκα-

τοικία 
3. αντιπαροχή ___ οδηγεί στη γήρανση του 

πληθυσμού 
4. ανισότητα ___ είναι η αδυναμία εξασφά-

λισης σίτισης 
5. απόλυτη φτώχεια ___ είναι κοινωνικό πρόβλη-

μα 
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2α. Ποιες κατηγορίες ανεργίας 
γνωρίζετε; 
2β. Πώς συγκροτήθηκαν οι πόλεις 
στην Ελλάδα; 
 

Β΄ ΟΜΑΔΑ 
1α. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της 
υπογεννητικότητας; 
1β. Να εξηγήσετε τον όρο κοινωνι-
κά προβλήματα. 

2α. Ποιες είναι οι αιτίες της υπο-
γεννητικότητας; 
2β. Ποιες είναι οι κατηγορίες της 
φτώχειας; 

 
Επιπλέον: 
– Να σημειώσετε περιστατικά βίας 
που έχουν υποπέσει στην αντίληψή 
σας και να συζητήσετε τις αιτίες 
τους στην τάξη. 
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Βασική ορολογία 
 

-άμεση δημοκρατία: το πολίτευμα 
το οποίο ίσχυσε στην αρχαία Ελ-
λάδα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι 
πολίτες άρχουν και άρχονται κατά 
σειράν, όλοι συμμετέχουν στην ά-
σκηση της εξουσίας (νομοθετικής, 
εκτελεστικής, δικαστικής). 

-αμυντικός εθνικισμός (πατριωτι-
σμός): είναι η αγάπη και η αφοσί-
ωση προς την πατρίδα, δεν έχει 
επεκτατικές βλέψεις, αλλά προα-
σπίζεται το δικό του εθνικό έδαφος, 
τον πολιτισμό του, τις παραδόσεις 
του, την ταυτότητά του. 

-ανταγωνιστική επιχείρηση / οι-
κονομία: επιχείρηση / οικονομία, 
που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, 
που μπορούν να ανταγωνιστούν 
αγαθά και υπηρεσίες από άλλες ε-
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πιχειρήσεις/οικονομίες (άλλες χώ-
ρες). 

-ανταγωνιστικό προϊόν: ποιοτικό 
και σε καλή τιμή προϊόν, για τον 
αγοραστή-πελάτη, ώστε να το προ-
τιμά σε σχέση με άλλα ομοειδή 
προϊόντα. Και αυτό πρέπει να απο-
τελεί τον κύριο στόχο κάθε επιχεί-
ρησης. 

-αντιπραγματισμός: ανταλλαγή 
πράγματος αντί πράγματος. 

-αρχή επικουρικότητας: σύμφωνα 
με αυτήν, η Ε.Ε. δρα μόνο εάν και 
στον βαθμό που οι στόχοι της προ-
βλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη-μέλη, και συνεπώς δύνανται, 
λόγω των διαστάσεων ή των απο-
τελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε κοινοτικό επίπεδο. 
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-άρχειν και άρχεσθαι: η ικανότητα 
του πολίτη να κυβερνά και να κυ-
βερνάται. 

-βιοποικιλότητα: η ύπαρξη πολλών 
ειδών ζώων και φυτών. 

-Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας: αρμόδια υπηρεσία για 
την οργάνωση της πολιτικής άμυ-
νας (εν καιρώ πολέμου) και της πο-
λιτικής προστασίας (εν καιρώ ειρή-
νης) με στόχο την ασφάλεια των 
πολιτών. 

-«Δια βίου Εκπαίδευση»: η εκπαί-
δευση που συντελείται σε ολόκλη-
ρη τη ζωή. Οι ταχύτατες αλλαγές σε 
όλους τους τομείς επιτάσσουν την 
διαρκή εκπαίδευση. 

-δημόσιο έλλειμμα: το δημόσιο έλ-
λειμμα υπάρχει όταν τα δημόσια 
έσοδα είναι μικρότερα από τα δη-
μόσια έξοδα. 
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-εθελοντισμός: η οργανωμένη προ-
σφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο, χωρίς την απαίτηση ανταλ-
λάγματος. 

-εθνικισμός: είναι η αποκλειστική 
προσήλωση προς την ιδέα του έ-
θνους, στη διάκριση και στην υπε-
ροχή του δικού μου έθνους. Όταν ο 
εθνικισμός έχει επεκτατικές βλέψεις 
και διάθεση επιβολής σε άλλα έθνη 
μετατρέπεται σε σωβινισμό. 

-ελληνορθόδοξη παράδοση: περι-
λαμβάνει τη γλώσσα, τη νοοτροπία, 
τους θεσμούς, την ορθοδοξία. Περι-
λαμβάνει τον ελληνικό πολιτισμό, 
όπως διαμορφώθηκε από την αρ-
χαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας. 
Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο και Ορ-
θοδοξία αποτελούν το τρίπτυχο της 
Ελληνορθοδοξίας. 

-εμπορικό ισοζύγιο της χώρας: 
περιλαμβάνει τις εισαγωγές και ε-
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ξαγωγές προϊόντων, δηλαδή πόσα 
προϊόντα εισάγει και πόσα προϊό-
ντα εξάγει η χώρα. 

-εμπιστοσύνη: σημαίνει πίστη, α-
ξιοπιστία, σεβασμός, σε όλο το 
πλέγμα σχέσεων που αναπτύσσο-
νται στις σχέσεις των ανθρώπων. 
Είναι από τις πιο απαραίτητες αξίες 
για τις σχέσεις κράτους–επιχείρη-
σης–εργαζομένων και για την πρό-
οδο των εργαζομένων και της επι-
χείρησης. 

-ένταξη: είναι η διαδικασία κοινω-
νικής ενσωμάτωσης ατόμων που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, κυρίως μέσω της προ-
ώθησής τους στην απασχόληση. 

-εξωστρέφεια επιχειρήσεων: οι 
επιχειρήσεις που έχουν στραμμένο 
το ενδιαφέρον τους προς ξένες α-
γορές, που παράγουν προϊόντα α-
νταγωνιστικά σε σχέση με άλλες 
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ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερι-
κού. 

-επιθετικός εθνικισμός (ιμπερια-
λισμός): δηλώνει την προσπάθεια 
επέκτασης και επιβολής ενός έ-
θνους σε άλλα έθνη. 

-επιταγή: είναι έγγραφο, με το ο-
ποίο, αυτός που έχει χρήματα στην 
τράπεζα δίνει εντολή στην τράπεζα 
να πληρώσει το ποσό που αναγρά-
φεται στον κομιστή της επιταγής. Η 
επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει, 
δηλαδή με την εμφάνισή της στο 
γκισέ της τράπεζας. 

-επιχειρείν/επιχειρηματικότητα: 
σημαίνει τόλμη, φαντασία, δη-
μιουργία. Σημαίνει επιστημονικές 
γνώσεις και έξυπνες ιδέες που γί-
νονται πράξεις. Σημαίνει μετουσίω-
ση της αβεβαιότητας σε βεβαιότητα 
και δράση. 
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-επιχείρηση: παραγωγική μονάδα 
που συνδυάζει τους συντελεστές 
παραγωγής (έδαφος, εργασία, κε-
φάλαιο), για να παράγει αγαθά και 
υπηρεσίες, με σκοπό το κέρδος. 

-ευρωπαϊκή ιθαγένεια: η ιθαγένεια 
που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες. 
Έτσι κάθε πολίτης της Ε.Ε. έχει δύο 
ιθαγένειες, του κράτους-μέλους και 
της Ε.Ε. 

-Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία: δηλώνει 
την ένωση των Ευρωπαϊκών κρα-
τών-πολιτειών σε μια συμπολιτεία. 

-εταιρική κοινωνική ευθύνη: συ-
νίσταται στην ενσωμάτωση, σε εθε-
λοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και πολιτισμικής 
μέριμνας στις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες των επιχειρήσεων, κα-
θώς και στις επαφές τους με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
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-ευρωσύστημα: αποτελείται από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
μαζί με τις Εθνικές Κεντρικές Τρά-
πεζες των χωρών που έχουν υιοθε-
τήσει το ευρώ. 

-ηλεκτρονική δημοκρατία: εφαρ-
μογή της δημοκρατίας, δηλαδή ψη-
φοφορία για διάφορα θέματα μέσω 
του Η/Υ ή από ειδικά μηχανήματα 
που θα είναι εγκατεστημένα σε κε-
ντρικά σημεία της πόλης. 

-θεμελιώδες πολιτικό πρόβλημα: 
το θεμελιώδες πρόβλημα της πολι-
τικής είναι το ερώτημα: περισσότε-
ρη ισότητα (δικαιοσύνη) ή περισ-
σότερη αποτελεσματικότητα; Αλ-
λιώς, η πολιτική υπηρετεί αξίες ή 
συμφέροντα; 

-ιθαγένεια: ο νομικός δεσμός που 
συνδέει ένα πρόσωπο με ορισμένο 
κράτος και ο οποίος συνεπάγεται 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απο-
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κτάται είτε με βάση τη συγγένεια εξ 
αίματος (ius sanguinis) είτε με βάση 
τον τόπο γέννησης (ius soli). 

-καταμερισμός εργασίας: κατανο-
μή εργασίας σε περισσότερα πρό-
σωπα. Η κατανομή αρμοδιοτήτων 
για επιμέρους στάδια της παραγω-
γής σε διαφορετικά πρόσωπα με 
αποτέλεσμα την περισσότερη και 
καλύτερη παραγωγή. 

-κομματικοποίηση: η δράση υπέρ 
κόμματος σύμφωνα με τις κομματι-
κές πεποιθήσεις ή τις κομματικές 
εντολές. 

-Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχεί-
ρηση: είναι αστικός συνεταιρισμός 
με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ 
του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

-κοσμοπολίτης: ο πολίτης του κό-
σμου. 

-κοσμοπολιτισμός: για ένα κράτος 
σημαίνει την ύπαρξη στοιχείων και 
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χαρακτηριστικών από πολλά μέρη 
του κόσμου. Για έναν πολίτη σημαί-
νει ότι είναι συγχρόνως πολίτης του 
κόσμου και πολίτης ενός κράτους. 

-κρατικός παρεμβατισμός: η πα-
ρέμβαση του κράτους στην οικονο-
μία. Σκοπός του κρατικού παρεμ-
βατισμού είναι ο περιορισμός των 
ανεπιθύμητων καταστάσεων που 
προξενεί η λειτουργία του μηχανι-
σμού της αγοράς, και κατ’επέκταση 
η επίλυση των βασικών οικονομι-
κών προβλημάτων. 

-κύριο οικονομικό πρόβλημα: πώς 
με περιορισμένους πόρους θα ικα-
νοποιηθούν οι απεριόριστες ανά-
γκες; Από αυτό απορρέουν και τα 
άλλα οικονομικά προβλήματα. 

-κοινοτικά προγράμματα: τα διά-
φορα προγράμματα της Ε.Ε. που 
έχουν στόχο την προώθηση κοινών 
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πολιτικών ( παιδεία, ανταγωνιστι-
κότητα, περιβάλλον κτλ.). 

-καινοτομία: ο πειραματισμός, η 
αναζήτηση, η υιοθέτηση του και-
νούργιου, η διαρκής προσαρμογή, 
η αποδοχή νέων μορφών οργάνω-
σης και παραγωγής είναι στοιχεία 
καινοτομίας, που αποτελούν παρά-
γοντα επιτυχίας για την επιχείρηση 
και κινητήρια δύναμη για την οικο-
νομία. 

-κουλτούρα καινοτομίας: αναφέ-
ρεται στις βασικές αξίες και στους 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν 
οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και 
πρωτίστως τα στελέχη της. Χωρίς 
κουλτούρα καινοτομίας, η επιχεί-
ρηση δεν μπορεί να αναπτύξει και 
να επιτύχει καινοτομίες. 

- κράτος: η λέξη κράτος στην αρ-
χαία ελληνική γλώσσα σήμαινε 
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«δύναμη». To κράτος είναι οργα-
νωμένη πολιτική οντότητα, η οποία 
σε μια καθορισμένη γεωγραφική 
περιοχή παράγει νόμους που ορ-
γανώνουν την οικονομική, κοινωνι-
κή και πολιτική ζωή. 

-κώδικας δεοντολογίας και επιχει-
ρηματικής ηθικής: σύνολο αρχών, 
ηθικής και κοινωνικής φύσεως, που 
δεσμεύουν την επιχείρηση να δρα-
στηριοποιείται σύμφωνα με τις αρ-
χές του. 

-Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 
(Μ.Κ.Ο.): οργανώσεις κυρίως με 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Δρουν 
με βάση τις αρχές της συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης και με βάση το 
δικαίωμα παρέμβασης υπέρ των 
αδυνάτων. 

-νόμος της ζήτησης: όταν αυξάνε-
ται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη 
ποσότητα μειώνεται. Και αντίθετα, 
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όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, 
η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται. 
Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και 
ζητούμενης ποσότητας είναι αντι-
στρόφως ανάλογη. 

-νόμος της προσφοράς: όταν αυ-
ξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η προ-
σφερόμενη ποσότητα αυξάνεται, 
και όταν μειώνεται η τιμή ενός αγα-
θού, η προσφερόμενη ποσότητα 
μειώνεται. 

-ο ρυπαίνων πληρώνει: βασική 
αρχή στην οικολογία με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

-οδική ασφάλεια: η ασφάλεια όταν 
κυκλοφορούμε στους δρόμους. Οι 
κύριοι παράγοντες οδικής ασφά-
λειας είναι ο οδηγός, το όχημα, ο 
δρόμος, η σήμανση και ο έλεγχος. 

-συντελεστές παραγωγής: το έδα-
φος (φυσικοί πόροι), το κεφάλαιο 
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(μηχανήματα, κτήρια κτλ.) και η ερ-
γατική δύναμη. 

-παγκοσμιοποίηση: η κυκλοφορία 
αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και 
ανθρώπων γίνεται πλέον σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Αυτό έχει επιφέ-
ρει μεγαλύτερη επικοινωνία και με-
γαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των χώρων όλου του κόσμου. 

-παγκόσμιο χωριό: ο πλανήτης Γη 
είναι μια κουκίδα στο σύμπαν. Οι 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επι-
κοινωνιών έχουν ενώσει όλον τον 
κόσμο, οπότε γίνεται λόγος για πα-
γκόσμιο χωριό. 

-πολίτης: κάθε μέλος κράτους που 
έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
έναντι του κράτους του οποίου έχει 
την ιθαγένεια. Κάθε μέλος του κρά-
τους έχει πολιτικά δικαιώματα και 
κυρίως το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι. 
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-πολιτικάντης: ο πολιτικός που εν-
διαφέρεται για το δικό του όφελος 
και όχι για το όφελος του συνόλου. 
Είναι ο καταφερτζής, που με τον 
τρόπο του λέει το κατάλληλο ψέμ-
μα, την κατάλληλη στιγμή, για να 
επιτύχει το στόχο του. 

-πολιτική: η τέχνη και η επιστήμη 
της διακυβέρνησης. Η συμμετοχή / 
δράση του πολίτη στο κοινωνικό 
και πολιτικό γίγνεσθαι, στις δημό-
σιες υποθέσεις. 

-πολιτική απάθεια: η αδιαφορία για 
την πολική. Μερικές φορές δεν είναι 
αδιαφορία για την πολιτική αλλά 
συνειδητή επιλογή. 

-πολιτική συμμετοχή: η συμμετοχή 
/ δράση, ατομική ή ομαδική, του 
πολίτη στο κοινωνικό και πολιτικό\ 
γίγνεσθαι, στις δημόσιες υποθέσεις. 

-πολιτική τέχνη: «η αληθινή πολι-
τική τέχνη δεν πρέπει να ενδιαφέ-
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ρεται για το ατομικό αλλά για το 
κοινό συμφέρον, διότι το ατομικό 
διασπά, ενώ το κοινό ενώνει την 
πολιτεία» (Πλάτων, Νόμοι). 

-πολιτικές αρετές / αξίες: εκφρά-
ζουν τις πραγματικές και βαθύτερες 
ανάγκες των πολιτών. Αποκρυ-
σταλλώνονται σε γενικές αρχές και 
ιδέες που προσανατολίζουν και κα-
θοδηγούν τα άτομα και την κοινω-
νία. Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις 
μας και λειτουργούν ως κατευθυ-
ντήριοι άξονες για την αξιολόγηση 
των εαυτών μας και των άλλων. 

-πολιτικό ήθος: έχει ο πολιτικός 
που διαπνέεται από πολιτικές αρε-
τές, που ασκεί την πολιτική εξουσί-
α, σύμφωνα με τους κανόνες της 
πολιτικής τέχνης και επιστήμης, 
προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου. 
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-πολιτικό κόστος: είναι η απώλεια 
πολιτικής δύναμης για τον πολιτι-
κό, την κυβέρνηση, το κόμμα, όταν 
λογοδοτούν για λανθασμένες επι-
λογές. Κάθε πρόσωπο και κάθε φο-
ρέας που ασκεί πολιτική οφείλει να 
λογοδοτεί, δεδομένου ότι η λογο-
δοσία είναι βασική αρχή της δημο-
κρατίας. 

-πολιτικό σύστημα: η συστηματική 
οργάνωση θεσμών, πολιτικών και 
κοινωνικών δυνάμεων που δια-
μορφώνουν την πολιτική βούληση 
της πολιτείας. 

-πολιτικοποίηση: η διαδικασία εκ-
μάθησης, διαμόρφωσης πολιτικής 
συνείδησης και συμμετοχής του 
πολίτη στα κοινά. 

-πολιτικός: το πρόσωπο που συμ-
μετέχει ενεργά σε εκλογικές αναμε-
τρήσεις για να αντιπροσωπεύσει το 
λαό σε οποιαδήποτε πολιτική θέση. 
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-πολιτικός αναλφαβητισμός: όταν 
ο πολίτης δεν έχει τις απαραίτητες 
κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις 
για να μπορεί να συμμετέχει ουσια-
στικά, ελεύθερα και υπεύθυνα στα 
πολιτικά δρώμενα. 

-πoλιτισμός είvαι τo σύvoλo τωv 
αξιώv πoυ πραγματoπoιoύv oι 
άvθρωπoι στηv ιστoρική τoυς 
πoρεία και τυγχάvoυv καθoλικής 
αvαγvώρισης και απoδoχής, είvαι 
τo κoιvό κτήμα πoυ πραγματoπoι-
oύv και τo oπoίo μεταβιβάζoυv στις 
επόμεvες γεvιές. Είναι ο τρόπος 
ζωής, τρόπος που διαμορφώνεται 
από την ιεράρχηση των αναγκών. 

-πολιτισμική κληρονομιά: το σύ-
νολο τη πολιτισμικής δημιουργίας 
που αφήνει κάθε γενιά στην επόμε-
νη. 

-πoλιτισμική πoλυμoρφία: οι διά-
φορες μορφές πολιτισμού που δη-
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μιουργούν οι διάφοροι λαοί ή ομά-
δες. 

-πολυφαρμακία: η κατανάλωση 
πολλών, συνήθως όχι απαραίτη-
των, φαρμάκων, με αρνητικές επι-
πτώσεις στην υγεία. 

-Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτι-
κού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.): είναι συμβά-
σεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός 
δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα 
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και 
την παροχή υπηρεσιών. 

-συναλλαγματική: έγγραφο, το 
οποίο για να είναι έγκυρο πρέπει 
υποχρεωτικά από τον νόμο να έχει 
ορισμένα στοιχεία (εντολή πληρω-
μής, όνομα πληρωτή, χρόνο λήξης, 
υπογραφή κτλ.). 

-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 
υπηρεσία του Υπουργείου Εργασί-
ας, που ασχολείται με τον έλεγχο 
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εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο 
εργασίας. 

-τιμή ισορροπίας: καλείται η τιμή, 
στην οποία η ζητούμενη ποσότητα 
ισούται με την προσφερόμενη πο-
σότητα και η αγορά βρίσκεται σε 
ισορροπία, και δεν υπάρχουν οικο-
νομικές δυνάμεις (νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις), που να τείνουν να 
την μεταβάλλουν. 

-χρήμα: ο,τιδήποτε γίνεται αποδε-
κτό ως μέσο ανταλλαγής αγαθών 
και μέσο μέτρησης της ανταλλακτι-
κής αξίας των άλλων αγαθών. 

- χρηματιστήριο: η «αγορά» (αγο-
ρά και πώληση) μετοχών και ομο-
λόγων (δανειακοί τίτλοι δημοσίου 
και μεγάλων επιχειρήσεων). 

-ψηφιακός πολίτης: στην κοινωνία 
της γνώσης και της πληροφορίας, 
της ψηφιακής εποχής, ο πολίτης 
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για να συμμετέχει ελεύθερα και υ-
πεύθυνα χρειάζεται να έχει και 
γνώση και ικανότητα διαχείρισης 
της πληροφορίας, να είναι ψηφια-
κός πολίτης. 
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