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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα 

απέκτησα, τα επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους  

κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και 

τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική 

ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων 

των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δε συνιστούν 

πρωτότυπη δημιουργία μου» 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη θέση της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πώς ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η εκπαίδευση μπορούν αν 

χρησιμοποιηθούν με ορθό και στοχευμένο τρόπο, να εξυπηρετήσουν τη διαφυγή από την 

κρίση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία δε διαθέτει ισχυρή οικονομική, πολιτική και 

στρατιωτική δύναμη, γι’ αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

φυσικό της κάλλος και τον πολιτισμό της. Αυτός ο μεγαλοπρεπής και μακραίωνος 

πολιτισμός, αν αξιοποιηθεί σωστά και παρακαμφθούν όλοι οι ανασταλτικοί παράγοντες 

μπορεί να προσδώσει στην Ελλάδα  και πάλι το χαμένο της κύρος και γόητρο. Ακόμα, στο 

τέλος της εργασίας θα πραγματοποιηθούν ορισμένες υποθέσεις για το ποιο θα είναι το πιθανό 

μέλλον της Ένωσης και για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεφύγει από το οικονομικό 

αδιέξοδο, εφαρμόζοντας στην πράξη πιο αποτελεσματικές πολιτικές στους τομείς του 

τουρισμού, της προώθησης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Η Ελλάδα έχει προσφέρει 

πολλά στην Ένωση. Η κρίση αυτή δεν πρέπει να την αφήσει να «σβήσει», τουναντίον  πρέπει 

να λειτουργήσει σαν μια ευκαιρία για αλλαγή.  

 

 

Summary 

 

This thesis focuses on the position of Greece in the European Union and how culture, 

tourism and education can if used properly and in a targeted way to cater to escape from the 

crisis. Greece is a country that does not have strong economic, political and military power, 

so they need to exploit in the best possible way the natural beauty and culture. This majestic 

and age-old culture, if harnessed properly and overcome all the inhibiting factors can attribute 

to Greece again lost its authority and prestige. Still, at the end of the work will make certain 

assumptions about what the Union's possible future and whether Greece will be able to 

escape from the economic deadlock, putting into practice the most effective policies in the 

field of tourism, promotion of culture and education. Greece has a great deal to the Union. 

This crisis must not let her "go off", instead should serve as an opportunity for change. 
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Εισαγωγή 

 

Η  παρούσα μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη θέση που αυτή 

κατέχει στα ευρωπαϊκά δρώμενα, από την ένταξη της στην τότε  Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (ΕΟΚ) μέχρι και σήμερα, εν έτει 2017. Ακόμα, σημαντική κρίνεται και η διεξοδική 

αναφορά στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση -τομείς που αποτελούν τα πλέον 

ισχυρά εναρκτήρια όπλα για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκαταστήσει το χαμένο της γόητρο, και 

να επέλθει και πάλι η ευημερία στη χώρα.  

Η μελέτη θα αποτελείται από πέντε κεφάλαια, τα οποία θα διαρθρώνονται σε υποενότητες. Στο 

πρώτο κεφάλαιο, το οποίο θα είναι και εισαγωγικό, θα πραγματοποιηθεί μια γενική αποσαφήνιση 

των όρων και θα δοθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου το κυρίως κείμενο και η 

δυναμική του να καταστούν σαφή. Παραδείγματος χάρη, θα παρατεθούν ορισμένα γενικά ιστορικά 

στοιχεία για την ίδρυση και την εξέλιξη της Ε.Ε. από το 1957, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη 

της Ελλάδας και του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτή επιτευχτεί. Έπειτα, θα πραγματωθεί 

μια μικρή ανάλυση των τουριστικών πρακτικών που ακολουθεί η Ελλάδα από μια ιστορική σκοπιά 

και πάλι. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Στον τομέα 

της εκπαίδευσης ωστόσο, για τη μέγιστη διευκρίνιση και κατανόηση, θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντική η αναφορά στο ισχύον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια πολυσχιδής ανάλυση του τουρισμού στην 

Ελλάδα. Επιμέρους θα αναφερθούν ορισμένα ποσοστά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια 

για πιθανές διορθώσεις, στις οποίες πρέπει να προβούν οι φορείς του ελληνικού τουρισμού, έτσι 

ώστε τα αποτελέσματα να γίνουν ευοίωνα. Επιπλέον, στη μελέτη θα παρουσιαστούν οι πολιτικές 

που ακολουθούνται από την Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού, οι φορείς που τον προωθούν, πώς 

θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκομίσει περισσότερα κέρδη, ποιες είναι οι μορφές του τουρισμού 

που προωθούνται ή θα μπορούσαν μελλοντικά να προωθηθούν και τέλος ποιοι είναι οι 

ανασταλτικοί παράγοντες προώθησης και καλύτερης οργάνωσής του. Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

αν και παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη, η οικονομία της χώρας δε βελτιώνεται, παραμόνο τους 

καλοκαιρινούς μήνες δίνεται μια «πνοή ζωής». Πρέπει να αναπτυχθεί η ανάγκη στους τουρίστες 

που επισκέπτονται την Ελλάδα, ότι δεν αποτελεί μια ευχάριστη επιλογή για διακοπές μόνο το 

καλοκαίρι, αλλά συνιστά έναν επίγειο παράδεισο και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, αφού 

μπορεί να λειτουργήσει σαν μια κοιτίδα πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αφθονίας παροχών και το 

χειμώνα, μέσα από την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος μολοταύτα δεν έχει 

λάβει τη δέουσα γνωστοποίηση και ανάπτυξη.    
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Στο τρίτο κεφάλαιο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο ελληνικός πολιτισμός, εστιάζοντας 

κατά κύριο λόγο στην έννοια της «πολιτιστικής διπλωματίας», η οποία εκλείπει από το πεδίο των 

εφαρμόσιμων πολιτικών της Ελλάδας, παρά τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει. Ο πολιτισμός 

γενικότερα και η ιστορία ειδικότερα σε εποχές πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, κοινωνικής 

σύγχυσης και αξιακής αλλοίωσης αποτελούν μια καίρια λύση και ειδικά σε μια χώρα όπως η 

Ελλάδα, η οποία έχει λαμπρά παραδείγματα να επιδείξει. Οι τέχνες, οι επιστήμες, η ιστορία, η 

θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα είναι κάποιοι από τους παράγοντες δημιουργίας και συντήρησης 

ισχυρών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. Κακώς μνημονεύουν οι άνθρωποι αυτά τα συνδετικά 

στοιχεία μόνο σε περιόδους κρίσεων, κανονικά αυτά θα έπρεπε να αποτελούν τον προσανατολισμό 

τους, απαλλαγμένα βέβαια από την υπερβολή, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Η ομαλή 

συμβίωση των λαών, αν και δύσκολο εγχείρημα, επιβάλλει το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, 

αλλά όχι και την παράλληλη απώλεια των ιδίων χαρακτηριστικών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα υλοποιηθεί η αναφορά στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση 

θεωρείται ο ακρογωνιαίος  λίθος για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη συνέχεια ενός 

λαού. Μιας εκπαίδευσης όμως, η οποία δε θα στηρίζεται στη στείρα αποστήθιση, αλλά στη 

γενικότερη πνευματική καλλιέργεια, στην κοινωνικοποίηση και στην αλλαγή της νοοτροπίας. Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα τονιστεί η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της προώθησης του 

κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση, της εμφύσησης στα άτομα της υποχρέωσης να ανανεώνουν 

συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να 

συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και με το σύνολο της κοινωνίας ευρύτερα.  

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ποιο θα είναι το πιθανό μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις και προοπτικές μετεξέλιξης της σε μια 

ομοσπονδία και για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει μέσα από τους τομείς του τουρισμού, του 

πολιτισμού και της εκπαίδευσης να ανατρέψει στην πράξη αυτήν την έκρυθμη κατάσταση που την 

ταλανίζει. Κάθε χώρα μέλος προωθεί τους τομείς που υπερτερεί, η Ελλάδα που δε διαθέτει ισχυρή 

βιομηχανία οφείλει να βοηθηθεί, εκμεταλλευόμενη τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Η εκπαίδευση 

λειτουργεί συμπληρωματικά, σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους δύο τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Συνοψίζοντας, η Ελλάδα διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να διαφύγει από το τέλμα της 

οικονομικής κρίσης, ωστόσο, πρέπει να γίνει η καταγραφή της ορθής προτεραιοποίησης των 

αναγκών και των εφοδίων της. Παραδείγματος χάρη, θα ήταν ιδιαίτερα λειτουργικό να δίνονται 

χρήματα και όλα τα αναγκαία μέσα διευκόλυνσης στους τομείς αυτούς, οι οποίοι ανθίζουν και 

μπορούν να στηρίξουν και άλλους τομείς και όχι σε τομείς, οι οποίοι διατηρούν την κατάσταση 

στάσιμη, αλλά μη βιώσιμη.  
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Κεφάλαιο 1ο  

Προσέγγιση της θέσης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

 

1)Αποσαφήνιση των όρων 

 

1.1. Τι είναι στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ιδιαίτερο μόρφωμα, το οποίο συνιστά μια sui generis ένωση 

27 χωρών μελών και επιδιώκει την πολιτική και οικονομική τους συνεργασία. Ο πληθυσμός της Ε.Ε. 

των 27 πλέον, σήμερα υπολογίζεται γύρω στα 508,4 εκατομμύρια. Καθώς διευρυνόταν η Ε.Ε., τόσο 

διευρυνόταν και ο πληθυσμός των κρατών μελών. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού της γης οφείλεται 

στον αριθμό γεννήσεων σε εποχές ευημερίας, αλλά και στο προσδόκιμο ζωής, το οποίο λόγω της 

τεχνολογικής εξέλιξης και της εύρεσης νέων ιατρικών φαρμάκων έχει ανέβει αισθητά. Σήμερα, 

υπολογίζεται ότι πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο μετά την  Κίνα και 

την Ινδία. Δυο χώρες που παρουσιάζουν σταδιακή εξέλιξη και αναπτύσσονται σε υπολογίσιμες 

δυνάμεις, με έκδηλη τη δυνατότητά τους μελλοντικά να ασκήσουν πιέσεις στο διεθνές γίγνεσθαι.   

 Η ιδέα της  Ε.Ε. ξεκίνησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο με σκοπό οι χώρες, οι οποίες 

συμμετείχαν να σημειώσουν οικονομική ανάπτυξη, διευρύνοντας τις εμπορικές τους συναλλαγές 

σε άλλα κράτη και κατ’ επέκταση καλύπτοντας το ένα κράτος τις ανάγκες του άλλου. Ακόμα, 

δόθηκε η ευκαιρία μέσω αυτής της Ένωσης να αποφευχθούν διάφοροι επικείμενοι πόλεμοι μεταξύ 

των κρατών μελών. Ορισμένα κράτη μέλη μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο υπέστησαν τεράστιες 

φυσικές καταστροφές και πολλοί πολίτες τους έχασαν τη ζωή τους, έτσι κρίθηκε επιτακτική η 

ανάγκη δημιουργίας μιας ένωσης, η οποία θα απομάκρυνε την πιθανότητα του πολέμου και θα 

επέτρεπε την ελεύθερη μετακίνηση πληθυσμών από μια χώρα στην άλλη, προκειμένου να λυθεί 

και το δημογραφικό πρόβλημα που είχε προκύψει σε αρκετές χώρες μέλη. 

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύεται τη 1η  Νοεμβρίου του 1993, ενώ η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (ΕΟΚ) είχε δημιουργηθεί ήδη από το 1957. Αρχικός στόχος της ΕΟΚ ήταν η προώθηση 

της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις έξι ιδρυτικές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Μολοταύτα, στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια ενιαία αγορά 

κεφαλαίων, αγαθών, ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών, η οποία συνεχώς διευρυνόταν λόγω 

της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέων κρατών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και 

της τεχνολογικής εξέλιξης. Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, γι’ αυτό το λόγο και οι ανάγκες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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των σύγχρονων κοινωνιών συνεχώς μεταβάλλονται. Τα κράτη μέλη, ειδικά για τον τομέα της 

καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης οφείλουν να συνεργάζονται και να μην παρουσιάζουν 

ανταγωνιστικές τάσεις.   

Έτσι, η Ε.Ε. από μια απλή οικονομική ένωση μετεξελίχθηκε ταυτοχρόνως και σε μια πολιτική, 

εκπαιδευτική και πολιτισμική ένωση. Η ένωση πλέον ενδιαφέρεται για όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριοποίησης, ωστόσο, οι συνθήκες της δεν είναι δεσμευτικές, δηλαδή η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δε μπορεί να επέμβει στην άσκηση της πολιτικής της κάθε χώρας, παραμόνο 

στη δημοσιονομική της πρόοδο. Αυτός ο έλεγχος της δημοσιονομικής προόδου επιτυγχάνεται μέσα 

από την καθιέρωση του θεσμού του ευρωπαϊκού εξαμήνου.  

Ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στη διαχείριση των 

οικονομικών, η πορεία των οποίων καθορίζεται από τη χρήση ορισμένων πανευρωπαϊκών δεικτών. 

Αυτοί οι δείκτες καθορίζουν πότε μια χώρα μέλος έχει ευημερία και πότε είναι χρήσιμο η 

κυβέρνηση μιας χώρας μέλους να προβεί σε διαρθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να συμβαδίσει με 

τις υπόλοιπες χώρες προς την ανάπτυξη (συγκριτική αξιολόγηση –bench marking). Βέβαια, η 

ανάπτυξη της κάθε χώρας καθορίζεται από τους στόχους που θέτει η Ε.Ε., τους οποίους οφείλει να 

επιτύχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Παπαδόπουλος,  2017). 

Το κοινοτικό δίκαιο της Ε.Ε. ορίζεται νομικά ως «πρωτογενές», διότι βασίζεται σε συνθήκες. 

Οι συνθήκες αποτελούν αποτέλεσμα πολύωρων Διακυβερνητικών Διασκέψεων, διότι εγκρίνονται 

από ηγέτες χωρών μελών, ακόμα και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των κρατών μελών που απευθύνονται. Επιπλέον, οι συνθήκες είναι υπεύθυνες για την 

εγκαθίδρυση της έννομης τάξης, αφού χωρίς αυτές τα κράτη μέλη θα ήταν πολύ πιθανό να 

πυροδοτούν διαμάχες μεταξύ τους, όταν θα ένιωθαν ότι πλήττονται τα συμφέροντά τους. Γι’ αυτό 

το λόγο θεωρείται ότι αποτελούν ένα στρατηγικό θεωρητικό πλαίσιο ή καλύτερα μια 

κατευθυντήρια γραμμή για την ολοκλήρωση και την επικύρωση της ενοποιητικής διαδικασίας. 

Τέλος, μέλημα των συνθηκών είναι η θεσμική αποτύπωση των προτεραιοτήτων των χωρών μελών 

και κατ’ επέκταση ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της Ε.Ε. έναντι των κρατών 

μελών, όσες αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνονται στις συνθήκες, ανήκουν στην πρωτοβουλία των 

εθνικών κυβερνήσεων  (Βοσκόπουλος,  2009: 81).   

Οι πλέον βασικότερες συνθήκες, οι οποίες καθιστούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εύρυθμη είναι οκτώ. Αυτές είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Συνθήκη της Νίκαιας, η Συνθήκη 

του Άμστερνταμ, η  Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η Συνθήκη των 

Βρυξελλών, οι Συνθήκες της Ρώμης (Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας)  (Βοσκόπουλος,  2017).   
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Εκτός από τη θέσπιση συνθηκών, ένας πρόσθετος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε. (κριτήρια της 

Κοπεγχάγης). Όλα αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο, τον «Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» της  Ε.Ε..  Τόσο τα κράτη μέλη, όσο και τα υπόλοιπα κράτη είναι 

υποχρεωμένα να σέβονται αυτά τα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί το δίκαιο της ένωσης 

και κανένας άνθρωπος σε όποια χώρα και αν ανήκει να νιώθει αδικημένος, ωστόσο, λόγω της 

ετερότητας που διέπει τον πληθυσμό της γης, η εφαρμογή του νόμου για τα θεμελιώδη δικαιώματα 

του ατόμου είναι δύσκολο να μην καταπατείται. Όταν γίνεται λόγος για ετερότητα, αυτή μπορεί να 

συναντάται σε πολλά επίπεδα, όπως στις παραδόσεις, στην ιστορική εμπειρία, στην πολιτική, στη 

στρατηγική κουλτούρα, στους στόχους που θέτει κάθε κράτος μέλος, στις προτεραιότητες, στις 

ικανότητες, στις απειλές, στα διαθέσιμα μέσα, στην ισχύ, στη θεσμική ικανότητα διαφοροποίησης 

ή προώθησης επιλογών με κριτήρια εθνικές αφηγήσεις  (Βοσκόπουλος,  2012: 27-28).  

Αυτό δημιουργεί και ίσως μια τροχοπέδη στην ένωση, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα ενιαίο 

σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο απευθύνεται σε ένα ετερογενές σύνολο. Για να ξεπεράσει η Ε.Ε. 

αυτό το σημαντικό εμπόδιο και να φτάσει πιο κοντά στην ολοκλήρωση της, δηλαδή στη μετεξέλιξη 

της σε μια ομοσπονδία, υιοθέτησε ορισμένα σύμβολα (πολιτική του συμβολισμού) (Βοσκόπουλος,  

2017).  Το πρώτο και κυριότερο είναι η σημαία της Ε.Ε.. Η σημαία της Ε.Ε. απεικονίζεται με 

δώδεκα αστέρια σε μπλε φόντο, τα οποία συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης 

και της αρμονίας μεταξύ των κρατών μελών. Ένα ακόμα σημαντικό σύμβολο είναι η υιοθέτηση 

ενός ύμνου, ο οποίος προέρχεται από την Ενάτη Συμφωνία, την οποία συνέθεσε ο Μπετόβεν το 

1823. Ο καθορισμός της ημέρας εορτασμού της Ε.Ε. από όλα τα κράτη μέλη στις 9 Μαΐου και 

τέλος το σύνθημα της Ε.Ε., το οποίο είναι «Όλοι μαζί ενωμένοι στην πολυμορφία». Σκοπός όλων 

αυτών των συμβόλων είναι να προάγουν την αλληλεγγύη που πρέπει να έχει το ένα κράτος μέλος 

με το άλλο, στην πράξη βέβαια αυτός ο στόχος υστερεί.  

Έναν επιπλέον στόχο της Ε.Ε. αποτελεί η διαφάνεια και η σωστή εφαρμογή των δημοκρατικών 

θεσμών. Καθώς διευρύνεται η ένωση είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, γι’ αυτό το λόγο ανατίθενται 

όλο και περισσότερες εξουσίες στο άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα 

ενισχύεται ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, τα οποία συνεργάζονται με τα Ευρωπαϊκά 

Όργανα. Τα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ε.Ε., η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, υπάρχουν και συμβουλευτικά 

όργανα όπως η Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών. Οι κύριοι 
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φορείς λήψης αποφάσεων, ειδικά μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης είναι το θεσμικό 

τρίγωνο που αποτελείται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(Βοσκόπουλος,  2009: 46).   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη μέλη.  Οι ιδρυτικές χώρες μέλη είναι η 

Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο το έτος 1958. Το 

1973 προσχώρησαν στην Ε.Ε. η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, το 1986 μπαίνει η 

Ισπανία και η Πορτογαλία, το 1995 η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία, το 2004 η Μάλτα, η 

Κύπρος, η Εσθονία, η Λεττονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία 

και η Τσέχικη Δημοκρατία. Το 2007 εισέρχονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία και μόλις το 2013 η 

Κροατία. Οι χώρες μέλη δεν είναι πλέον 28, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Είναι το πρώτο κράτος που αποχωρεί από την ένωση, γι’ αυτό το λόγο  

προκλήθηκε αρκετά μεγάλη σύγχυση. Τα εκτελεστικά όργανα της ένωσης είχαν προβλέψει 

μολοταύτα, πως σε περίπτωση που επιθυμεί μια χώρα να αποχωρήσει από την ένωση θα τεθεί σε 

εφαρμογή μια σειρά διαδικασιών, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 49Α. Σύμφωνα με το Άρθρο 

49Α, «κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεση του στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η 

Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει 

τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών 

του σχέσεων με την Ένωση. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 

188 ΙΔ, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία 

συνάπτεται εξ’ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, 

μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου… Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω 

κράτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας 

συμφωνίας, δυο έτη μετά τη γνωστοποίηση… εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το 

εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής»  (Βοσκόπουλος,  

2009: 121).  

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου του που εγκαθίστατο στην Ελλάδα 

δήλωσε ότι παρά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις του με την Ελλάδα 

επιθυμεί να εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες. Οι φοιτητές που διαμένουν στην Αγγλία δεν θα 

έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο ζήτημα. Σ’ αυτή τη δύσκολη φάση η Αγγλία επιζητεί τη στήριξη 

της Ελλάδας, προκείμενου να καταφέρει να ορθοποδήσει έξω από την Ευρωπαϊκή πλέον Ένωση.   

Η Ελλάδα είχε ενταχθεί στην Ε.Ε. μόνη της το 1981 και ο λόγος ήταν ότι οι Ευρωπαίοι 

επιδίωκαν να τονώσουν το κλίμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Εισάγοντας μια χώρα, η 

οποία γέννησε το μύθο της Ευρώπης, αυτό θα έκανε την ιδέα της Ε.Ε. να ζωντανέψει και να 
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πιστέψουν πολλά κράτη μέλη σ’ αυτό το όραμα, έτσι ώστε να το στηρίξουν με κάθε κόστος. Οι 

χώρες που βρίσκονται τώρα καθοδόν προς την προσχώρηση στην Ε.Ε. είναι η Αλβανία, το 

Μαυροβούνιο, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και η Τουρκία. 

Δυνάμει υποψήφιες χώρες είναι η Βοσνία – Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο. Η προσχώρηση 

μιας χώρας στην Ε.Ε. είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Οι αιτούσες χώρες πρέπει 

να πληρούν τους όρους προσχώρησης και να εφαρμόζουν το δικαιικό σύστημα της Ένωσης και το 

κοινοτικό κεκτημένο (Επίσημη Ιστοσελίδα της Ε.Ε.,  2017). 

Τα χρήματα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό προέρχονται από τις εισφορές των κρατών 

μελών, περίπου το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας μέλους, από την 

επιβολή δασμών σε προϊόντα, τα οποία προέρχονται από χώρες  εκτός της Ε.Ε., από πρόστιμα που 

επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. και από τους φόρους που 

καταβάλλει το προσωπικό, το οποίο απασχολείται στα όργανα της ένωσης. Η Ε.Ε. επίσης, 

χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, όπως: περιφερειακή 

και αστική ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, 

θαλάσσια και αλιευτική πολιτική, έρευνα και καινοτομία, ανθρωπιστική βοήθεια (Επίσημη 

Ιστοσελίδα της Ε.Ε.,  2017). Η διαχείριση του 76% του κοινοτικού προϋπολογισμού επιτυγχάνεται 

από τα πέντε Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

 

 

1.2. Γενικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας 

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με εξαιρετικό φυσικό πλούτο και με μεγαλοπρεπή και μακραίωνο 

πολιτισμό. Ανήκει στη νοτιανατολική Ευρώπη και συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Αλβανία, 

στα βόρεια με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Βουλγαρία και στα 

βορειοανατολικά με την Τουρκία. Διαθέτει ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο 

και στο Λιβυκό. Πρωτεύουσα της είναι η Αθήνα και συμπρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη. H Ελλάδα 

γεωγραφικά διαιρείται σε 9 διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται σε 13 περιφέρειες, οι οποίες 

χωρίζονται επιμέρους σε 51 μικρότερους νομούς. Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Άγιο Όρος 

που συνιστά ένα αυτοδιοίκητο τμήμα.  

Η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές κατατάξεις κατέχει την 11η θέση στις χώρες με τη μεγαλύτερη 

ακτογραμμή και στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών, με κριτήριο την έκταση τους λαμβάνει την 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
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97η θέση. Το εθνικό σύνθημα της Ελλάδας είναι «Ελευθερία ή Θάνατος» και ο εθνικός της ύμνος 

είναι ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, πρόκειται για ένα ποίημα του Διονύσιου Σολωμού, το οποίο 

έγραψε το 1823 και αποτελείται από 158 στροφές.  

 Ο πληθυσμός της αριθμούσε τους 10.955.000 κατοίκους έως το 2015, εκ των οποίων το 49,2% 

είναι άντρες και το 50,8% είναι γυναίκες. Το προσδόκιμο ζωής είναι τα 80 έτη. Το σημαντικότερο 

ίσως ζήτημα που εγκυμονεί μακροπρόθεσμες συνέπειες για την Ελλάδα ως προς τη σύσταση του 

πληθυσμού της είναι ο χαμηλός αριθμός γεννήσεων και η φυγή αρκετών νέων ατόμων για την 

εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα κατά παράδοση αποτελεί μια χώρα εξαγωγής και 

εισαγωγής ανθρώπινου δυναμικού. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν και ακόμα 

φεύγουν για να εγκατασταθούν σε χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 

διαβίωσής τους. Σημαντικές χώρες υποδοχής Ελλήνων αναδεικνύονται η Αυστραλία, η Γερμανία, 

ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αγγλία και αρκετές άλλες. Παράλληλα όμως, με βάση την απογραφή του 

2011, η Ελλάδα αποτελεί και μια χώρα υποδοχής ανθρώπινου δυναμικού. Ο πληθυσμός της 

Ελλάδας από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα σημείωσε ραγδαία άνοδο με την έλευση ατόμων από 

ξένα κράτη, προερχόμενα κυρίως από τις γειτονικές χώρες. Ο αριθμός των αλλοδαπών αριθμεί στα 

911.929 άτομα. Ακόμα, από το σύνολο αυτών των ατόμων τα 199.101 άτομα δήλωσαν 

υπηκοότητα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 708.003 άτομα υπηκοότητα λοιπών 

χωρών, ενώ 4.825 άτομα ήταν χωρίς ή η υπηκοότητα τους ήταν αδιευκρίνιστη. Επιπλέον, στην 

Ελλάδα διαμένουν και αρκετά άτομα από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τη Γεωργία και τα 

τελευταία δύο χρόνια σημαντική είναι η αύξηση της ροής μεταναστών-προσφύγων από τη Συρία, 

το Ιράκ, το Μαρόκο και το Αφγανιστάν. 

Η ιστορία του ελληνικού κράτους είναι αρκετά μεγάλη, αλλά συνάμα λαμπρή. Η Ελλάδα έχει 

δεχτεί πλήθος κατακτητών. Εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος το 1830, το δρόμο άνοιξε η 

επανάσταση των Ελλήνων του 1821 εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 1974 ορίζεται 

ως πολίτευμα του κράτους η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Η Ελλάδα εντάσσεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 και στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2002. Ακόμα, αποτελεί 

ένα ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών το 1945. Η Ελλάδα είναι επίσης,  μέλος σε αρκετούς διεθνείς οργανισμούς. Μερικοί από 

τους πιο γνωστούς είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας, η Interpol, η Unesco, ο OΟΣΑ, η 

Unicef, η WWF, η Action aid.  

Για την εσωτερική της ασφάλεια, η Ελλάδα διαθέτει σώματα ασφαλείας. Αυτά είναι  

η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα. Στις ένοπλες δυνάμεις της 

κατανέμονται ο Στρατός Ξηράς, η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Ως προς την 

άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής, η τακτική που ακολουθείται είναι κυρίως αμυντική. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1
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Διαθέτει αρκετές πρεσβείες σε χώρες του εξωτερικού, μολοταύτα δε δύναται να επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό το διεθνές γίγνεσθαι. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας βασίζεται στις εξής 

τέσσερις συνιστώσες. Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος 

επικοινωνίας και προσέγγισης μεταξύ της Ε.Ε., των χωρών της Βαλκανικής, του Παρευξείνιου 

χώρου και της Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των κοινών ιστορικών, 

θρησκευτικών και πολιτισμικών καταβολών μεταξύ των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

Επιπλέον, παράλληλα με το σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας δεν πρέπει να παραγκωνίζεται 

η θέση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη συγκρότηση 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Ελλάδα μπορεί επίσης, να προσφέρει πολλά στο διαθρησκευτικό 

διάλογο μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ. Η παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας μπορεί 

να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο διάλογο μεταξύ των λαών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, 

ο ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί σημαντική δύναμη για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της 

Ελλάδας και είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μια νέα σχέση μεταξύ εθνικού κέντρου και απόδημου 

ελληνισμού, που να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις κοινωνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες του δεύτερου (Βασιλειάδης,  2015: 37). Επειδή η εξωτερική πολιτική 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία, η οικονομία της Ελλάδας θεωρείται μικτή 

καπιταλιστική και θα αναλυθεί περαιτέρω στο παρακάτω κεφάλαιο.  

Στον τομέα του πολιτισμού έχει αρκετά ονόματα να επιδείξει με υπερηφάνεια, όπως ο 

Θεόδωρος Βρυζάκης, ο Νικηφόρος Λύτρας, ο Νικόλαος Γύζης, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο 

Γεώργιος Ιακωβίδης και άλλους πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, οι οποίοι μεγαλούργησαν στην 

Ελλάδα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι γνωστή στο εξωτερικό 

κυρίως λόγω του γεγονότος ότι θεωρείται η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, το 

δράμα, την τραγωδία, την κωμωδία, το φιλότιμο, τη φιλοξενία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Γνωστές περιοχές της Ελλάδας στο εξωτερικό και σημαντικές για το τουριστικό ενδιαφέρον 

που εκδηλώνουν κάθε χρόνο πολίτες ξένων χωρών είναι η  Αρχαία Ολυμπία, οι Δελφοί, 

οι Μυκήνες και άλλες περιοχές με αρχαιολογικό, ιστορικό, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Πόλεις 

όπως το Ναύπλιο, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Λέσβος, τα Ιόνια νησιά, καθώς επίσης και άλλα 

νησιά του Αιγαίου, όπως η Ρόδος και η  Κρήτη. Η Ελλάδα δε συνιστά μόνο έναν καλοκαιρινό 

προορισμό, έχει σπουδαία μέρη για να επισκεφτεί κανείς και το χειμώνα, όπως  το  Μέτσοβο, τα  

Ζαγοροχώρια, το  Καρπενήσι, το Πήλιο, η Αράχοβα, τα Καλάβρυτα και περιοχές της Αρκαδίας.  Η 

Ελλάδα διαθέτει 19 χιονοδρομικά κέντρα. Στην Ελλάδα επίσης, ανθίζει και ο  θρησκευτικός 

τουρισμός κάποιοι διάσημοι προορισμοί είναι το Άγιο Όρος, η Τήνος, η Πάτμος, τα Μετέωρα.  

 Η επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική, ωστόσο έχουν διατηρηθεί και ορισμένες νεοελληνικές 

διάλεκτοι, οι οποίες ομιλούνται ακόμα και σήμερα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και είναι η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%B1
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κρητική, η κυπριακή, η ποντιακή, η κατωιταλική, η δαρνακική, η τσακωνκή και η καππαδοκική 

που τείνει να εξαφανιστεί. Παράλληλα όμως με τις νεοελληνικές αυτές διαλέκτους, ομιλούνται 

στον ελλαδικό χώρο και άλλες γλώσσες, οι οποίες αποκαλούνται «μειονοτικές», διότι ομιλούνται 

από άτομα, τα οποία εγκαθίσταντο στην Ελλάδα ως μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι. Στο επίπεδο 

της θρησκείας η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ενώ η δεύτερη 

ποσοτικά θρησκεία μετά τους Ορθόδοξους είναι οι Μουσουλμάνοι.  

 

 

1.3. Διάκριση οικονομικής κρίσης και ύφεσης 

 

Και αφού παρατέθηκαν παραπάνω λεπτομερώς ορισμένες πληροφορίες για την Ελλάδα, οι 

οποίες εξυμνούν τη φυσική ομορφιά της και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι διάφοροι 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριοποίησής της, κρίνεται αναγκαία η αναφορά στο ακανθώδες 

ζήτημα που ταλανίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, την οικονομική κρίση. Αυτή η κρίση πέρα 

από οικονομική, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς μελετητές και ως αξιακή. Ο άνθρωπος βιώνοντας 

μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, παύει πλέον να ενδιαφέρεται τόσο για τις αξίες του, τα 

ιδανικά του και γενικότερα για τους συνανθρώπους του και αρχίζει να νοιάζεται πρωτίστως για τον 

εαυτό του. Αυτή η κρίση είναι όντως κυρίως  αξιακή, διότι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων που 

τους διαχώριζε από τους υπόλοιπους λαούς ήταν το φιλότιμο, τώρα πλέον με τα χρόνια και με τις 

δυσκολίες αυτό τείνει να χαθεί και ιδίως το φιλότιμο ανάμεσα στους Έλληνες. Αρκετά γνωστός 

είναι ο διχασμός, ο οποίος δεσπόζει στον ελλαδικό χώρο. Πάραυτα, ο Έλληνας δεν παύει να είναι 

φιλάνθρωπος, πονόψυχος και να προσφέρει εθελοντικά την οποιαδήποτε βοήθειά του, γεγονός που 

γίνεται έκδηλο σε κάθε κρίση που πλήττει την Ευρωζώνη, τους γειτονικούς λαούς ή γενικότερα 

τους λαούς που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία.  

Η πρόοδος θεωρούταν σχεδόν πάντα μη επιθυμητή, εν αντιθέσει οι πελατειακές σχέσεις, η 

ημιμάθεια και η διαφθορά δέσποζαν σε αρκετούς τομείς. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι περισσότεροι 

Έλληνες που επιδιώκουν αναγνώριση και εργασιακή ανέλιξη κατευθύνονται προς το εξωτερικό και 

δε γίνεται λόγος μόνο για τη μετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι γόνοι 

πλούσιων οικογενειών, αλλά και παιδιών ή ακόμα και οικογενειών που αποζητούν ένα καλύτερο 

αύριο και στηρίζονται σε υποτροφίες ή κατ’ αποκλειστικότητα στην εργατικότητά και στην αγάπη 

τους για τη γνώση.  

Η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική κρίση αρκετά σοβαρή. Δεν πρόκειται για ύφεση. Μια 

οικονομική κρίση είναι μια βαθιά και παρατεταμένη πτωτική πορεία, ενώ οι υφέσεις είναι 

περίοδοι, στις οποίες η παραγωγή και η απασχόληση πέφτουν. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, 
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η ύφεση είναι μια περίοδος τουλάχιστον δυο διαδοχικών τριμηνιών, κατά τη διάρκεια των οποίων 

η συνολική παραγωγή πέφτει. Το προαπαιτούμενο των δυο διαδοχικών τριμήνων καθιερώθηκε με 

σκοπό την αποφυγή της καταγραφής ως υφέσεων παροδικών και από χρονικής άποψης ασήμαντων 

κάμψεων στην απόδοση της οικονομίας  (Krugman & Wells,  2009: 219-220). Μια ύφεση δεν είναι 

τόσο σημαντική όπως μια οικονομική κρίση, αποτελεί όμως σαφώς ένα ανεπιθύμητο γεγονός. 

Όπως μια κρίση, έτσι και μια ύφεση οδηγεί σε υψηλότερη ανεργία, μειωμένη παραγωγή, μειωμένα 

εισοδήματα και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ο δείκτης ανεργίας είναι το ποσοστό του συνολικού 

αριθμού των ανθρώπων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν απασχολούνται. Ένας 

υψηλός δείκτης ανεργίας σηματοδοτεί μια αδύναμη αγορά εργασίας, στην οποία είναι δύσκολη η 

εύρεση εργασίας. Ένας χαμηλός δείκτης ανεργίας δείχνει μια καλή αγορά εργασίας, στην οποία 

είναι σχετικά εύκολη η εύρεση εργασίας. Κατά τη διάρκεια υφέσεων ο δείκτης ανεργίας ανεβαίνει, 

ενώ κατά τη διάρκεια περιόδων ανάπτυξης πέφτει.. Μολοταύτα, ακόμα και σε περιόδους ευημερίας 

ορισμένες φορές συναντάται κάποια ανεργία  (Krugman & Wells,  2009: 221).  

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι η 

εντυπωσιακή αύξηση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων, η μη αποτελεσματική 

καταπολέμηση της ανεργίας με την προώθηση της μερικής και κακοπληρωμένης μερικής 

απασχόλησης, η αύξηση των δαπανών για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία των 

ανέργων. Η οικονομική πολιτική παραμένει στοχευμένη με προσήλωση στη μείωση των δημοσίων 

δαπανών και στη μείωση των μισθών και των συντάξεων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 

χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις των μνημονίων 

έχουν καθιερώσει σε μεγάλο βαθμό την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία, την ευελιξία της 

απασχόλησης, καθώς και το χαμηλό κόστος προσλήψεων και αντικαταστάσεων ή αποχωρήσεων ή 

απολύσεων μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η ανασφάλιστη και αδήλωτη 

εργασία υπερβαίνει το 31%, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κυρίως για τους νέους αγγίζουν το 

46% και η ανεργία των ηλικιωμένων έχει φτάσει στο 20,3%   (Ρομπόλης,  2014: 17-20).   

 Συμπερασματικά, η ελληνική οικονομία έχει καθηλωθεί σε χαμηλό επίπεδο παραγωγής, 

επενδύσεων, μισθών, κοινωνικών δαπανών, εγχώριας ζήτησης, παραγωγικότητας της εργασίας, 

αγοραστικής δύναμης, υψηλού επιπέδου ανεργίας, φορολόγησης των εισοδημάτων και του 

δημοσίου χρέους. Επιπροσθέτως, έχουν «φυλακιστεί» οι ενδογενείς δυνάμεις του παραγωγικού 

συστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν σε συνθήκες εκτός του νέο-φιλελεύθερου υποδείγματος να 

οδηγήσουν σε ανάκαμψη της παραγωγής και της απασχόλησης  (Ρομπόλης,  2014: 23). Η Ελλάδα 

βρίσκεται σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δεν πρόκειται για ύφεση, αλλά 

για μια οικονομική κρίση, η οποία έχει μεγάλη διάρκεια και θα συνεχίσει να ταλανίζει την Ελλάδα, 



 
 

18 

αν δεν παρθούν γρήγορα μέτρα και δε δημιουργήσει συνάμα και η Ευρώπη ένα πρόσφορο έδαφος 

για ένα σταθερό και ισχυρό ελληνικό οικονομικό περιβάλλον.  

 

 

 

 

2)Ιστορική ανασκόπηση των γεγονότων  (από την ένταξη έως σήμερα) 

 

2.1. Ε.Ε. και Ελλάδα από το 1980-1990 

 

Η Ελλάδα, εν έτει 2017 έχει διανύσει αισίως τα 36 της χρόνια ως κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λόγοι ένταξης της από την πλευρά των υπαρχόντων κρατών μελών είναι 

αρκετοί. Μερικοί από αυτούς εν ολίγοις ήταν η επιθυμία τους να επεκταθούν σε νέες αγορές, να 

ενισχυθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσει η Ευρώπη ακόμα πιο μεγάλη ισχύ 

στο διεθνές γίγνεσθαι, έτσι ώστε αυτή η ένωση κρατών να κατορθώσει να αναδειχθεί σε μια 

υπολογίσιμη δύναμη μπροστά στις ανερχόμενες δυνάμεις, οι οποίες υπερτερούν πληθυσμιακά, 

οικονομικά, στρατιωτικά και σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. 

 Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα επιδίωκε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι 

θεωρούσε ότι η Ένωση θα προασπιζόταν καλύτερα τα συμφέροντά της. Οι λόγοι της επιθυμίας της 

να ενταχθεί στην ένωση είναι η απομάκρυνση του φόβου της για το ενδεχόμενο ενός πολέμου με 

τη γειτονική Τουρκία, έπειτα επείγει και το ζήτημα με το νησί της Κύπρου. Ένας άλλος λόγος ήταν 

η επιθυμία της να μοιραστεί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη τις δημοκρατικές της πρακτικές και ο 

τελευταίος λόγος ήταν η πεποίθηση ότι η Ελλάδα ως μια πολύ μικρή χώρα δε μπορεί να «σταθεί» 

μόνη της και χρειάζεται μονίμως στήριξη, προκειμένου να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονίσει τις 

δομές της  (Κουροπαλάτης,  2004). 

Το αίτημα για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1959 και οδήγησε 

στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ τον Ιούνιο του 1961. Ωστόσο, 

αυτή η συμφωνία διακόπηκε εξ’ απήνης της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967. Στις 

12 Ιουνίου του 1975, υποβάλλεται αίτηση από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την ένταξη της 

Ελλάδας  στην ΕΟΚ ως πλήρους μέλους.  Η Πράξη Προσχώρησης υπογράφεται το 1979 και 

τίθεται σε ισχύ το 1981. Ο δισταγμός της τότε ΕΟΚ για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα οφειλόταν στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα αρκετά τακτικά από τους 

Τούρκους, στην άσχημη οικονομική της κατάσταση και στη δυνατότητα της να συμπαρασύρει να 

υποβάλουν αίτηση ένταξης και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η ένταξη της 



 
 

19 

Ελλάδας στην Ε.Ε. συνοδεύτηκε από αμφιθυμικά συναισθήματα. Σε πρώτη φάση κυριάρχησε μια 

αμφισβήτηση ως προς την Ε.Ε., η οποία συντηρείται μέχρι και σήμερα από τα ακραία κυρίως 

κόμματα, αλλά και από ορισμένα μεμονωμένα άτομα, λόγω του φόβου που επικρατεί για την 

απώλεια της πολιτιστικής ή εθνικής ταυτότητας. Σε μια δεύτερη φάση η Ελλάδα ακολούθησε 

ορισμένες ενοποιητικές θέσεις. Τέλος, ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων πλέον στην Ελλάδα 

στηρίζει την ομοσπονδοποίηση, προωθεί την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Η Ελλάδα 

επίσης, έχει ταχθεί φανερά υπέρ της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και εμβάθυνσης  (Κουροπαλάτης,  

2004).  

Η Ελλάδα έχει χάσει, άλλα έχει επωφεληθεί και αρκετά από την ένταξη της στην Ε.Ε.. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν η θέση της Ελλάδας γενικότερα στην Ε.Ε., οι τομείς στους οποίους 

έχασε ή επωφελήθηκε από την ένταξη της και οι απόψεις που διατύπωσε πάνω σε ορισμένα 

φλέγοντα ευρωπαϊκά ζητήματα. Αρμόδιο για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών της ζητημάτων είναι το 

Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο και τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας παρουσιάζουν να 

αναπτύσσουν ισχυρές ευρωπαϊκές διασυνδέσεις. Το ελληνικό διπλωματικό σώμα αποτελείται από 

80 με 120 άτομα, τα οποία καλύπτουν τις θέσεις έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή τους σε 

δημόσιο γραπτό και προφορικό διαγωνισμό, είτε είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο 

Εξωτερικών.  

Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο η Ε.Ε. να αναφέρεται στην Ελλάδα από τα πολιτικά 

κόμματα και από τα συνδικάτα ως φορέας άσκησης πίεσης, αλλά και ως πηγή σχηματισμού 

ιδεολογίας. Ενώ παραλείπονται οι αναφορές στο ότι, στην Ε.Ε. οφείλεται η ίδρυση των 

συνδέσμων, του Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών. Ακόμα, το κοινοτικό δίκαιο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο αν όχι καθοριστικό στην 

ελληνική έννομη τάξη, αφού αρκετοί νέοι δικηγόροι για τη λήψη πτυχίου μεγαλύτερης 

εξειδίκευσης κατευθύνονταν στο εξωτερικό. Η ισότητα των αντρών και των γυναικών αποτελεί 

επίσης μια ιδέα, η οποία προωθήθηκε από την Ευρώπη προς την Ελλάδα.      

Η Ελλάδα από τη μεριά της συμμετείχε ενεργά στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1985, η 

οποία κατέληξε στην Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, η οποία προέβλεπε μεταξύ των άλλων την 

ενοποίηση των τριών αυτόνομων κοινοτήτων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, καθώς επίσης αποφασίστηκε η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, εμπορευμάτων, 

κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η Ελλάδα μια χώρα, η οποία μόλις είχε ενταχθεί, καλείται να λάβει 

τόσο σημαντικές αποφάσεις και να χαράξει από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

μακροπρόθεσμες πολιτικές. Αυτό το γεγονός μαρτυρά το μεγάλο κύρος και γόητρο της, παρά τον 

μεγάλο της σκόπελο που την ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια και είναι η οικονομία της.  
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Το 1982, η Ελλάδα υπέβαλε υπόμνημα με το οποίο ζητούσε επιπλέον αποκλίσεις από την 

εφαρμογή κάποιων κοινοτικών πολιτικών και οικονομική ενίσχυση. Το δεύτερο αίτημα της έγινε 

αποδεκτό και αμέσως οργανώθηκε μια νέα διαρθρωτική πολιτική, αρκετά γνωστά είναι «τα πακέτα 

Delors». Αυτό είναι ένα ακόμα γεγονός, το οποίο κάνει έκδηλη τη σημασία της θέσης της 

Ελλάδας, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο στην Ε.Ε.. Δόθηκε λύση κατευθείαν στο αίτημα της και 

προωθήθηκε μια πολιτική, η οποία ήταν εστιασμένη στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 

μεταξύ των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν ανήκε στις χώρες μέλη του «σκληρού πυρήνα», 

επομένως έπρεπε να της δοθεί κάποια βοήθεια. Παρά τις οικονομικές της δυσκολίες, η Ελλάδα έως 

το 1990, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα παρατεθούν παρακάτω παρουσίαζε 

ευοίωνα στοιχεία από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

 

2.2. Ε.Ε. και Ελλάδα από το 1990-2000 

 

Η Ελλάδα και σ’ αυτή τη δεύτερη φάση διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα. 

Στην τέταρτη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1991 σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

άνοιξε το δρόμο για τη διαβόητη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση, στην οποία προσχώρησε κιόλας. Όσον αφορά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, χάρις αυτήν 

ιδρύθηκε το 1993 η Ε.Ε., η οποία καθιέρωνε έναν ευρωπαϊκό χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, 

πράγμα που εξυπηρέτησε αρκετά την Ελλάδα. Το 1993 επίσης, η Ελλάδα έγινε το δέκατο μέλος 

της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, η αξία αυτής της προσχώρησης δεν ήταν τόσο πρακτικού 

χαρακτήρα –όσο θέμα ευρωπαϊκού γοήτρου. Ακόμα, το 1993 υπήρξε για την Ελλάδα ένα έτος με 

τα περισσότερα αγκάθια, διότι ανακύπτουν προβλήματα στις σχέσεις με τα Σκόπια και την 

Αλβανία, τα οποία εμποδίζουν την Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρυθμιστικό ρόλο στα ευρύτερα 

Βαλκάνια και στο ζήτημα της επικείμενης ένταξης στην Ε.Ε. των χωρών της Νοτιανατολικής 

Ευρώπης  (Κουροπαλάτης,  2004).  

Επιπλέον, στην πέμπτη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1997 κατέληξαν από κοινού τα κράτη 

μέλη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγιστοποίηση των ελληνικών 

συμφερόντων και θέσεων. Με το υπόμνημά της στη Διακυβερνητική αυτή Διάσκεψη, η ελληνική 

κυβέρνηση συμπεριέλαβε ουσιαστικές προτάσεις για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, όπως η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ευνοϊκούς 

για την Ελλάδα στόχους της ΚΕΠΠΑ, όπως η προστασία των συνόρων και της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών μελών, αλλά και δέσμες μέτρων για την ανάπτυξη νησιωτικών 

περιοχών, τη θέσπιση πολιτικών μέτρων για τον τουρισμό, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα  (Κουροπαλάτης,  2004).  Τέλος,  στην έκτη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2000 

κατέληξαν στη Συνθήκη της Νίκαιας και στην απαρέγκλιτη τήρηση της ΚΕΠΠΑ. Η Ελλάδα ήταν 

από την αρχή υπέρμαχος της ΚΕΠΠΑ, δηλαδή της δημιουργίας μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, 

η οποία θα είχε ως κύριο θεμέλιο τη διασφάλιση της ασφάλειας.  

Τα ζητήματα που έθεσαν την Ελλάδα υπό αμφισβήτηση και έκαναν τη θέση της πιο ευάλωτη 

απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη ήταν το καταφύγιο που πρόσφερε στον Κούρδο ηγέτη, τον 

Οτσαλάν και η θέση της απέναντι στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου. Η στάση που κράτησε η 

Ελλάδα απέναντι σ’ αυτά τα δυο ζητήματα έφερε στην επιφάνεια το βαθύτερο ερώτημα «αν η 

Ελλάδα ανήκει στη Δύση». Ο Huntington ήταν αυτός, ο οποίος δίχως να παραθέσει ικανοποιητικά 

επιχειρήματα, δικαιολογεί την απόσταση της Ελλάδας από τη Δύση λόγω του διαφορετικού 

χριστιανικού δόγματος και, κατά κάποιον αυθαίρετο τρόπο την εντάσσει δίπλα στον ισλαμισμό. 

Υπενθυμίζει επίσης, για να υποστηρίξει αυτήν του την προσέγγιση ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει 

πολλάκις ανωμαλίες στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., τοποθετώντας μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του 

κόσμου της τεχνολογίας και των πετρελαίων (Βασιλειάδης,  2015: 23). Αυτή του η άποψη 

σαφέστατα δέχτηκε αρκετά αντικρουόμενα σχόλια από την ελληνική πλευρά.  

 

 

2.3. Ε.Ε. και Ελλάδα από το 2000-2017 

 

Από την ένταξη της η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, μέχρι και είκοσι χρόνια αργότερα, τα οφέλη της 

είναι πολύ περισσότερα απ’ ότι τα μειονεκτήματά της, ωστόσο, από το 2000 και έπειτα αρχίζει η 

κατηφόρα και συγκεκριμένα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η Ελλάδα εισέρχεται στην 

οικονομική κρίση και παράλληλα χάνει την ισχύ της και το γόητρο της. Οι ρυθμοί του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα γι’ αυτά τα έτη ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους ρυθμούς στις περισσότερες από 

τις οικονομικά προηγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 1980-1995, η 

διαδικασία της σύγκλισης προς το μέσο όρο της Ε.Ε.-15  παρουσίασε τρομερή απόκλιση. Η 

σύγκλιση επανεμφανίστηκε το 1996 με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και συνεχίστηκε 

μέχρι το 2007. Το επίπεδο σύγκλισης είναι το προϊόν ανά κάτοικο ως ποσοστό του μέσου όρου της 

Ε.Ε.-15 και αναλύεται με βάση τρεις συνιστώσες, την παραγωγικότητα της εργασίας, τα ποσοστά 

της απασχόλησης και το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να εργαστεί  (Ιωακείμογλου,  2008). 

Η Ελλάδα αυτό το διάστημα ανέλαβε δύο προεδρίες της Ε.Ε., η πρώτη το 2004 κατά την οποία 

η Ευρώπη διευρύνθηκε κατά δέκα νέα κράτη, μέσα σ’ αυτά και η Κύπρος. Αυτό συνιστά την 

εκπλήρωση ενός από τους κυριότερους στόχους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

(Κουροπαλάτης,  2004). Η δεύτερη  προεδρία πραγματοποιήθηκε το 2014, η οποία θεωρήθηκε 
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ιδιαίτερα επιτυχής. Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια στατιστική σύγκριση σχετικά με την 

οικονομία της Ελλάδας τότε και τώρα.  

Σήμερα οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί στα επίπεδα της δεκαετίας του 1950, καθώς 

και η αγοραστική τους δύναμη. Η βιομηχανική παραγωγή έχει ελαττωθεί αισθητά, με συνέπεια το 

κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εικόνα του Εμπορικού Ισοζυγίου 

με την ΕΟΚ-ΕΕ από πλεόνασμα 74,4 δις δρχ. το 1980, έφτασε ένα έλλειμμα –23,2 δις € το 2009. Ο 

αγροτικός πληθυσμός επίσης μειώνεται κάθε χρόνο με συχνότητα του 2,5%. Το Αγροτικό 

Εμπορικό Ισοζύγιο από πλεονασματικό κατά +6,8 δις δρχ. το 1980, έγινε ελλειμματικό κατά -2,4 

δις € το 2009. Ακόμα, η ανεργία από 2,7% το 1980 εκτοξεύτηκε στο 14% τους πρώτους μήνες του 

2012  (Σταυρίδης,  2013).  

Η σύναψη διεθνών δανείων αποτέλεσε μονόδρομο για την κάλυψη των δυσθεώρητων 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων που επέφερε η ρεμούλα των «μεγάλων έργων», η διαφθορά των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι μίζες των Ολυμπιακών Αγώνων, η ρεμούλα των αγροτικών 

επιδοτήσεων. Η Ελλάδα, αναγκάζεται πλέον να δανείζεται με επταπλάσιο κόστος απ' ότι οι 

τράπεζες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.  Πιο συγκεκριμένα, το 1980 το ΑΕΠ της χώρας ήταν 5,08 δις 

€ και το δημόσιο χρέος στο 28,4% του ΑΕΠ. Το 1990, το ΑΕΠ ανέβηκε στα 39,11 δις €, και το 

δημόσιο χρέος στο 79,6% του ΑΕΠ. Το 2000, το ΑΕΠ έφθασε τα 136,28 δις €, ενώ το δημόσιο 

χρέος ξεπέρασε το 103,4% του ΑΕΠ. Το 2010, και με τη λεγόμενη «κρίση χρέους», το ΑΕΠ 

έφθασε τα 248,66 δις €, ενώ το χρέος της χώρας ακούμπησε το 120,1%   (Σταυρίδης,  2013). 

Αυτά τα διεθνή δάνεια ή αλλιώς μνημόνια επέβαλαν ορισμένα μέτρα. Μερικά από αυτά είναι οι 

μηδενικές αυξήσεις σε μισθούς (μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22%),  η κατάργηση 

του 13ου και του 14ου μισθού, η μείωση των επιδομάτων κατά 8%, η αντικατάσταση του 

επιδόματος ανεργίας με την «επιταγή επανένταξης» των ανέργων, έτσι οι επιχειρήσεις 

εξασφαλίζουν εργατικό δυναμικό εισπράττοντας το επίδομα ανεργίας τους, την καθιέρωση ειδικής 

σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών, τη μείωση κατά 20% της αμοιβής της 

υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης. Επιπλέον, ο εβδομαδιαίος χρόνος 

εργασίας ορίζεται στις 40 ώρες και δε συνοδεύεται με την αντίστοιχη αύξηση του μισθού 

(Σταυρίδης, 2013).  Η επιβολή αυτών των μνημονίων είχε και έχει σπαρακτικές συνέπειες για την 

Ελλάδα, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διαφυγή. Η Ελλάδα πρέπει να 

στραφεί στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση της για να ξεφύγει.  
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Κεφάλαιο 2ο  

Τουρισμός 

 

1)Προσέγγιση του τουρισμού στην Ελλάδα 

 

1.1. Μορφές τουρισμού 

 

Ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» που διαθέτει η Ελλάδα είναι ο τουρισμός της. Η Ελλάδα 

αποτελεί κατά παράδοση μια χώρα υποδοχής τουριστών, διότι κυρίως επισκέπτονται την Ελλάδα 

άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Δεν συνιστά μια χώρα προέλευσης, όπως η Αυστραλία, η Ινδία 

και η Κίνα, διότι πολύ μικρός αριθμός Ελλήνων επιλέγει να περάσει τις διακοπές του σε κάποια 

χώρα του εξωτερικού. Άλλωστε, έχει χαραχθεί και πολιτική από τον ΕΟΤ, προκειμένου οι Έλληνες 

να στηρίξουν τον εσωτερικό τουρισμό, παρέχοντας βέβαια και τις αντίστοιχες διευκολύνσεις στους 

οικονομικά αδύναμους.  

Οι μορφές του τουρισμού ποικίλουν. Λόγω αυτής της μεγάλης ποικιλίας είναι θεμιτό τα είδη 

του τουρισμού να ταξινομηθούν με βάση ορισμένα κριτήρια. Με βάση τα κίνητρα επιλογής ενός 

μέρους για την πραγματοποίηση των διακοπών είναι ευδιάκριτες τρεις μεγάλες κατηγορίες με τις 

αντίστοιχες υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ο τουρισμός αναψυχής, ο οποίος 

εμπερικλείει τον τουρισμό αναζωογόνησης και ανάπαυσης, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον 

αθλητικό, το γαστρονομικό, τον κυνηγετικό, το θρησκευτικό, τις οικογενειακές επισκέψεις και τον 

τουρισμό για τη συμμετοχή σε κάποιο φεστιβάλ. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον επαγγελματικό 

τουρισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τον επιστημονικό, το συνεδριακό, τον τεχνικό, τον εκθεσιακό και 

το σεμιναριακό. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στον κλάδο της υγείας και αφορά επιμέρους 

το θεραπευτικό-ιαματικό, της θαλασσοθεραπείας και αυτόν τον τουρισμό για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Επιπλέον, ο τουρισμός μπορεί να ταξινομηθεί και με βάση το μεταφορικό μέσο, το οποίο 

θα επιλέξει ο επισκέπτης και διακρίνεται στον αεροπορικό, στο σιδηροδρομικό, στον ατμοπλοϊκό, 

στον αυτοκινητικό, στον περιπατητικό, στον ποδηλατικό, στον παραποτάμιο και στον 

ιπποτουρισμό  (Βαρβαρέσος,  1998: 72-75).  

Ακόμα, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το κριτήριο του προορισμού, έτσι 

διακρίνεται στον παραθαλάσσιο, στον ορεινό, στον εσωτερικό και στο διεθνή. Ο τουρισμός μπορεί 

επίσης, με βάση το μέγεθος της ομάδας να θεωρηθεί μαζικός ή ατομικός. Ορισμένα πρόσθετα 

κριτήρια μπορούν να αποτελέσουν η διάρκεια παραμονής, το τουριστικό κατάλυμα που θα 
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επιλεχτεί, η ηλικία των επισκεπτών και ο προϋπολογισμός των διακοπών  (Βαρβαρέσος,  1998: 73-

75). 

Παράλληλα όμως, μερικές από αυτές τις μορφές τουρισμού συγκαταλέγονται και στις ειδικές 

μορφές τουρισμού, ο λεγόμενος «εναλλακτικός» τουρισμός. Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί 

έναν αρκετά σύγχρονο όρο, διότι οι άνθρωποι έχοντας κορεστεί στις εμπειρίες που προσφέρουν οι 

παραδοσιακές μορφές τουρισμού, αναζήτησαν μια νέα διέξοδο. Ο εναλλακτικός τουρισμός 

ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αυτό έγκειται στο γεγονός, ότι διαθέτει αρκετούς 

φυσικούς πόρους. Τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού είναι ο κοινωνικός, ο κοινωνικός 

τουρισμός των επαγγελματικών ενώσεων, ο αγροτουρισμός, ο οικολογικός, ο γυμνιστικός, ο 

τουρισμός σε θεματικά πάρκα, ο τουρισμός σε οργανωμένα τουριστικά χωριά, ο τουρισμός 

περιπέτειας και άλλα πολλά είδη  (Βαρβαρέσος,  1998: 76).  

Ένα αναδυόμενο είδος εναλλακτικού τουρισμού, το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση και 

αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πηγή κερδοφορίας για την Ελλάδα είναι ο σκοτεινός τουρισμός. Στο 

άκουσμά του και στην εξήγησή του, αν και προκαλεί τρόμο, συχνά προσελκύει και κερδίζει στο 

τέλος τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Οι άνθρωποι πλέον, όντας εθισμένοι στη βία, η οποία 

αποτυπώνεται μέσα από τις εικόνες και τις ταινίες που προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, επιδιώκουν να βιώσουν από κοντά ένα σκηνικό τρόμου, έτσι επιλέγουν αυτό το είδος 

του τουρισμού. Κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες ξένων χωρών επισκέπτονται τα νεκροταφεία, τα 

οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Αρκετά κράτη, επίσης, στέλνουν χρήματα στο ελληνικό κράτος,  

με σκοπό τη συντήρηση των νεκροταφείων των πεσόντων πολέμου. Τα γνωστότερα νεκροταφεία, 

τα οποία έχουν λάβει μεγάλη απήχηση είναι τα νεκροταφεία των ορθόδοξων χριστιανών, τα 

συμμαχικά νεκροταφεία της Σταυρούπολης (Ζέιτελνικ), τα καθολικά νεκροταφεία, το ινδικό και 

φυσικά τα εβραϊκά, τα οποία είναι ιδιαίτερα γνωστά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Η Ελλάδα αν χαραχτούν οι απαραίτητες πολιτικές και οργανωθούν με ορθό τρόπο, έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει όλα τα είδη του τουρισμού, είτε πρόκειται για τον κλασικό, είτε για τον 

εναλλακτικό. Αυτό που της λείπει είναι η οργάνωση και ορισμένες φορές στερείται υποδομών. 

Αυτοί όμως δε μπορούν να θεωρηθούν ανυπέρβλητοι παράγοντες, διότι εφόσον το έδαφος είναι 

πρόσφορο για την προώθηση όλων των ειδών του τουρισμού, είναι λάθος να παραμένει 

ανεκμετάλλευτο.    
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1.2. Πολιτικές που υιοθετεί η Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού 

 

Η Ελλάδα  κατέχει σήμερα τη 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Παγκόσμιου Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας, ανάμεσα σε 141 χώρες. Αυτό θεωρείται ένα αρκετά σημαντικό επίτευγμα, 

παρόλο που κατείχε τη 17η θέση, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός, ότι διανύει μια 

από τις χειρότερες περιόδους. Ο τουρισμός προσφέρει το 7% του ΑΕΠ της χώρας. Η σημερινή 

δυναμικότητα της σε ξενοδοχειακά καταλύματα ξεπερνά τις 8.000 μονάδες, με πάνω από 312.000 

δωμάτια και περισσότερες από 600.000 κλίνες. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων 

είναι 74 κλίνες ανά μονάδα (Δροσοπούλου,  2004: 19-22). Ο μέσος όρος των διανυκτερεύσεων 

είναι δώδεκα μέρες. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αφού μια τόσο μικρή χώρα 

διαθέτει τόσα καταλύματα. Η τουριστική παράδοση ξεκινάει ήδη από την Ομηρική εποχή, με το 

θεσμό της φιλοξενίας, γεγονός που μαρτυρά ότι η Ελλάδα αποτελούσε σχεδόν πάντα μια αρκετά 

φιλόξενη χώρα και μια χώρα επιλογής για την υλοποίηση των διακοπών. 

Μολοταύτα, αν και η Ελλάδα αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη ως προς τον τουρισμό της, 

έρχεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρόβλημα και αυτό είναι η ανυπαρξία σε μεγάλο βαθμό μιας 

ορθολογικής, προγραμματισμένης και σε μακροχρόνιο ορίζοντα στρατηγικής πολιτικής. Οι 

συχνότατες αλλαγές των βασικών φορέων του τουρισμού και των προσώπων και θέσεων 

καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό 

(Δροσοπούλου,  2004: 60-62). Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της προώθησης της ιδέας της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η απαρχαιωμένη ελληνική τουριστική πολιτική που ακολουθείται 

πρέπει να εκσυγχρονιστεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που επιβάλλει η 

παγκοσμιοποίηση. Η νέα τουριστική πολιτική που θα χαραχθεί θα πρέπει να είναι συνεπής με τους 

στόχους της Ε.Ε., να είναι εξειδικευμένη και να συνδέεται με την εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης 

κάθε περιφέρειας του ελληνικού χώρου. Ενόψει της παγκοσμιοποίησης, οι στρατηγικοί στόχοι της 

ελληνικής τουριστικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η 

ισόρροπη ανάπτυξη, η υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, η εξυπηρέτηση 

του στόχου της ανταγωνιστικότητας και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η παραπάνω πολιτική για να είναι ρεαλιστική και αποτελεσματική θα πρέπει να συνδεθεί οργανικά 

µε τη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας  (Τσάρτας & Λαγός,  

2009: 1-9).  

Οι μέχρι τώρα πολιτικές που ακολουθεί η Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού δεν 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές, διότι η Ελλάδα δε διαθέτει ισχυρή στρατιωτική, 

πολιτική και οικονομική ισχύ, γι’ αυτό πρέπει να στρέψει την προσοχή της σε τομείς στους 

οποίους ευδοκιμεί. Μολοταύτα τα ποσά, τα οποία δίνονται για την προώθηση του τουρισμού στο 
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εξωτερικό είναι πενιχρά και τις περισσότερες φορές οι διαφημίσεις είναι αρκετά άστοχες και 

καταλήγουν να λαμβάνουν επικριτικά και αποδοκιμαστικά σχόλια από τους πολίτες του 

εξωτερικού. Αρκετά σποτάκια, τα οποία γυρίστηκαν με σκοπό την προώθηση της Ελλάδας στο 

εξωτερικό ως κίνητρα για την αύξηση της επισκεψιμότητας περιείχαν τοπία από μέρη του 

εξωτερικού ή παρουσιάζονταν άψυχα τοπία χωρίς ανθρώπους ή περιελάμβαναν ρήσης 

συγγραφέων ή καλλιτεχνών χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή. Βέβαια, με τον καιρό διορθώνονται 

αυτά τα ζητήματα.  

Οι πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι και το 2000 είναι η παροχή δημόσιων επενδύσεων για 

τη δημιουργία υποδομών στήριξης του θαλάσσιου, του ορεινού, του οικολογικού, του 

θεραπευτικού και του χιονοδρομικού τουρισμού. Η προώθηση του εκσυγχρονισμού των 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και η μετατροπή των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε 

τουριστικά καταλύματα. Ακόμα, ενισχύονται οι ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Επιζητείται επίσης, η στήριξη από τα ΜΜΕ, η 

δημιουργία πληροφοριακού δικτύου του ΕΟΤ και η κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 

του τουρισμού  (Τσάρτας & Λαγός,  2009: 1-9).  

Κατά την περίοδο 2000-2006 συμπεριλαμβάνονται ως γενικοί στόχοι της τουριστικής 

πολιτικής η εύρεση νέων αγορών και η ενασχόληση και με νέες μορφές τουρισμού, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν την απεξάρτηση από το μαζικό τουρισμό χαμηλών αποδόσεων, την ανάπτυξη του 

θεματικού τουρισμού και την προσέλκυση ζήτησης σε δωδεκάμηνη βάση. Ακόμα, προωθείται ο 

εμπλουτισμός της τουριστικής υποδομής και ανωδομής. Όλοι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν 

παραμόνο αν  προηγηθεί ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων 

και εγκαταστάσεων, καθώς και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων τους. Άλλοι 

παράμετροι είναι η βελτίωση της συμβολής του τουριστικού τομέα στη διατήρηση και στην 

αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της σύνδεσης του τουριστικού τομέα με τους τομείς 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, η ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών και η αναβάθμιση και διαφοροποίηση της ζήτησης 

των ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών, έτσι ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένες στις 

διακυμάνσεις της ζήτησης και στην έντονη εποχικότητα  (Τσάρτας & Λαγός,  2009: 1-9). 

Έπειτα από αυτήν την περίοδο, η Ελλάδα προσπαθεί μέχρι και σήμερα να χαράξει μία 

ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική, η οποία όμως συνεχώς παραμένει ατελής. Ο τουρισμός στον 

οποίο απευθύνεται ως επί το πλείστον είναι χαμηλών εισοδηματικών κριτήριων και δεν 

ενδιαφέρεται να γνωρίσει σε βάθος τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά τον ελληνικό τρόπο 

διασκέδασης. Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να προσεγγίσει τουρίστες με υψηλά εισοδήματα 

και επιπροσθέτως πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες των ξένων χωρών, ότι μπορεί να 
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αποτελέσει ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο δύναται να καλύψει τα ενδιαφέροντα και τις 

προσδοκίες τους όλο το χρόνο. Τα σημαντικότερα ίσως μέτρα πολιτικής που πάρθηκαν ήταν αυτά 

που απέβλεπαν στη μείωση της εποχικότητας. 

Αυτά τα μέτρα ήταν ίσως και τα πιο δραστικά και αφορούσαν την επιδότηση των ξένων Tour-

Operators για κάθε εισερχόμενο τουρίστα, την αναστολή της καταβολής των τελών χρήσης 

αερολιμένα από πτήσεις charters, την επιδότηση κατά 25% των καυσίμων των πτήσεων charters, 

την έκπτωση κατά 50% των εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τη 

δωρεάν παροχή εισιτηρίων για τρεις πτήσεις εσωτερικού με την Ολυμπιακή Αεροπορία, για 

προγράμματα των τριών εβδομάδων. Τα μέτρα αυτά ίσχυαν από τον Οκτώβριο ως το Μάρτιο, μια 

σεζόν που έχει χαρακτηριστεί ως «νεκρή». Επιπλέον μέτρα πάρθηκαν για τα νησιά της Κρήτης και 

της Ρόδου, τα οποία σφύζουν από τουρίστες  (Βαρβαρέσος,  1998: 51-53).  

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού παρθήκαν και 

ορισμένα επιπλέον μέτρα πολιτικής. Αυτά αφορούσαν την επιδότηση των άγονων γραμμών της 

Κρήτης-Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου-Βόρειας Ελλάδας, την προσφορά δωρεάν 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα μικρότερα νησιά, όπως Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Χίος, τη 

χορήγηση επιδομάτων ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και στους εργαζομένους στα 

ξενοδοχειακά καταλύματα, την απαλλαγή των αεροσκαφών charters από τα τέλη προσγείωσης και 

τη συνακόλουθη μείωση κατά 50% των τελών χρήσης αεροδρομίου  (Βαρβαρέσος,  1998: 51-53). 

Ο τουρισμός έπειτα από τη λήψη αυτών των μέτρων σημείωσε μια μικρή άνοδο, δεν ήταν όμως  

επιθυμητά η αναμενόμενη. Τον καθοριστικό ρόλο πλέον καλούνται να διαδραματίσουν οι φορείς 

του τουρισμού με τη χάραξη νέων πολιτικών.  

   

 

1.3. Φορείς  που τον προωθούν 

 

Οι φορείς που δραστηριοποιούνται πάνω στον τομέα του ελληνικού τουρισμού είναι πολλοί, γι’ 

αυτό πολλές φορές ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας κακής συνεννόησης. Οι περισσότερες δράσεις 

διενεργούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Ο ΕΟΤ ιδρύθηκε το 1929, ωστόσο 

είχε να αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια και μέσα από διάφορες μεταβάσεις επανιδρύεται το 1951 με 

βάση τον Ν.1624/1951. Στα χέρια του συγκεντρώνει αρκετή εξουσία, αφού του έχουν αποδοθεί και 

κανονιστικές αρμοδιότητες. Οι επιπλέον του αρμοδιότητες είναι ο τουριστικός σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής και ανωδομής, η διαχείριση των τουριστικών εγκαταστάσεων, 

η παροχή επιχορηγήσεων, η προβολή του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό 

(http://www.visitgreece.gr/el), η κατάρτιση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στον 

http://www.visitgreece.gr/el
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τομέα του τουρισμού. Επιπλέον αρμοδιότητές του είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών, η 

συνεργασία του με τις τοπικές αρχές, τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και ο 

συνακόλουθος συντονισμός της δράσης τους, οι διεθνείς σχέσεις, ο κοινωνικός τουρισμός και 

τέλος η διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  (Βαρβαρέσος,  1998: 135-139).  

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο 

ιδρύεται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 459/1993. Αυτό το Υπουργείο από τη στιγμή της 

ίδρυσης του μέχρι και σήμερα λαμβάνει συνεχώς νέες ονομασίες ή υπάγεται στην κυριότητα 

άλλων υπουργείων. Στόχοι αυτού του Υπουργείου είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της 

τουριστικής πολιτικής, η εποπτεία, ο συντονισμός και η υποστήριξη νομικών προσώπων, όπως της 

Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και των 

εταιρειών στις οποίες ο ΕΟΤ είναι αποκλειστικός ή κύριος μέτοχος. Ακόμα, το Υπουργείο 

Τουρισμού έχει στις αρμοδιότητές του και την εποπτεία της Επιτροπής Καζίνων, τη μέριμνα για 

την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας των χώρων, οι οποίοι παρουσιάζουν τουριστικό 

ενδιαφέρον. Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού είναι επίσης αρμόδιο για τις εισηγήσεις που 

στέλνονται στα κυβερνητικά όργανα, προκειμένου να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση 

(Βαρβαρέσος,  1998: 142).  

Αρκετά γνωστός φορέας ελληνικού τουρισμού είναι και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1991. Ως κεντρικοί στόχοι του είναι η ενδυνάμωση 

της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πολιτισμού και εν γένει η προώθησή του. Επιπροσθέτως, 

εκπροσωπεί τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, παρουσιάζει μια δυναμική διεθνή παρουσία 

και δράση και πραγματοποιεί αρκετά συχνά παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό. 

Άλλες αρμοδιότητες του είναι η ενημέρωση για τη διεθνή τουριστική αγορά, η υπογράμμιση της 

οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας του τουρισμού, η προώθηση της 

συνεργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων, η διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού 

και η συνεργασία του με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον τουρισμό και την 

οικονομία.      

Άλλοι φορείς που εδράζουν στην Ελλάδα πάνω στον τομέα του τουρισμού είναι η Ακαδημία 

Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Ελληνικός Σύλλογος Τουριστικής Χιονοδρομίας, το Ινστιτούτο 

Τουριστικών Ερευνών και  Προβλέψεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, το Σωματείο 

Επαγγελματιών Ξεναγών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος, ο 

Σύνδεσμος Ελληνίδων στον Τουρισμό, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και 
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Συνεδρίων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και η 

Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος.  

Υπάρχουν ωστόσο, και ορισμένοι φορείς, οι οποίοι έχουν οργανωθεί επιμέρους σε μέρη της 

Ελλάδος που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον ή με βάση τη θέση που καλύπτουν τα άτομα 

στο χώρο του τουρισμού. Αυτοί οι φορείς είναι το Γραφείο Συνεδρίων Επισκεπτών Θεσσαλονίκης, 

η Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, η Ένωση Κάμπινγκ Χαλκιδικής, η Ένωση Υπαλλήλων 

Υποδοχής-Θυρωρείου Ξενοδοχείων "Τα Χρυσά Κλειδιά" Ελλάδος, ο Παγκρήτιος Σύλλογος 

Διευθυντών Ξενοδοχείων, η Ένωση Διπλωματούχων Ξεναγών Ιονίων Νήσων και Δυτικής 

Ελλάδας, με έδρα την Κέρκυρα, η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος, η Λέσχη Αρχιμαγείρων 

Ελλάδος, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, η Ένωση Μαρίνων Ελλάδας και ο  Σύλλογος 

ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων Πευκοχωρίου, Χαλκιδικής. 

Ένας τελευταίος, άλλα εξίσου σημαντικός φορέας είναι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού 

που αποτελεί την καίρια σύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό. Αυτός ο φορέας αν ενισχυθεί, 

όπως του αρμόζει, τότε η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία της να ξεφύγει από το οικονομικό τέλμα. 

Πλέον σε οποιαδήποτε χώρα της γης κατοικούν Έλληνες, οι περισσότεροι εκ των οποίων κάνουν 

την Ελλάδα περήφανη με τις πράξεις τους. Αυτοί οι Έλληνες μπορούν να μιλήσουν για τις φυσικές 

ομορφιές της Ελλάδας και για τον πολιτισμό της και έτσι σιγά σιγά να άρουν τις άσχημες ειδήσεις 

που διαδίδουν οι καιροσκόποι απ’ αυτήν την κρίση.  

Βέβαια, για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έφυγαν από την Ελλάδα με τη θέλησή τους και να  

μην εκδιώχθηκαν λόγω μιας οικονομικής κρίσης ή της μη αναγνώρισής τους στην Ελλάδα. Αυτή η 

υποσημείωση κρίνεται αναγκαία, διότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι Έλληνες που φεύγουν 

για το εξωτερικό, δε διατυπώνουν έντονη επιθυμία για να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν και 

πάλι στην Ελλάδα. Οι Έλληνες που έφευγαν παλιότερα για να δουλέψουν στο εξωτερικό, έφευγαν 

με το όνειρο να επιστρέψουν ξανά και να ξεκινήσουν από την αρχή. Τώρα πλέον ελάχιστοι έχουν 

αυτό το όνειρο και αυτό πηγάζει από τη γενικότερη απογοήτευση που νιώθουν, όχι μόνο από 

οικονομική πλευρά, αλλά και αξιακή. Ως εύκολη λύση θεωρείται σήμερα η φυγή στο εξωτερικό 

και όχι η καθημερινή πάλη εντός Ελλάδας, αφού θεωρείται πλέον δεδομένο ότι για να προοδεύσει 

κάποιος, το εξωτερικό είναι μονόδρομος.  

 

 

1.4. Ανασταλτικοί παράγοντες και Λύσεις 

 

Μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός της. Η Ελλάδα, όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω συνιστά μια χώρα υποδοχής τουριστών. Αυτό έχει και τα αντίστοιχα 
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πλεονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι η εισροή ξένου συναλλάγματος. Η εισροή ξένου 

συναλλάγματος συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στην ανάπτυξη των 

υποβαθμισμένων περιοχών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και στη 

δυνατότητα παραμονής του πληθυσμού στη χώρα. Όλα αυτά  συμβάλλουν  με τη σειρά τους στην 

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας (Κολτσιδόπουλος,  2000: 115-121).  

Η έλευση των τουριστών βέβαια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί μόνο την ανάπτυξη της 

οικονομίας, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριοποίησης. Η 

συναναστροφή με πολίτες ξένων χωρών μπορεί ουσιαστικά να δώσει τη λύση σε ζητήματα 

ξενοφοβίας και ρατσισμού. Ο άνθρωπος ερχόμενος σε επαφή με άτομα από ξένες χώρες, 

αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, την ενσυναίσθησή του και του καλλιεργείται το 

αίσθημα του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα. Επιπροσθέτως, η επικοινωνία με τους τουρίστες 

μπορεί να συμβάλλει στην πνευματική ανάταση, δηλαδή ο ντόπιος ερχόμενος σε επαφή με κάποιον 

πολίτη ξένων χωρών θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει μια ξένη γλώσσα, επομένως να την 

εξασκήσει, να ανταλλάξει απόψεις πάνω σε φλέγοντα ζητήματα και να βρουν από κοινού λύσεις 

για την αντιμετώπισή τους. Πολλές φορές, υπάρχει η πιθανότητα να σχηματιστεί και μια πολύ 

δυνατή φιλία και αν χρειαστεί να ταξιδέψει το άτομο από τη χώρα υποδοχής, να δεχτεί τη 

φιλοξενία του άλλου.  

Ο τουρισμός από όποια μεριά και αν το δει κανείς έχει περισσότερα προτερήματα να 

προσθέσει, παρά μειονεκτήματα. Για να αποτελέσει όμως μια πηγή κερδοφορίας, η Ελλάδα οφείλει 

να εντοπίσει τους ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν αμφιθυμικά συναισθήματα 

στους τουρίστες ως προς την επιλογή τους για τη διεξαγωγή των διακοπών τους και να 

προσπαθήσει να βρει λύσεις. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί μέλημα μόνο της ελληνικής 

κυβέρνησης, αλλά του κάθε πολίτη ξεχωριστά.  

Τα ζητήματα, τα οποία έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί είναι αρκετά σημαντικά, επιδέχονται 

όμως λύσεις. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένας από τους βασικότερους ανασταλτικούς 

παράγοντες για την επιλογή της Ελλάδας για τουρισμό είναι η παραμέληση του φυσικού 

περιβάλλοντος. Υπό την έννοια ότι ωραίες τοποθεσίες, ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι έχουν 

μετατραπεί σε σκουπιδότοπους ή δεν έχει υπάρξει καμιά πρόνοια για καθαρισμό τους από τα 

αγριόχορτα, ασφάλειας και συντήρησής τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά μήκος του οδικού δικτύου, 

οι ρίζες των δέντρων δημιουργούν τακτικά προβλήματα. Επιπλέον, πολλές παραλίες είναι 

απεριποίητες και βρόμικες και έχουν γίνει η αιτία να ακυρωθούν αρκετές κρατήσεις σε διάφορες 

περιοχές. Ένας επίσης αποτρεπτικός παράγοντας είναι η νυχτερινή ζωή, διότι δεσπόζουν θόρυβοι, 

φωνές και τραγούδια από τα νυχτερινά κέντρα. Όλα αυτά τα δείνα συνδυασμένα με τον πρόχειρο 

τρόπο κατασκευής και την πλημμελής ηχομόνωση οξύνουν το πρόβλημα. Όποιος επιθυμεί ησυχία 
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πρέπει να ταξιδέψει εκτός εποχής αιχμής ή να βρει ένα μικρό ερημικό ξενοδοχείο ή πανσιόν 

(Βαρβαρέσος, 1998: 254). Βέβαια, η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, 

αφού οι περισσότεροι τουρίστες που είναι νέοι σε ηλικία επιλέγουν γι’ αυτό το λόγο την Ελλάδα, 

επειδή επιθυμούν να ξεφαντώσουν. 

Ορισμένοι πρόσθετοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι συχνές διακοπές νερού ή ηλεκτρικού 

ρεύματος κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο 

έχει προκαλέσει πολλάκις και την οργή των ντόπιων, αλλά κυρίως των ξενοδόχων, οι οποίοι είναι 

οι κυρίως υπόλογοι στους τουρίστες. Οι τοπικές μεταφορές συνιστούν επίσης έναν αποτρεπτικό 

παράγοντα. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι αρκετά βρώμικα, δεν είναι τακτικά και ειδικότερα 

τους καλοκαιρινούς μήνες που θα έπρεπε. Αρκετές φορές επίσης, δε τηρούνται τα δρομολόγια, 

αναχωρούν μόνο εφόσον γεμίσουν ασφυκτικά και σπάνια γίνεται η χρήση του εξαερισμού. Ακόμα, 

σε μήνες που δεν εντάσσονται σε περιόδους αιχμής παρατηρούνται τα εξής προβλήματα, πολλές 

εγκαταστάσεις, όπως χώροι άθλησης και αναψυχής δε λειτουργούν. Η τουριστική υποδομή είναι 

ελλιπής και πολλά μαγαζιά  δεν έχουν ανοίξει ή έκλεισαν  (Βαρβαρέσος,  1998: 255). 

Σε μια έρευνα που διεξήχθη από το επιστημονικό περιοδικό Stern για το ποιοι λόγοι θα σας 

αποθάρρυναν να επιλέξετε για διακοπές ένα συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, το 72% 

απάντησε οι ειδήσεις για μόλυνση του περιβάλλοντος, για ρύπανση της θάλασσας, των ακτών και 

για ατμοσφαιρική ρύπανση. Το 66% απάντησε οι προβληματικές συνθήκες υγιεινής και το 48% οι 

εξωτερικοί θόρυβοι (Βαρβαρέσος, 1998: 255). Τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά και αιτιολογημένα, 

κανένας δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή να διακινδυνέψει να ξοδέψει τα χρήματά 

του και να μη περάσει ευχάριστα. Η Ελλάδα δυστυχώς πάσχει από αυτά τα ζητήματα, άλλα σε 

μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, γι’ αυτό και οι τουρίστες που προσελκύει συχνά είναι 

μεσαίων ή χαμηλών εισοδημάτων. Οι τουριστικοί φορείς και οι οργανισμοί προκειμένου να 

ισοσταθμίσουν τα ζητήματα αυτά με τις παροχές χάραξαν μια πολιτική, σύμφωνα με την οποία η 

τιμή του τουριστικού προϊόντος έπεσε, με σκοπό την προσέλκυση παραπάνω τουριστών. Με τη 

διάδοση στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως 

οι εξορύξεις χρυσού και άλλων μετάλλων στη Χαλκιδική, η ρύπανση των υδάτων από τα 

πετρελαιοφόρα, δόθηκε η ευκαιρία για φθηνότερες «διακοπούλες» και με τις καλύτερες παροχές. 

Έπειτα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων μου, με φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό, 

κυρίως από Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Παλαιστίνη και Πορτογαλία, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus +  εντόπισα ορισμένους πρόσθετους αποτρεπτικούς παράγοντες. Κατά ιεραρχική σειρά, ο 

πρώτος ήταν το οδικό δίκτυο, αυτό που μου τόνισαν κυρίως ήταν οι ταμπέλες στους δρόμους, 

αρκετές εκ των οποίων ήταν λανθασμένα τοποθετημένες ή τις είχαν αποσπάσει, ο δεύτερος αφορά 

και πάλι το οδικό δίκτυο και αφορά τους  δρόμους, οι οποίοι οδηγούν σε σημαντικά αρχαιολογικά 
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μνημεία ή σε παραλίες και έχουν είτε λακκούβες, είτε είναι χωματόδρομοι. Ο τρίτος λόγος είναι η 

γραφειοκρατία, η οποία ταλανίζει ακόμα και τους ντόπιους, πόσο μάλλον ένα άτομο που ήρθε από 

το εξωτερικό. Συγκεκριμένα μου ανέφεραν ένα ζήτημα που αντιμετώπιζαν με την ενοικίαση 

αυτοκινήτων, στα οποία τους ζητούσαν πιστωτική κάρτα την οποία δε διέθεταν. Ο τέταρτος λόγος 

είναι τα σκουπίδια σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους, σε πλατείες και κατά μήκος του δρόμου 

και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η μυρωδιά του Θερμαϊκού κόλπου. Τέλος, ένας πέμπτος 

λόγος είναι η έλλειψη γνώσης της αγγλικής γλώσσας από ένα μεγάλο αριθμό του πληθυσμού, 

γεγονός που δημιουργεί προβλήματα συνεννόησης και η ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού για 

ξεναγήσεις, όχι στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων, αλλά στους εξωτερικούς.   

Αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες στο σύνολό τους δεν είναι ανυπέρβλητοι, αν καταστεί αυτό 

κατανοητό από τον ελληνικό λαό και προβεί στις αντίστοιχες δράσεις, τότε η Ελλάδα θα έχει τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τον τουρισμό της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ε.Ε., όταν 

έδωσε χρήματα για την αναδιάρθρωση των τομέων δραστηριοποίησης της Ελλάδας, τα έδωσε για 

την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα παραγωγής -των υπηρεσιών. Η Ελλάδα όμως ευδοκιμούσε στον 

αγροτικό και στον τουριστικό τομέα. Αυτό θα πρέπει να κινήσει κάποιες υποψίες για το πού πρέπει 

τελικά ο ελληνικός λαός να εστιάσει και δεν είναι ότι δεν έχει τονιστεί η σημασία του τουρισμού 

για την Ελλάδα, αλλά πρέπει να υπάρξει ακόμα πιο μεγάλη οργάνωση και μένος με την ορθή 

βέβαια χροιά του όρου.  

Οι ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί η Ελλάδα είναι η ανασυγκρότηση και η 

αναβάθμιση του ΕΟΤ σε βασικό φορέα τουριστικής πολιτικής, δηλαδή να συγκεντρωθεί η 

κυριότητα της χάραξης τουριστικής πολιτικής στη δικαιοδοσία του ΕΟΤ, έτσι ώστε να μην 

παραμένει ελλιπής ο συντονισμός και κωλυσιεργούν οι αναλήψεις δράσεων και πρωτοβουλιών. 

Μια ακόμα ενέργεια είναι η βελτίωση της διεθνούς προβολής του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος, τα βίντεο απ’ ότι φαίνεται δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά, αυτό που λείπει είναι 

περισσότερες ανθρώπινες ιστορίες και μεγαλύτερη προβολή των θετικών πλευρών της Ελλάδας 

και όχι η εμμονή στην προβολή από τα ξένα ΜΜΕ της ελληνικής οικονομικής κρίσης και των 

«κακών και τεμπέληδων» Ελλήνων που περιμένουν από τους ξένους πολίτες για να ζήσουν.  

Ο ελληνικός λαός επιθυμεί τη στήριξη των πολιτών των ξένων χωρών, όχι με παρακάλια, αλλά 

με την υπόσχεση ότι θα τους παρέχει τις καλύτερες δυνατές παροχές και ευχάριστες στιγμές. Οι 

φορείς του ελληνικού τουρισμού πρέπει μέσα από την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων 

μάρκετινγκ και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος να προωθήσουν το κύρος και το 

γόητρο της Ελλάδας, να βελτιώσουν την εξαθλιωμένη εικόνα της και σαφώς να δημιουργήσουν 

την ανάγκη στους τουρίστες να την επισκέπτονται, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 

μηνών, αλλά και των χειμερινών.  



 
 

33 

Χρήσιμες ενέργειες φαίνονται να είναι επίσης, η δημιουργία μιας Μόνιμης Επιτροπής 

Διαχείρισης Κρίσεων για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ελληνικών και ξένων μέσων 

ενημέρωσης, καθώς και των τουριστικών παραγόντων σχετικά με τα έκτατα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα στον τουρισμό. Αυτά τα γεγονότα, ωστόσο, θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και 

να είναι αποφορτισμένα από συναισθηματικές λέξεις. Άλλη ενέργεια είναι η σύσταση Μόνιμης 

Επιτροπής Τουρισμού για τον καλύτερο συντονισμό των τουριστικών δράσεων του κράτους μ’ 

αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης και για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Ακόμα, η 

δημιουργία Φορέα Εποπτείας της τουριστικής εκπαίδευσης, η ανυπαρξία του οποίου προκαλεί 

προβλήματα, όσον αφορά την ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών τουριστικής εκπαίδευσης. 

Όλες αυτές οι ενέργειες όμως, προκειμένου να υλοποιηθούν, χρειάζεται χρόνος, κόπος, 

οικονομικοί πόροι και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό  (Δροσοπούλου,  2004: 60-62).  

 Μια πρόσθετη, αλλά εξίσου σημαντική ενέργεια είναι η δημιουργία ενός Πανελλήνιου 

«Forum» για τον τουρισμό νεότητας, φοιτητών και ανταλλαγών, το οποίο θα έχει παγκόσμια 

εμβέλεια (Κουτσουράδης,  2000: 63).  Οι νέοι θεωρούνται το μέλλον, οπότε είναι αυτοί στους 

οποίους απευθύνει έκκληση πλέον ο ελληνικός λαός για τη χάραξη ελληνικής τουριστικής 

πολιτικής. Έπειτα, οι περισσότεροι νέοι σήμερα έχουν ταξιδέψει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, 

έχουν την ανάλογη εκπαίδευση, εμπειρία και κατάρτιση και κυρίως έχουν αναπτύξει την 

τουριστική τους συνείδηση, καθώς και νοοτροπία. Η τουριστική νοοτροπία αφορά την ευγένεια, 

την παροχή φιλοξενίας ή την παροχή συμβουλών ή οδηγιών στους ξένους πολίτες. Κάθε τουρίστας 

που επισκέπτεται την Ελλάδα πρέπει να νιώθει μοναδικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας, η 

οποία φημίζεται για τη λεπτή συμπεριφορά των πολιτών της προς τους τουρίστες είναι η Αγγλία. 

Ο τουρίστας για να γνωρίσει από κοντά μια χώρα, επιθυμεί να μάθει εκ των προτέρων 

ορισμένα πράγματα γι’ αυτήν. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει τα ελληνικά 

παραδοσιακά προϊόντα στο εξωτερικό σε πολύ προσιτές τιμές, έτσι ώστε οι άνθρωποι σε όποια 

χώρα της γης και αν κατοικούν να γευτούν μια σταλιά Ελλάδα και οι λίγο πιο περίεργοι να 

εισέλθουν σε κάποιο διαδικτυακό ιστότοπο και να ψάξουν πληροφορίες για τη χώρα εν γένει. 

Επιπλέον, οι επικείμενοι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν την Ελλάδα και μέσα από σίριαλ, τα 

οποία έχουν γυριστεί σε ελληνικά νησιά. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, ορισμένα άτομα να 

δέχονται τέτοια μεγάλη επιρροή από τις ταινίες ή τις σειρές που παρακολουθούν στην τηλεόραση, 

έτσι ώστε να θέλουν στη συνέχεια να πάνε στα μέρη, τα οποία έχουν γυριστεί.   

Άλλη μια ενέργεια θα μπορούσε να ήταν η δημιουργία συγκοινωνιακού δικτύου, το οποίο θα 

περιλαμβάνει περισσότερες τουριστικές γραμμές, όπως είναι η πολιτιστική γραμμή 50 του ΟΑΣΘ 

στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι αρκετά οικονομική και κατά τη διάρκεια της, ο τουρίστας ακούει 

από έμπειρους ξεναγούς διάφορες πληροφορίες για τα κτίρια που παρατηρεί. Η ύπαρξη παρόμοιων 
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γραμμών μπορεί να καθιερωθεί και στις υπόλοιπες -μικρότερες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες δεν 

τυχαίνουν της ίδιας τουριστικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο θα προωθηθούν και θα 

αναπτυχθούν περαιτέρω περιφέρειες, οι οποίες διαθέτουν πληθώρα υποδομών και ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές.  

Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η μείωση των τουριστών «σακιδίου», 

όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν αφήνουν αρκετά χρήματα στη χώρα, εν αντιθέσει την ρυπαίνουν. 

Αυτού του είδους οι τουρίστες είναι προασπιστές του ελεύθερου κάμπινγκ, αλλά δε διαθέτουν 

τόσο μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθησία στην ουσία, αφού φεύγοντας αφήνουν τα σκουπίδια τους, 

όπου βρουν. Παράλληλα, πρέπει να προωθηθεί ο καθαρισμός των παραλιών, των αρχαιολογικών 

χώρων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμα και εθελοντικά. Κατά βάση εθελοντικά, 

διότι όταν καταβάλλεται κόπος, τόσο πιο πολύ μετά κυριαρχεί η προσοχή και η ευαισθητοποίηση.  

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, θα μπορούσε να προωθηθεί η ιδέα των 

ξεναγήσεων με μια μικρή οικονομική συμβολή. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού αυτό το μέτρο 

εφαρμόζεται, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι νέοι δεν έχουν ακαδημαϊκές 

υποχρεώσεις. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των νέων, στη δημιουργικότητά 

τους, αλλά και στην αποκόμιση καινούργιων πληροφοριών για την ίδια τους τη χώρα. Παράλληλα, 

απασχολούνται σε κάτι δημιουργικό και απομακρύνονται από τον κίνδυνο των ναρκωτικών, του 

αλκοολισμού και των υπόλοιπων δεινών. Επιπροσθέτως, η διοργάνωση συνεδρίων μπορεί να 

αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για την προσέλκυση τουριστών, αλλά και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τα οποία προωθούν τον αγροτουρισμό (WWoofing). Η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί 

σε περισσότερα προγράμματα ανταλλαγής νέων, σε περισσότερες εκθέσεις και φεστιβάλ.   

Η Ελλάδα επίσης μπορεί να προσπαθήσει να προσελκύσει στοχευμένα κάποιες ομάδες 

πληθυσμού. Παραδείγματος χάρη,  θα μπορούσε να αποτελέσει μια χώρα υποδοχής σχολικών 

εκδρομών και τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι είναι μια χώρα μικρή, σχετικά 

οικονομική, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και οι μαθητές μπορούν να είναι προστατευμένοι 

και εύκολα ελεγχόμενοι από τους καθηγητές τους. Επιπλέον, μπορεί να προσελκύσει τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τα οποία συχνά διατυπώνουν με απογοήτευση το παράπονό τους ότι διαθέτουν 

χρήματα για τις διακοπές τους, αλλά δεν υπάρχουν μέρη που να διαθέτουν τις αντίστοιχες 

υποδομές.  Σημαντικός αρκετά αναδεικνύεται και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Σε μια χώρα, η οποία 

είναι αρκετά τουριστική είναι αδιανόητη η ανυπαρξία ενός ικανοποιητικού αριθμού σχολών ή 

τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ακόμα, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη λήψη του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, αλλά να είναι 

λειτουργική, δηλαδή αν ο ντόπιος έρθει σε επαφή με έναν τουρίστα να διαθέτει ευχέρεια λόγου, με 

απώτερο σκοπό την αποτροπή της πρόκλησης ανασφάλειας στον τουρίστα.  
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Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο ταλανίζει αρκετά την Ελλάδα ειδικότερα τα τελευταία 

χρόνια είναι το προσφυγικό. Πέρυσι ένας μεγάλος αριθμός τουριστών απέρριψε την Ελλάδα ως 

χώρα για τη διενέργεια των διακοπών του, λόγω του φόβου του από την εγκατάσταση των 

μεταναστών, προσφύγων στα νησιά. Πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα, σε συνεργασία πάντα με την 

Ε.Ε.., δε γίνεται οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται μ’ αυτόν τον τρόπο, ούτε οι 

Έλληνες στα νησιά να χάνουν τα εισοδήματα τους από τον τουρισμό.  

 

 

 

Κεφάλαιο 3ο  

Πολιτισμός 

 

1)Προσέγγιση του ελληνικού πολιτισμού 

 

1.1. Τι συντελεί τον ελληνικό πολιτισμό 

 

Αρχικά, με τον όρο «πολιτισμός» νοείται ένα ενιαίο σύνολο αξιών, ηθών, εθίμων, γνώσεων και 

εμπειριών που δημιουργήθηκαν στην ιστορική εξέλιξη από ένα κοινωνικό σύνολο και φέρουν 

υπερατομικό, αλλά συνάμα και διαχρονικό χαρακτήρα, αφού κληρονομούνται από γενιά σε γενιά. 

Ο πολιτισμός μπορεί να είναι υλικός (τεχνικός) ή πνευματικός. Ο υλικός πολιτισμός αφορά τις 

πρώτες ύλες ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνταν από την αρχαία εποχή στη σημερινή. Πρόκειται για 

κάτι το χειροπιαστό, ενώ ο πνευματικός πολιτισμός αφορά τις αξίες, τα ήθη, έθιμα, τις εμπειρίες 

και την καλλιέργεια πολιτισμικής μνήμης  (Χριστογιάννης,  2006: 25-26).  

 Σ’ αυτό το σημείο θεωρείται αρκετά σημαντική η διάκριση της πολιτισμικής μνήμης με τη 

συλλογική μνήμη. Η συλλογική μνήμη είναι πιο άμεση, είναι η μνήμη των γεγονότων που κάποιος 

ζωντανός έζησε και τα διηγείται. Παραδείγματος χάρη, ο πόλεμος του Ιράκ ή ο πόλεμος της 

Γιουγκοσλαβίας αποτελούν γεγονότα συλλογικής μνήμης, διότι υπάρχει άμεση επαφή με 

ανθρώπους που τα έζησαν ή τα γεγονότα έχουν αναμεταδοθεί στις ειδήσεις και στις εφημερίδες. Εν 

αντιθέσει, η πολιτισμική μνήμη αφορά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα στο απώτερο παρελθόν, 

πάνω από εξήντα ή εκατό χρόνια. Γεγονότα στα οποία κανένας αυτόπτης μάρτυρας δε ζει -δεν 

υπάρχει άμεση προφορική πληροφόρηση. Παραδείγματα γεγονότων πολιτισμικής μνήμης είναι η 

Επανάσταση του 1821 ή η Γαλλική Επανάσταση. Η πολιτισμική είναι η μνήμη των παλαιότερων 

γεγονότων, τα οποία συνεχίζουν όμως να επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας 
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μιας κοινότητας. Η πολιτισμική μνήμη παρουσιάζεται αφηρημένη και επιλεκτική, διότι δε μπορούν 

να αποκτηθούν αρκετές λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες, στο πλαίσιο της πολιτισμικής μνήμης 

αντλούνται κυρίως μέσα από τη μελέτη γραπτών πηγών  (Χανιώτης,  2017: 7-11).  

Συγκεκριμένα ο ελληνικός πολιτισμός έχει λαμπρά γεγονότα πολιτισμικής και συλλογικής 

μνήμης να παρουσιάσει, καθ’ ότι είναι αρκετά μακραίωνος. Παρακάτω θα παρουσιαστεί μια 

σύντομη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, από την πιθανή έναρξή του μέχρι και σήμερα. Τα 

πρώτα ελληνικά φύλλα ήταν οι Ίωνες, οι Αιολείς και οι Αχαιοί. Οι τελευταίοι εκ των οποίων 

κυριάρχησαν και οργανώθηκαν σε μικρά κράτη, τα οποία ήταν οι Μυκήνες, η Πύλος,  η Αθήνα, το 

Άργος, η Κόρινθος και η Θήβα. Αρκετά γνωστός και αγαπητός είναι ο μυκηναϊκός πολιτισμός στο 

εξωτερικό. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το χώρο των Μυκηνών. Στην Ελλάδα 

άνθισε ο πρώτος παγκόσμιος διαφωτισμός, τον 5ο αιώνα π.Χ. με τον Περικλή και τον Σωκράτη.  

Πιο στοχευμένα, στην αρχαία Αθήνα εξελίχθηκαν σε υψηλό βαθμό οι επιστήμες, οι τέχνες, τα 

γράμματα, η φιλοσοφία, η λυρική ποίηση, το αρχαίο δράμα και σταδιακά η έννοια της 

δημοκρατίας. Αυτή η τεράστια πολιτιστική εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός, ότι η Αθήνα 

αποτελούσε την κοιτίδα του πολιτισμού, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης εκεί, ανθρώπων των 

γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και άλλων εξεχουσών προσωπικοτήτων της εποχής. Στη 

συνέχεια, σταθμό αποτελεί τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Όμηρος με τα δύο του έπη, την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια, τα οποία περιγράφουν την κοινωνική οργάνωση και τις συνήθειες των Αχαιών.  Στην 

πορεία, σημαντικές αναδεικνύονται οι ιστορίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Η πρώτη στην 

ιωνική και η δεύτερη στην αττική διάλεκτο. Άλλοι σταθμοί στην πορεία του ελληνικού πολιτισμού 

υπήρξαν η δράση του Μέγα Αλέξανδρου και του Βυζαντίου.  

Σήμερα, ο ελληνικός πολιτισμός βασίζεται στην ιστορία, στη θρησκεία, στα ήθη και στα έθιμα, 

στα αρχιτεκτονικά μνημεία, στα γράμματα, στις τέχνες, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, στη 

φιλοσοφία, στις επιστήμες εν γένει, στη δημοκρατία και γενικότερα στον τρόπο ζωής, τον οποίο 

διατελούσαν και διατελούν οι Έλληνες. Η γνωριμία με έναν πολιτισμό βασίζεται σε δύο άξονες. Ο 

πρώτος, αφορά τη βαθύτερη γνώση ενός πολιτισμού από τους πολίτες της ίδιας της χώρας και 

αποτελεί ζήτημα παιδείας, διότι μέσα από το σχολείο καλλιεργείται το αίσθημα, ότι το άτομο 

ανήκει σε μια ομάδα, σε ένα έθνος, χωρίς όμως βέβαια να εμφυσείται η άποψη ότι ο πολιτισμός 

ενός ατόμου είναι ανώτερος από κάποιου άλλου. Ο δεύτερος άξονας, αφορά τη γνωριμία και την 

εξοικείωση των πολιτών από άλλες χώρες με έναν άλλον πολιτισμό και αποτελεί ζήτημα 

πολιτιστικής πολιτικής στο εσωτερικό μιας χώρας.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της Ελλάδας, στην εξωτερική της προβολή αποτελεί το γεγονός ότι 

συνδυάζει βουνό με θάλασσα – από τη μία ορεινές εναλλαγές τοπίου και από την άλλη υδάτινοι 

υδροβιότοποι και ήρεμες παραλίες, λίμνες. Η Ελλάδα διαθέτει επίσης, πολλά αρχαιολογικά 
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μνημεία ποικίλων ιστορικών περιόδων (αρχαία, ρωμαϊκά, βυζαντινά), θεωρείται ένα φυσικό 

μουσείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει γνώση του ιστορικού παρελθόντος μέσα από τη 

βιωματική προσέγγισή τους. Η ποικιλία των ελληνικών προϊόντων (λάδι, μαστίχα, μέλι, σαπούνι) 

λειτουργεί ως πόλος έλξης επισκεπτών, που αναζητούν αυθεντικές και ακατέργαστες «γευστικές 

περιπέτειες». Η φιλοξενία, το φιλότιμο έχουν τις ρίζες τους στο απώτερο παρελθόν και δίνουν την 

αίσθηση της ασφάλειας και της εγγύτητας στον περιηγητή κατά τη διάρκεια της παραμονής του 

στην Ελλάδα.  

Τα πολιτιστικά δρώμενα αποτελούν επίσης, ένα ξεκάθαρο στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα, 

γεγονός που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή πολλών ξένων φορέων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 

της σύγχρονης Ελλάδας. Οι θεατρικές παραστάσεις των αρχαίων δραμάτων προσελκύουν στην 

Ελλάδα πολλούς φανατικούς λάτρεις του θεάτρου και σαφώς η θέσπιση των Ολυμπιακών αγώνων. 

Για την προώθηση αυτού του λαμπρού πολιτισμού, ο οποίος θα συνοδεύει πάντα το όνομα των 

Ελλήνων  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διάφοροι φορείς, μολοταύτα δεν έχει χαραχτεί μια 

ενιαία ελληνική πολιτιστική πολιτική. Συχνά διατυπώνονται φράσεις, όπως «Ο πολιτισμός είναι το 

μόνο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας», «Ο καλύτερος πρέσβης της χώρας μας στο εξωτερικό είναι 

ο πολιτισμός», «Η βαριά βιομηχανία μας». Στην πράξη, ωστόσο, δεν προωθούνται μεγάλες 

αλλαγές   (Τζουμάκα,  2005: 19).  

 

 

1.2. Πολιτιστική διπλωματία και κληρονομιά  
 

Η πολιτιστική διπλωματία θεωρείται πλέον ο τρίτος πυλώνας άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Η 

εξωτερική πολιτική διαφοροποιείται από τον όρο διπλωματία. Η εξωτερική πολιτική προσδιορίζει 

τους στόχους και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές των εξωτερικών σχέσεων ενός κράτους, 

ενώ η διπλωματία προσφέρει τα μέσα και τις μεθόδους για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν 

προσδιοριστεί  (Τζουμάκα, 2005: 112). Επιπλέον, η διπλωματία αποτελεί το σύνολο των 

προσώπων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις ενός κράτους. Θεωρείται η 

επιστήμη ή η τέχνη που αντιπροσωπεύει επίσημα, με συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια ένα κράτος 

στις κυβερνήσεις των άλλων κρατών ή σε διεθνείς οργανισμούς  (Γιανναράς,  2001: 13).  

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους μπορεί να βασίζεται στη σκληρή ισχύ ή στην 

ήπια ισχύ ή ακόμα καλύτερα και στις δύο, στη λεγόμενη «έξυπνη» ισχύς που διαθέτει. Η σκληρή 

ισχύς αφορά την επίτευξη των στόχων ενός κράτους με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης ή 

οικονομικών εκβιασμών. Η ήπια ισχύς αφορά την επίτευξη των στόχων ενός κράτους μέσα από 

την άσκηση γοητείας σ’ ένα άλλο κράτος. Τα μέσα για την άσκηση αυτής της γοητείας είναι οι 
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πολιτισμικές αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και εν γένει οι παραδόσεις. Εν ολίγοις, η ήπια ισχύς είναι η 

επιβολή ενός κράτους σ’ ένα άλλο μέσα από τη χρήση της πειθούς και συνακόλουθα της 

εξαπάτησης. Η έξυπνη ισχύς αποτελεί το συνδυασμό της σκληρής και της ήπιας ισχύος, 

καθιερώθηκε στην αρχή της δεκαετίας της κυβέρνησης του Ομπάμα, λόγω της εξάντλησης των 

ΗΠΑ από την εμπλοκή τους σε συνεχείς πολέμους  (Λίτσας,  2017).   

Στο σημείο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επεξήγησης του όρου «πολιτιστική 

διπλωματία». Ο όρος «πολιτιστική διπλωματία» αποτελεί ένα νεολογισμό της σύγχρονης 

μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Δεν έχει διατυπωθεί και έχει γίνει αποδεκτός, μόνο ένας ορισμός για 

την πολιτιστική διπλωματία, και αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα που περικλείει ο όρος. 

Άλλος ένας λόγος της μη υπερίσχυσης ενός και μόνο ορισμού είναι ότι στον όρο υπάρχει η 

δυνατότητα να προσδοθεί διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με την κυβέρνηση και τους φορείς 

που την ασκούν. Έπειτα, ο ορισμός της και οι λειτουργίες που εξυπηρετεί συνεχώς μεταβάλλονται, 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που απαιτούνται υπό το πρίσμα  της 

παγκοσμιοποίησης. 

Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να εξηγηθεί ως η μεθοδική και ιεραρχημένη χρήση του 

πολιτισμού μιας χώρας κατά την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Έχει ως στόχο την 

προβολή στο εξωτερικό των πολιτιστικών αξιών και των επιτευγμάτων μιας χώρας, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της, τη σύσφιξη των σχέσεων της με τους άλλους λαούς και τη 

δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης  (Τζουμάκα,  2005: 112-113). 

Σύμφωνα μ’ έναν άλλον ορισμό, η πολιτιστική διπλωματία συμβάλλει στην προβολή στο 

εξωτερικό των πολιτιστικών αξιών και των επιτευγμάτων μιας χώρας, καθώς και στην ενεργό 

συμβολή αυτών στο διεθνές πεδίο. Έχει ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση της πολιτιστικής και 

μορφωτικής συνεργασίας με άλλες χώρες, προκειμένου να επιτύχει την αλληλογνωριμία και την 

αλληλοκατανόηση των λαών και τη δημιουργία ενός πρόσφορου κλίματος για την προώθηση της 

ειρήνης και της ευημερίας των λαών  (Χριστογιάννης,  2006: 105-106).  

Με λίγα λόγια, η πολιτιστική διπλωματία με την ευρεία έννοια του όρου, αφορά το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες στηρίζονται στο πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτει μια 

χώρα, προκειμένου να σχηματιστούν ισχυρές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Η ελεύθερη μετακίνηση 

ατόμων σ’ άλλες χώρες, η εκμάθηση ξένων γλωσσών πέραν της μητρικής, η γνώση των 

πολιτιστικών επιτευγμάτων, της ιστορίας και των τεχνών ενός λαού καθιστούν προτερήματα, τα 

οποία αξιοποιεί η πολιτιστική διπλωματία που εφαρμόζει το κάθε κράτος. Ωστόσο, ο όρος 

«πολιτιστική διπλωματία» είναι αρκετά πολυδιάστατος, διότι συνοδεύεται από μια πληθώρα 

δράσεων. Η χρήση του και ως ένα πολιτικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγωγο 
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στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας, διότι δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένους επιτήδειους 

ρήτορες να την χρησιμοποιήσουν σαν ένα μέσο άσκησης προπαγάνδας. 

Η χρήση της πολιτιστικής διπλωματίας στο διεθνές σύστημα έχει τις ρίζες της τουλάχιστον 

στην πρώτη χιλιετία π.Χ.. Η παράθεση γραπτών πηγών αναφέρει ότι, οι διακρατικές σχέσεις 

περιελάμβαναν ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους ηγεμόνες, καθώς και την εκατέρωθεν αποστολή 

πολύτιμων έργων και καλλιτεχνών. Όπως σωστά επισημαίνεται, η τήρηση της επιρροής της ισχύος 

των αυτοκρατοριών του παρελθόντος, όπως αυτή των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

της Ρώμης του Ιούλιου Καίσαρα, στήριξαν την κυριαρχία τους και την υπεροχή τους στην άσκηση 

πολιτιστικής διπλωματίας στα Σούσα, στο Αφγανιστάν, στην Αίγυπτο ή στη Γαλατία. Λαμπρό 

παράδειγμα άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας αποτελεί το Βυζάντιο. Στην πολιτιστική 

διπλωματία του οποίου συμπυκνωνόταν ένας μοναδικός συγκερασμός συντηρητισμού και 

ευελιξίας, υπερχειλίζουσας υπεροψίας και εξαιρετικής οξυδέρκειας, επιθετικού ιμπεριαλισμού και 

πολιτικής γενναιοδωρίας  (Βασιλειάδης,  2015: 7-8).   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνεται να πρωτοπορεί στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας η 

Γαλλία. Από την εποχή του Λουδοβίκου ΙΓ’ (1610-1643) και του Λουδοβίκου ΙΔ’ (1643-1715), η 

Γαλλία κατόρθωσε να επιβάλλει τη γλώσσα της ως κυρίαρχη διπλωματική και ακαδημαϊκή 

γλώσσα στην Ευρώπη και να διατηρήσει αυτήν την πρωτοκαθεδρία για τους επόμενους δύο 

αιώνες, 18ος -19ος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρξε πρωτοπόρος στην ίδρυση εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Αρκετά γνωστά είναι σήμερα τα Γαλλικά Ινστιτούτα  (Τζουμάκα,  

2005: 114).   

Η Ελλάδα δε διαθέτει μια ενιαία πολιτιστική πολιτική. Έως τη δεκαετία του 1990, με εξαίρεση 

κάποιες μεμονωμένες πρωτοβουλίες προσώπων δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άσκηση 

της πολιτιστικής της διπλωματίας, παρόλο που ο πολιτισμός της είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο 

εξωτερικό. Μήπως αυτό έγκειται στο γεγονός, ότι όταν κάτι υπάρχει άφθονο, δε δίνεται η δέουσα 

σημασία;  Η Ελλάδα καλείται πλέον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που την ταλανίζει να 

χαράξει επίσημα ορισμένες πολιτιστικές πολιτικές, προκειμένου να προωθήσει τον πολιτισμό της 

στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβόμενη πάντα την ετερότητα.  

Είναι επιτακτική η ανάγκη σήμερα, η Ελλάδα να λάβει έκδηλα και αποφασιστικά μέτρα για 

την προώθηση του πολιτισμού της στο εξωτερικό και να πάψει να ακολουθεί μία ανούσια 

αμυντική πολιτική. Δεν πρόκειται για μια βιομηχανική χώρα, ούτε για μια εξαιρετικά οικονομικά 

ανεπτυγμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να κινήσει τα νήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

σχεδιάζοντας μαζικά καταναλωτικά προϊόντα. Γι’ αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένη να 

εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολιτιστικό πλεόνασμα που της κληροδότησαν οι 
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πρόγονοι της. Ακόμα και αν έχει χάσει σ’ αυτήν την κρίσιμη φάση που διανύει το κύρος και το 

γόητρο της, κανένας δεν μπορεί να αναιρέσει την ιστορική και πολιτιστική της αξία.   

Τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας θα είναι 

πολυάριθμα. Αρχικά, από την εκμετάλλευσης της χρήσης της ήπιας ισχύος, ο τουρισμός θα 

σημειώσει θεαματική άνοδο και συνακόλουθα θα προκύψουν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, 

θα βελτιωθεί η καθεστηκυία οικονομία, καθώς και το βιοτικό επίπεδο της χώρας, ιδιαίτερα στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της πολιτικής, 

θα ενισχυθεί το εξωτερικό εμπόριο, η συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις, με σκοπό την αναγνώριση 

και προτίμηση των ελληνικών προϊόντων, τα οποία θα καταστήσουν την ελληνική αγορά 

ανταγωνιστική στο διεθνές γίγνεσθαι. Επιπροσθέτως, με την έλευση πολιτών από άλλες χώρες θα 

δοθεί η ευκαιρία για σύσφιξη των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών σε διάφορους τομείς. Ακόμα, 

θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση προς τη διαφορετικότητα και η ανάπτυξη συναισθημάτων 

συμπάθειας για τον ελληνικό πολιτισμό και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό το 

τελευταίο ζήτημα είναι δίπολο, διότι επιζητείται και από τον μέσο Έλληνα. Η άσκηση πολιτιστικής 

διπλωματίας δεν πρέπει να θεωρείται μέλημα μόνο του κράτους και των επιμέρους φορέων, αλλά 

και των ίδιων των πολιτών. Χρίζει μεγίστης σημασίας η κινητοποίηση του μέσου Έλληνα να 

δαπανήσει μέρος του ατομικού-οικογενειακού του προϋπολογισμού σε δράσεις που προάγουν την 

αυτομόρφωσή του γύρω από τον πολιτισμό του. Έτσι, θα ενισχυθεί το φιλελληνικό αίσθημα και η 

επιστροφή του Έλληνα στα ήθη και τα έθιμα του τόπου του. 

Εν αντιθέσει, η μη προώθηση του ελληνικού πολιτισμού εξυπηρετεί την παραμονή σε απόψεις 

που διαδίδονται από καιροσκόπους, που επωφελούνται από την οικονομική κρίση. Επιπλέον,  αυτή 

η συντηρητική στάση της Ελλάδας οδηγεί στη μη σύναψη σχέσεων με χώρες, οι οποίες είναι εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζουν υπολογίσιμη δύναμη. Ακόμη, η άγνοια σ’ αυτόν τον 

τομέα θα επιφέρει τη συνέχιση και την ανάπτυξη περαιτέρω στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

Γνωστά είναι πλέον σήμερα τα ρατσιστικά σχόλια για την απραγία και αταραξία του Έλληνα, 

καθώς και την παραμονή του στην προγονολατρεία.  

Άλλος ένας σημαντικός όρος που προκύπτει και θεωρείται σημαντική η ανάλυση του, εφόσον 

σ’ αυτό το κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον πολιτισμό είναι αυτός της «πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» περιλαμβάνει την υλική, την άυλη και τη φυσική διάσταση. Η 

υλική πολιτιστική κληρονομιά αφορά τα κτίρια, τα μνημεία, τα βιβλία, τα έργα τέχνης και τα 

τεκμήρια, τα οποία περνούν από τα χέρια της μιας γενιάς στην άλλη. Η άυλη πολιτιστική 

κληρονομιά αφορά τα ήθη, τα έθιμα, τους κοινωνικούς θεσμούς, τις μαγειρικές συνταγές και  

γενικότερα περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την προφορική παράδοση. Η φυσική κληρονομιά 

αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, διότι περικλείει τη χλωρίδα και 
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την πανίδα που κληροδοτούνται και αυτές στις νέες γενιές και είναι απαραίτητα συστατικά 

στοιχεία για την επιβίωση του ανθρώπου.  

Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς δραστηριοποιείται ιδιαίτερα η UNESCO, ο ΟΗΕ και 

το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η UNESCO συγκεκριμένα έχει καταρτίσει κατάλογο, στον οποίο 

καταγράφεται και επικυρώνεται η άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά του κάθε κράτους. 

Ακόμα, η UNESCO  μέσα από την υπογραφή συμβάσεων προωθεί την εκστρατεία κατά της 

παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και υπέρ της επιστροφής των παρανόμως εξαχθέντων 

πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, αλλά και την προστασία τους σε περίπτωση 

ένοπλων συγκρούσεων. Η Ελλάδα ανήκει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO, γεγονός που 

μαρτυρά τη σημασία του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας στην παγκόσμια πολιτιστική 

κληρονομιά. Ο ελληνικός είναι ένας πολιτισμός, ο οποίος έχει ασκήσει επιρροές στη δημιουργία 

και στην ανάπτυξη πολλών άλλων πολιτισμών.   

Για να μην τεθεί όμως το ζήτημα, ότι δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια από την Ελλάδα πάνω 

στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας, θα παρατεθούν μια σειρά από βήματα, στα οποία 

προχώρησε. Η Ελλάδα άρχισε διστακτικά να αποκτά θεσμούς, όπως μουσεία σύγχρονής τέχνης και 

φορείς που διαχειρίζονται τους επιμέρους κλάδους και θα αναλυθούν λεπτομερώς παρακάτω. 

Ακόμα, άρχισε να συμμετέχει σε διεθνείς οργανώσεις, όπως η Biennale και η Διεθνής Έκθεση 

Βιβλίου και τέλος ξεκίνησε να διοργανώνει και η ίδια σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα στο έδαφός 

της και να αξιοποιεί, έστω και επιλεκτικά το πολιτιστικό της δυναμικό  (Τζουμάκα,  2005: 235).  

 

 

1.3. Φορείς που τον προωθούν 

 

Οι φορείς που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό είναι ουκ ολίγοι, αυτό μπορεί 

να έχει θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσματα. Αρχικά, ο πιο γνωστός φορέας είναι το 

Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγονται η παρακολούθηση των διμερών 

και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων 

διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ’ 

αυτών. Ακόμα, προωθεί και προστατεύει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα 

υπόλοιπα συμφέροντα της Ελλάδας στο εξωτερικό, αναπτύσσει τις διεθνείς πολιτικές, οικονομικές 

και πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας και τέλος φροντίζει για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, του 

ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού  (Βασιλειάδης,  2015: 36).  

Άλλος φορέας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο 

Εξωτερικών έχει στις αρμοδιότητες του την κατάρτιση και την εκτέλεση των μορφωτικών 
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συμβάσεων με τις ξένες χώρες. Επίσης, είναι αρμόδιο για τις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς 

και τα ξένα πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και για την ενίσχυση των ελληνικών πολιτιστικών 

ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Άλλος ένας φορέας που επιτελεί σημαντικό έργο είναι το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα τελευταία έξι χρόνια. Επιπλέον φορείς και πολιτιστικά 

προγράμματα είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το Ελληνικό 

Ίδρυμα Πολιτισμού, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η Ελληνική Γαστρονομία «Κέρασμα», «η 

άνοιξη των Μουσείων», η ηλεκτρονική αδελφοποίηση των σχολείων και οι ευρωπαϊκές ημέρες 

πολιτιστικής κληρονομιάς  (Βασιλειάδης,  2015: 38-40). Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού μέσω των παραρτημάτων του στην Οδησσό και στο Βερολίνο, το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών στη Βενετία, το Ελληνικό Κέντρο και το Ελληνικό 

Πολιτιστικό Κέντρο του Νότου. Όλοι αυτοί οι φορείς εξυπηρετούν την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας πρωτίστως και του ελληνικού πολιτισμού κατ’ επέκταση. 

Τον κυριότερο ρόλο μολοταύτα, καλείται να διαδραματίσει εν γένει ο απόδημος Ελληνισμός 

στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, διότι με την οικονομική κρίση που πλήττει 

την Ελλάδα, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό. Οι κυριότερες εστίες της 

ελληνικής διασποράς συναντούνται στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Γερμανία. Γνωστή είναι η 

Ελληνοκυπριακή διασπορά της Μεγάλης Βρετανίας.  

Η Ελλάδα επίσης, προωθεί τον πολιτισμό της μέσα από τη συμμετοχή της σε διάφορα 

προγράμματα πολυμερούς πολιτιστικής συνεργασίας. Ενδεικτικά μερικά από αυτά είναι στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης που συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Πολιτισμού και στην Επιτροπή 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών), στην UNESCO, συμμετέχει 

ανά δύο έτη στη Γενική Διάσκεψη, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και στην Ομάδα Εργασίας Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ακόμα, συμμετέχει 

στο Μεσογειακό Forum, στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, στη Διακυβερνητική Πρωτοβουλία 

Αδριατικής - Ιονίου, στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και στην Τετραμερής 

Πολιτιστική Συνεργασία (Ιταλία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ιράν)  (Χριστογιάννης,  2006: 247).    

Ακόμα, άλλοι φορείς είναι η Διεθνής Ακαδημία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η 

Κοργιαλένιος Αναργύρειος Σχολή, οι οποίοι παρέχουν φιλοξενία μέσα από τη λειτουργία 

εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε άτομα του εξωτερικού για την ενασχόληση τους 

με διάφορα θεματικά πεδία, όπως η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η αγγειοπλαστική, οι κλασικές 

σπουδές, η φιλοσοφία και η ιατρική. Επιπροσθέτως, σημαντικοί φορείς που εδράζουν σε χώρες του 

εξωτερικού και προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, βρίσκονται στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο 

Παρίσι, ακόμα και στις τρίτες χώρες έχουν δημιουργηθεί διάφορα κέντρα διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας. Μέχρι στην Αλεξάνδρεια και στη Νέα Υόρκη προωθήθηκε η ιδέα διοργάνωσης θερινών 
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μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ξένους, αλλά και σε ομογενείς. Κάθε χρόνο 

επίσης, λαμβάνουν χώρα διάφορα σεμινάρια και ημερίδες σε χώρες του εξωτερικού και ιδρύονται 

μέσα στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τμήματα για Έλληνες φοιτητές. Άλλα κρατικά και 

πολιτιστικά ιδρύματα είναι η Εθνική Πινακοθήκη, το Βασιλικό Θέατρο, το Εθνικό Θέατρο, η Λυρική 

Σκηνή και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα οποία διοργανώνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις 

και εκθέσεις Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.  

Ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική διπλωματία ως ένα μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής 

και προσέγγισης των λαών δόθηκε στην Ελλάδα, όπως πρωτοειπώθηκε μετά τη δεκαετία του 1990 

με την έλευση αρκετών πολιτών από άλλες χώρες στην Ελλάδα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή 

πολιτιστικών κυρίως πολιτικών, οι οποίες θα ευνοούσαν την ένταξη τους, με τρόπο που να μη θίγει 

το δικό τους πολιτισμό. Ισχυρή όμως φαίνεται να είναι και η πολιτιστική διπλωματία που ασκεί η 

Ελλάδα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, καθότι γίνεται η 

προσπάθεια προσπέλασής της μέσα από τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Λαμπρό παράδειγμα 

αποτελεί το νησί της Κρήτης, το οποίο εξάγει τοπικά προϊόντα, συμμετέχει ενεργά σε εκθέσεις και 

φεστιβάλ του εξωτερικού. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είχαν αρχίσει να ασκούν πολιτιστική 

διπλωματία πολύ νωρίτερα, από τη δεκαετία του 1970 με την εμφάνιση του όρου «φολκλορισμός».  

Οι δράσεις με τις οποίες προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός είναι η λειτουργία προγραμμάτων 

φιλοξενίας αποδήμων Ελλήνων, οι κατασκηνώσεις της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου 

Ελληνισμού, τα προγράμματα για παλιννοστούντες και η καθιέρωση πολιτιστικών ημερών, 

εβδομάδων και μηνών. Επιπροσθέτως, διοργανώνονται διαλέξεις σε Ελεύθερα Ανοικτά 

Πανεπιστήμια, επιμορφωτικά σεμινάρια ομογενών δημοσιογράφων. Ο τουρισμός αποτελεί ένα 

εξαιρετικό μέσο προώθησης του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Ένα επίσης σημαντικό 

μέσο προώθησης του ελληνικού πολιτισμού ήταν οι ταινίες, οι οποίες γυρίζονταν στα ελληνικά 

νησιά και προβάλονταν στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταινιών αποτελούν «Το 

παιδί και το δελφίνι», «Το ποτέ την Κυριακή», «Ζορμπάς, ο Έλληνας», «Απόδραση στην Αθήνα», 

«Το βαθύ γαλάζιο» και  «Το Μεντιτερανέο»  (Γαλατσοπούλου,  2012).  

Επιπλέον, για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, πέρα από τη χρήση του τουρισμού ως 

ένα μέσο προσέγγισης ατόμων από το εξωτερικό εξαιρετικά σημαντική αποδεικνύεται και η χρήση 

της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα αυτής του 19ου και 20ου αιώνα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν, ο Ανδρέας Μουστοξύδης με την περιγραφή των Δελφών στο έργο του, ο 

Δημήτριος Βικέλας με την περιγραφή της Ζακύνθου, ο Κωστής Παλαμάς με τη Φρεαττύδα (περιοχή 

του Πειραιά) και ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Γεώργιος Θεοτοκάς και ο Κώστας 

Ουράνης. Επίσης, παλιότερα έργα που έχουν κάνει γνωστό τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό 

είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, οι Ιστορίες του Ηροδότου, η Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντα και της 
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Ελλάδος περιήγησις του Παυσανία (Παναρέτου,  1995). Σήμερα, για την προώθηση του ελληνικού 

πολιτισμού μεγίστης σημασίας ζήτημα συνιστά η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας. Για να 

βρίσκεται η Ελλάδα στους πρόποδες της τεχνολογίας και να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος, λόγω του 

μικρού της πληθυσμού να μείνει πίσω στις εξελίξεις, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι διαδικτυακοί 

ιστοί (ηλεκτρονικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί, ηλεκτρονικά φωτογραφικά λευκώματα, η web TV, τα 

διαδικτυακά ντοκιμαντέρ και οι τεχνολογικά τρισδιάστατες απεικονίσεις), οι οποίοι παρέχουν εύκολη 

πρόσβαση  σε διάφορα άτομα από όπου και αν είναι για να γνωρίσουν την Ελλάδα. Σημαντικός 

καθίσταται, ωστόσο, και ο ρόλος των social media, όπως είναι το facebook και το twitter, αλλά και η 

μελέτη ηλεκτρονικών άρθρων ποικίλης θεματολογίας  (Fursich,  2002a: 57-84).   

Πάραυτα, αν και η Ελλάδα σαν χώρα διαθέτει αρκετούς φορείς και συνάμα ένα τεράστιο 

πολιτιστικό πλεόνασμα, τα εμπόδια, τα οποία συναντούνται ως προς την προώθηση της είναι αρκετά 

και προκύπτουν κυρίως λόγω των προβλημάτων διοίκησης που ταλανίζουν εδώ και χρόνια την 

Ελλάδα και δεν την αφήνουν να ορθοποδήσει. Ακόμα, τα εμπόδια αυτά πολλές φορές συνδέονται και 

με το γεγονός, ότι ο ελληνικός λαός έχει επαναπαυτεί  στο ένδοξο παρελθόν και παραβλέπει την 

ανάγκη να προβεί σε αποτελεσματικές δράσεις στο μέλλον.  

 

 

1.4. Ανασταλτικοί παράγοντες και Λύσεις 

 

Τα εμπόδια που συναντούνται ως προς την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στο 

εξωτερικό δεν είναι αδιαπέραστα, ωστόσο, καθίσταται σημαντική η εκούσια συμμετοχή όλων των 

φορέων και πολιτών της Ελλάδας για να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα 

που τίθεται είναι αυτό της συγχώνευσης και της αλληλοκάλυψης των αρμοδιοτήτων διαφόρων 

φορέων, όπως αυτών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και 

Τουρισμού. Ακόμα, δεν υπάρχει ένα έντονο αίσθημα για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, 

διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος τα άτομα, τα οποία ενδιαφέρονται να τον προβάλλουν να 

χαρακτηριστούν ως εθνικιστές, έτσι κάθε πρωτοβουλία για ανάληψη πρωτοβουλίας διακόπτεται 

άδοξα.  

Λαμπρός με τη μεταφορική σημασία του όρου φαίνεται να είναι και ο ρόλος της διαφθοράς, 

διότι οι θέσεις εργασίας, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα, τα οποία είναι γνώστες της ελληνικής 

ιστορίας και του πολιτισμού καλύπτονται βάσει πελατειακών σχέσεων, και από άτομα που δε 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Οι πρεσβείες της Ελλάδας είναι λίγες και δεν απασχολούν στο 

δυναμικό τους μορφωτικούς ακολούθους. Ο θεσμός του μορφωτικού ακόλουθου είναι παντελώς 

άγνωστος. Σε μια χώρα, η οποία βρίσκεται σε σύγχυση και η κοινωνική συνοχή τείνει να εκλείψει, 
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το τελευταίο της μέλημα είναι να χορηγήσει κονδύλια για την ανάδειξη του πολιτισμού της στο 

εξωτερικό. Βέβαια, κακώς εφαρμόζεται αυτή η τακτική και τα χρηματικά ποσά που δίνονται 

παραμένουν πενιχρά, διότι η Ελλάδα έχει κυρίως τον πολιτισμό της να επιδείξει, έπειτα ακολουθεί 

ο τουρισμός και η εκπαίδευση ως πηγές κερδοφορίας. Οι τουρίστες δεν επισκέπτονται την Ελλάδα, 

επειδή προφανώς επιθυμούν να την βοηθήσουν οικονομικά, αλλά για να γνωρίσουν από κοντά το 

μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού.   

Παράγοντας που κωλυσιεργεί την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό αποτελεί 

και η απουσία Κέντρων Ελληνικού Πολιτισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Γαλλικού 

Ινστιτούτου και του Βρετανικού Συμβουλίου. Τα συγκεκριμένα κέντρα είναι ικανά, εφόσον 

στηριχθούν θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο της Ελλάδας με 

τις υπόλοιπες χώρες. Ακόμα, μπορούν να συγκεντρώσουν με τη στήριξη των ομογενών όλες τις 

δράσεις του ΕΟΤ, να προωθήσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και 

να αποκαταστήσουν τη λαβωμένη εικόνα της χώρας στα μάτια των υπόλοιπων λαών και των 

κυβερνήσεών τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, μολοταύτα έχει γίνει ένα δειλό βήμα με την ίδρυση 

του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, το οποίο δεν έχει και τόση εξουσία ακόμη στα χέρια 

του, γίνονται ωστόσο προσπάθειες προώθησής του, τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας.  

Τα ακανθώδη ζητήματα, τα οποία όμως προκαλούν τα περισσότερα εμπόδια στην προώθηση 

του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό είναι η έλλειψη οργάνωσης σε πολλούς τομείς, η 

δυσκολία της μετακίνησης των επισκεπτών λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο ή της στάσης εργασίας 

ορισμένων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η οικονομική εκμετάλλευση πολλές φορές των 

τουριστών από κάποιους καιροσκόπους και ασυνείδητους. 

 Η πλημμελής καθαριότητα δυσχεραίνει επίσης, την ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωματίας 

της Ελλάδας, διότι αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και δημόσιοι δεν είναι καθαροί, ακόμα και 

τα Ολυμπιακά έργα, τα οποία θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να τα εκμεταλλευτεί και να 

αποκομίσει τα χρήματα, τα οποία δαπάνησε, έχουν αφεθεί και ρημάζουν. Επιπλέον, η έλλειψη 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας δυσφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό, διότι τα 

«γραμμένα» ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, παγκάκια, τα λερωμένα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, τα πάρκα, τα οποία είναι γεμάτα σκουπίδια, ακόμα και η ύπαρξη αδέσποτων ζώων 

μπορούν να προκαλέσουν κάποιο δισταγμό στο να δείξουν εμπιστοσύνη και επιείκεια οι τουρίστες 

να διατελέσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.  

 Ακόμα, η ξέφρενη διασκέδαση, η οποία ξεπερνάει ορισμένα όρια (ώρες κοινής ησυχίας) 

δυσφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, η χρήση πόρων από τα κοινοτικά ταμεία 

εμφανίζεται να είναι περιορισμένη. Αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στη λανθασμένη 

ενημέρωση, στη μη ανάληψη πρωτοβουλιών, στη λήψη χρημάτων για προσωπικούς λόγους και 
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αυτοπροβολή. Οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για το τι θεωρούν 

σωστό και ωφέλιμο για τη χώρα τους και να πάψουν να  δίνουν ιδιαίτερη βάση στις γνώμες των 

ξένων πολιτών. Στο βαθμό βέβαια που δεν εγκυμονεί ο κίνδυνος υιοθέτησης κάποιας αλαζονικής, 

υπεροπτικής στάσης.  

Οι τρόποι για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να προωθηθεί ο ελληνικός πολιτισμός, τόσο 

εντός, όσο και εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους είναι πολυσύνθετοι. Αρχικά, ας 

παρθούν ως δεδομένες η αγάπη και η εκτίμηση που αισθάνονται οι πολίτες ξένων χωρών για τον 

ελληνικό πολιτισμό, έπειτα από την πρώτη τους κιόλας επαφή μ’ αυτόν. Λόγω της έλευσης ατόμων 

από άλλες χώρες στην Ελλάδα, αλλά και της εγκατάστασης Ελλήνων σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού δίνεται η δυνατότητα για την πιο εύκολη διάδοσή του, άλλωστε πρόκειται για έναν 

αρκετά ήπιο και ειρηνευτικό πολιτισμό, ο οποίος προάγει την ένωση των λαών, τη διεξαγωγή ενός 

βίου, ο οποίος στηρίζεται στο αγαθό, την ισότητα και τη δημοκρατία.  

Η αποτελεσματική ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού προκαλεί φόβο σε πολλές χώρες, διότι 

οι Έλληνες θα ανορθώσουν το ανάστημά τους και θα απαιτήσουν πράγματα, τα οποία είναι 

απρόθυμες οι κυβερνήσεις διαφόρων κρατών να επιστρέψουν. Πάντα ο ελληνικός πολιτισμός 

θεωρούταν ένας ορατός κίνδυνος και δυστυχώς πάντα αυτό δε γινόταν αντιληπτό από τους ίδιους 

τους Έλληνες.  

 Για τη σωστή προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό θεωρείται σημαντική η 

ίδρυση ενός Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο θα εδρεύει στο εξωτερικό και θα ελέγχεται 

από έναν και μόνο κρατικό φορέα. Το πρόβλημα των χρημάτων για την οικοδόμηση του μπορεί να 

λυθεί μέσα από δωρεές επιχειρηματιών, εφοπλιστών, τραπεζών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά 

και από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Ακόμα, πρέπει να χαραχθεί μια ενιαία πολιτιστική 

πολιτική, η οποία θα προκύψει μέσα από τη συνεργασία του κράτους και των ιδιωτών και θα 

ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.  

Επιπροσθέτως, στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να δοθεί βάση στον πολιτισμό και όχι 

επειδή συνήθως τα τελευταία κεφάλαια του σχολικού βιβλίου καλύπτουν το κεφάλαιο του 

ελληνικού πολιτισμού να παραμελούνται ή ακόμα χειρότερα να αφαιρούνται. Θα ήταν επίσης 

σπουδαίο, να τεθούν σε λειτουργία διάφορα ερευνητικά κέντρα μελετών, σκοπός των οποίων θα 

είναι η προσέλκυση ερευνητών, ακαδημαϊκών  και ξένων φοιτητών, έτσι ώστε να αναβιωθεί η  

αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Η Ελλάδα επίσης, θα μπορούσε να προσελκύσει άτομα από το 

εξωτερικό μέσα από τη χριστιανική της παράδοση. Χιλιάδες φοιτητές ορθόδοξοι και μη 

επισκέπτονται κάθε χρόνο τα θρησκευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και το 

Άγιον  Όρος.  
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Σημαντικό ζήτημα, το οποίο επιζητεί επίλυση, προκειμένου η Ελλάδα να αποκομίσει κέρδη 

από τον πολιτισμό της είναι και η ενδυνάμωση της πολιτιστικής αποκέντρωσης. Είναι ένα ζήτημα 

που ενδιαφέρει την ελληνική επαρχία, διότι το βιοτικό επίπεδο στην ύπαιθρο είναι ολίγον 

υποβαθμισμένο, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης πολλών ανθρώπων σε διάφορα προγράμματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  (Δαράκη,  1996: 47).  Οι νέοι μπορούν να γίνουν κοινωνοί, 

δρώντας αποτελεσματικά σ’ αυτόν τον τομέα, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς. Οι 

δράσεις στις οποίες δύνανται να προβούν είναι η οργάνωση και η λειτουργία ψυχαγωγίας με 

κουκλοθέατρο, μαριονέτες, Καραγκιόζη και με τη χρήση μαριονέτων, λεγόμενων «Persona Dolls», 

οι οποίες προάγουν τη διαφορετικότητα. Μπορούν επίσης, κατά ομάδες ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους να συγκροτήσουν χορωδίες, ομίλους λαϊκών χωρών, να συγκεντρώσουν 

στοιχεία από το λαϊκό πολιτισμό, όπως ήθη, παραμύθια, έθιμα, τραγούδια, παροιμίες, και να 

ιδρύσουν ένα δημόσιο λαογραφικό μουσείο, με την καθοδήγηση ειδικών πάντα. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο θα κορεστεί η έντονη επιθυμία τους για κίνηση, δράση, μόρφωση και ψυχαγωγία  (Δαράκη,  

1996: 55-56).  

Ακόμα, οι δήμοι και οι επιμέρους κοινότητες θα ήταν καλό να αποκτήσουν διοικητική 

αυτοτέλεια και οικονομική επάρκεια, έτσι ώστε να μπορούν να προωθούν οι ίδιοι πολιτιστικά 

προγράμματα, τα οποία θα προσελκύουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και ατόμων 

από το εξωτερικό. Ατομικά, επίσης, κάθε δήμος θα μπορούσε να προωθήσει τα πολιτιστικά 

προγράμματα που οργανώνει στο εξωτερικό. Αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα θα αφορούν τη 

δημιουργία τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων, χορωδιών, εκθέσεων ζωγραφικής και 

πνευματικές εκδηλώσεις. Στόχος τους θα είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων, αλλά και η 

αλληλογνωριμία με τους κατοίκους άλλων περιοχών της χώρας   (Δαράκη,  1996: 59).  

Σε πολλές πολιτιστικές χώρες υιοθετήθηκε ο θεσμός των πνευματικών κέντρων, τα οποία 

λειτουργούν παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα και ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο κάθε 

λαού, τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες του. Στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός ξεκίνησε τα τελευταία 

δύο χρόνια, ωστόσο, γρήγορα διακόπηκε, εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. Αυτός ο 

θεσμός πρέπει να μπει και πάλι σε λειτουργία και να διαφημιστεί και στο εξωτερικό, ακόμα και αν 

χρειαστεί η συμμετοχή μερικών ατόμων από το εξωτερικό στις δράσεις να επιτελεστεί 

αφιλοκερδώς.  

Στόχοι αυτών των πνευματικών κέντρων είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων και η συνέχεια της 

πνευματικής καλλιέργειας με τρόπο όμως απλουστευτικό, ευχάριστο και ελκυστικό, διότι τα 

προγράμματα πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι η 

διοργάνωση θεατρικών, κινηματογραφικών παραστάσεων, εκθέσεων ζωγραφικής, η εκμάθηση 

παραδοσιακών χωρών, η διοργάνωση πολιτιστικών περιπάτων και ταξιδιών σε άλλες περιοχές της 
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Ελλάδας. Η στέγαση αυτών των πνευματικών κέντρων απαιτεί τη δημιουργία νέων ειδικών κτιρίων 

και όχι τη συστέγαση τους σε σχολείο, διότι πιθανότατα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 

άσχημες αναμνήσεις από το σχολείο και αν και το επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα των πνευματικών κέντρων, ο χώρος να τους προκαλεί συναισθηματική φόρτιση 

(Δαράκη,  1996: 61-65).  Τέλος, σε κοινοτικό επίπεδο μπορούν να ιδρυθούν και πολιτιστικά 

κέντρα νεολαίας, λέσχες ανάγνωσης και να δοθούν χρήματα σε ανθρώπους που ασχολούνται με 

την κεραμική τέχνη, διότι τα έργα τους έχουν σήμερα μεγάλη αγοραστική δύναμη στο εξωτερικό 

(Δαράκη,  1996: 123-131). 

Άλλα χρήσιμα μέτρα για να ξεφύγει η Ελλάδα από το τέλμα μέσω του πολιτισμού της είναι η 

απασχόληση στο ανθρώπινο δυναμικό των μουσείων περισσότερων μουσειολόγων, έστω και ενός 

ανά μουσείο, οι οποίοι θα έχουν ως κύριο μέλημά τους την προβολή του μουσείου στο εξωτερικό 

με όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, προωθώντας εκπαιδευτικά 

προγράμματα που βασίζονται στη βιωματική μάθηση. Επιπλέον μέτρο θα μπορούσε να ήταν η 

ίδρυση υποβρύχιων μουσείων. Σημαντικό εγχείρημα της Ελλάδας γι’ αυτό το έτος ήταν το άνοιγμα 

του πρώτου υποβρύχιου μουσείου στις Βόρειες Σποράδες και στο Δυτικό Παγασητικό. Σημαντική 

κρίθηκε επίσης,  η λειτουργία τριών προγραμμάτων, τα οποία προωθούσαν τον ελληνικό πολιτισμό 

στα σχολεία και δυστυχώς διακόπηκαν «βίαια» και η επαναλειτουργία τους θα βοηθούσε πολύ τον 

ελληνικό πολιτισμό να επανακτήσει το κύρος του, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και στο 

εξωτερικό. Αυτά τα προγράμματα ήταν το «Μελίνα», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούταν 

συναντήσεις των εκπροσώπων των μουσείων με μαθητές, το πρόγραμμα «Διάπολις», στο πλαίσιο 

του  οποίου ο εκπαιδευτικός μιας τάξης σχεδίαζε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιελάμβανε 

επίσκεψη στο μουσείο από κοινού με έναν εκπρόσωπο του μουσείου και κατά το διάστημα 1990-

2002 ιδιαίτερη σημασία είχε προσδοθεί στα έξι περιφερειακά σεμινάρια, με τίτλο «μουσείο και 

σχολείο»  (Γρόσδος,  2017).  

Αυτό που χρειάζεται όμως πρωτίστως να γίνει είναι οι Έλληνες να ανακαλύψουν εκ νέου την 

πολιτιστική τους ταυτότητα. Πράγμα που θα επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση. Η σημερινή 

οικονομική κρίση θα πρέπει να λειτουργήσει ως μια ευκαιρία για αλλαγή και δημιουργικότητα. Για 

την αποφυγή παρερμηνειών και παρορμητικών σχολίων μέσα από αυτήν την παράγραφο δεν 

επιζητείται η προώθηση της μονομέρειας στο εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία συνδυάζεται με την 

ανάπτυξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων, τουναντίον πρέπει να καταστεί κατανοητό, ότι αν δε 

βελτιωθεί η οικονομική και αξιακή κατάσταση στην Ελλάδα, τότε και οι άνθρωποι που 

εγκαθίστανται στην Ελλάδα με το όνειρο ενός καλύτερου αύριο, θα διαψευστούν.   
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Κεφάλαιο 4ο  

Εκπαίδευση 

 

1)Προσέγγιση της ελληνικής εκπαίδευσης 

 

1.1. Το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αρχίζει να οργανώνεται από το 1833, μόλις τρία χρόνια 

μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, γεγονός που μαρτυρά τη σημασία που έδινε ο ελληνικός 

λαός στην εκπαίδευση. Ανήκει διοικητικά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, το οποίο συγκροτεί και υλοποιεί την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική 

(Σταμέλος,  2002: 245-246). Η πρώτη επιτυχής προσπάθεια για την ίδρυση σχολείου συντελέστηκε 

από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος το 1829 ίδρυσε το Ορφανοτροφείο της Αίγινας για να 

περιθάλψει τα ορφανά του πολέμου και στο οποίο τα παιδιά μάθαιναν ανάγνωση, γραφή και όσα 

δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον ή κλίση στα γράμματα, μάθαιναν κάποια τέχνη. Έπειτα, τα μέλη της 

Αντιβασιλείας ίδρυσαν σχολειά κατά τα Βαυαρικά πρότυπα, δηλαδή ιδρύθηκαν δημοτικά σχολεία 

με υποχρεωτική φοίτηση για παιδιά άνω των έξι ετών, ελληνικά και γυμνάσια σχολεία. Στα πρώτα 

διαρκούσε η φοίτηση τρία χρόνια, ενώ στα δεύτερα διαρκούσε τέσσερα χρόνια  (Ψώρα,  2006).  Το 

ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα θεσπίστηκε με βάση την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976/77.   

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία 

συγκαταλέγονται στα θετικά είναι η σχετικά καλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην 

Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής 

κατάστασης, καθώς και η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού ξένων μαθητών. Αυτή η σύνθεση 

μικτών τάξεων συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών, αλλά και στον 

εμπλουτισμό της διδασκαλίας, διότι ο εκπαιδευτικός καλείται να βρει και να εφαρμόσει 

καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν την ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών. Άλλα χαρακτηριστικά του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος είναι η προώθηση της 

δημιουργίας περιβαλλοντικών ομάδων, η δυναμική εμφάνιση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης και η ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

επανεκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης  (Σταμέλος,  2002: 247).   

Το παρόν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την 

Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 

υποχρεωτική και ως επί το πλείστον δωρεάν. Τα σχολεία διακρίνονται σε ιδιωτικά και δημόσια. Η 
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υποχρεωτική εκπαίδευση ορίζεται στα δέκα χρόνια και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, 

δηλαδή περιλαμβάνει ένα χρόνο από τα Νήπια, την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Έπειτα, ακολουθεί το Λύκειο, το οποίο διαρκεί τρία 

χρόνια και στη δευτέρα Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση, ανάμεσα στη 

θεωρητική, στην τεχνολογική και στη θετική, η επιλογή αυτή θα τους επιτρέψει να «ανοίξουν» και 

το αντίστοιχο πεδίο σχολών. Όσοι δεν επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

εγγράφονται σε επαγγελματικά λύκεια ή σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να 

μάθουν κάποια τέχνη.  

Η σχολική ζωή των μαθητών μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 2,5 ετών σε ιδιωτικά ή 

δημόσια ιδρύματα, τα οποία ονομάζονται Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ορισμένοι παιδικοί σταθμοί 

διαθέτουν, ωστόσο, και νηπιακά τμήματα. Η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία μπορεί να διαρκέσει ένα 

με δύο χρόνια, από την ηλικία των τεσσάρων, μέχρι των έξι ετών και αποτελεί το κρίσιμο στάδιο 

της προετοιμασίας για την εγγραφή των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο. Κρίσιμο ρόλο για την 

ένταξη ενός παιδιού στο Δημοτικό σχολείο διαδραματίζει η σχολική ετοιμότητα που παρουσιάζει 

μέχρι την ηλικία των έξι χρόνων. Το παιδί δεν πρέπει να δεχτεί πίεση κατά την εγγραφή του στο 

Δημοτικό σχολείο, διότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας  (Παπαναούμ,  

2014).    

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά ανελαστικό και συγκεντρωτικό, τόσο όσον 

αφορά την οργάνωση και τη διοίκησή του, όσο και ως προς το περιεχόμενο των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών του. Παραδείγματος χάρη, αποτελείται από ένα στατικό αναλυτικό 

πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν καμιά αυτονομία, όλες οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού 

του οδηγούν σε αδιέξοδο ή γίνονται αρκετά βεβιασμένα, άρα δε φέρουν κάποιο ευοίωνο 

αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει, γιατί το Υπουργείο Παιδείας διαμορφώνει την εκπαιδευτική του 

πολιτική, σύμφωνα µε τις πολιτικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης της χώρας και όχι με τις 

ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία που ακολουθείται μέσα από τη χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η παραγωγή νομοσχεδίων, τα οποία αφού υποβληθούν στη Βουλή 

για συζήτηση, εγκρίνονται μετά από ενδεχόμενες αλλαγές. Στη συνέχεια, το Υπουργείο είναι 

υπεύθυνο για την εφαρμογή τους και τα κοινοποιεί µε διατάγματα, οδηγίες και εγκυκλίους στις 

περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και στους άλλους φορείς που εποπτεύει. 

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των νόμων και επεμβαίνει αν χρειαστεί, για 

να τροποποιήσει ή να διορθώσει την εφαρμογή τους. Το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει σχεδόν όλες 

τις αποφάσεις, που αφορούν τη διοίκηση του διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες, καθώς και τη 

λειτουργία των σχολείων εν γένει. Επίσης, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των 

δύο ετήσιων εκπαιδευτικών προϋπολογισμών.  
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Ο Διευθυντής με τη σειρά του, αφού λάβει τις έγκυρες και αξιόπιστες αποφάσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, αναλαμβάνει με μερική αυτονομία τα καθήκοντά του, που είναι η διοίκηση, 

η διασφάλιση και η οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου. Ο Διευθυντής σε κάθε σχολική βαθμίδα, 

λόγω του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει, χαρακτηρίζεται ως μαχητής της «πρώτης 

γραμμής», διότι καλείται να αναλάβει το βάρος των αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι γι’ αυτόν 

(Παπαναούμ,  2014).   

Ο Διευθυντής κάθε σχολείου αλλάζει ή επιλέγεται ξανά κάθε τέσσερα χρόνια. Τα κριτήρια 

επιλογής του είναι να διαθέτει προϋπηρεσία, διδακτική εμπειρία, καθώς και μεταπτυχιακά, 

διδακτορικά, πτυχία χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα λεγόμενα «μετρήσιμα μόρια». Αυτά 

τα μόρια βγαίνουν μέσα από τα προσόντα που διαθέτει το άτομο, το οποίο  καλείται να καλύψει τη 

θέση του Διευθυντή και την υλοποίηση μιας συνέντευξης, που μαγνητοσκοπείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της. Ο Διευθυντής του σχολείου είναι αυτός που παρουσιάζει το μεγαλύτερο φόρτος 

εργασίας, αφού έχει να επιμεληθεί τις περισσότερες διοικητικές, παιδαγωγικές, διδακτικές, 

υποστηρικτικές, διαχειριστικές, οικονομικές και τεχνικές αρμοδιότητες.  

Ουσιαστικότερα, με την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει να αναλάβει τις εγγραφές των 

μαθητών, τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, τη στάθμιση των 

αναγκών για εκπαιδευτικό προσωπικό, την κατανομή των τάξεων, τον προγραμματισμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και την οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος. Ακόμα, ο 

Διευθυντής οφείλει να έχει τακτική  επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών, διότι για οτιδήποτε 

συμβεί σε κάποιο παιδί κατά τη διάρκεια του σχολικού εφταώρου είναι υπεύθυνος αυτός και ο 

Σχολικός Σύμβουλος. Επιπλέον, ο Διευθυντής πρέπει να συνεργάζεται με όλους τους 

εκπαιδευτικούς ανεξαιρέτως, να υπογράφει για οικονομικές συναλλαγές, να ενημερώνει τις 

ανώτατες αρχές για την πορεία των δράσεων του σχολείου, καθώς και για τη συμμετοχή του 

σχολείου σε υποστηρικτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.  

Εξαιρετικά σημαντικός είναι επίσης, και ο ρόλος του Υποδιευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει τη 

θέση του ύστερα από την κατάθεση του βιογραφικού του και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μεταξύ 

του Συλλόγου Διδασκόντων. Ορισμένες αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή είναι η διοργάνωση των 

σχολικών εορτών, η οργάνωση των εφημεριών, συγκεκριμένα λειτουργούν κατά βάση τρεις 

εφημερίες, μία για κάθε σχολικό όροφο. Επιπλέον, μέσα στις αρμοδιότητες του είναι η 

συμπλήρωση  των πρωτοκόλλων και των δελτίων κίνησης, που αφορούν τις μεταθέσεις και τη 

μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Ακόμα, ο Υποδιευθυντής ως προς το διδακτικό του έργο οφείλει 

να αναλάβει ένα τμήμα, να προετοιμάσει διαγωνίσματα για τους μαθητές, τα οποία να 

συμβαδίζουν με τη διδακτέα ύλη και με τα όσα έχουν διδάξει οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.  



 
 

52 

Σε κάθε σχολείο, είτε είναι ιδιωτικό, είτε δημόσιο λειτουργεί  ένα Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από το Σύλλογο  Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή. 

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε 

πρόσφορο μέσο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας των διδασκόντων και των 

οικογενειών των μαθητών, καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. Οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι κάθε Περιφέρειας συνεδριάζουν μια φορά το μήνα υπό την αιγίδα αυτού που 

διαθέτει τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. 

Σημαντική είναι επίσης, και η λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 5 

έως 15 μέλη. Ανάμεσα σ’ αυτά τα μέλη πρέπει οπωσδήποτε να είναι δύο Διευθυντές, εκ των πέντε 

εμπειρότερων σε θέματα διοίκησης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι Σχολικές Επιτροπές έχουν το ρόλο να ελέγχουν και να διαπιστώνουν τις ανάγκες 

του κάθε σχολείου και έπειτα να προχωρούν στην παραχώρηση των αναγκαίων κονδυλίων, 

προκειμένου να τις καλύψουν. Δυστυχώς, υπάρχει μόνο μία Σχολική Επιτροπή, η οποία λειτουργεί 

σήμερα και βρίσκεται στην Αθήνα.  

Αυτοί είναι μερικοί από τους φορείς διοίκησης του ελληνικού σχολείου, οι οποίοι αφορούν την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διοίκηση 

τελείται με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν οι λέκτορες, οι επίκουροι, οι αναπληρωτές, οι 

καθηγητές, οι επιμέρους πρόεδροι των τμημάτων, οι κοσμήτορες και οι πρυτάνεις. Για την 

εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται η συμμετοχή τους σε γραπτές 

εξετάσεις και ανάλογα με τους βαθμούς τους με άριστα το είκοσι, επιλέγουν τη σχολή που 

επιθυμούν. 

Υπάρχουν τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα 

Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κολέγια. Η φοίτηση στα δύο πρώτα είναι δωρεάν. 

Τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να είναι είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια. Τα δημόσια 

ιδρύματα της Ελλάδας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες λειτουργούν αρκετά εύρυθμα, ωστόσο 

θεωρείται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός τους και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας.  

 

 

1.2. Πολιτικές που υιοθετεί η Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης 

 

Η Ελλάδα δε διαθέτει σταθερή εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαιδευτική της πολιτική 

χαράσσεται με βάση την κυβέρνηση, η οποία ανέρχεται στην εξουσία. Η κάθε κυβέρνηση μέσα 

από την παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκει να προωθήσει τη δική της ιδεολογία, 
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ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι που χαρακτηρίζονται συντηρητικοί, οι οποίοι επιθυμούν να 

διατηρήσουν ορισμένα στοιχεία της εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια έχει 

προκληθεί μεγάλος θόρυβος για το μάθημα των Θρησκευτικών, κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει 

να αφαιρεθεί από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και κάποιοι ότι πρέπει να παραμείνει. Ο 

καθένας για τους δικούς του λόγους. Ποιοι είναι όμως τα πραγματικά θύματα; Οι μαθητές. Οι 

μαθητές ζουν σε μια κατάσταση συνεχούς αβεβαιότητας και αμφισβήτησης, η οποία είναι μεν 

καλή, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα του παιδιού, αφετέρου όμως του 

δημιουργείται ένα αίσθημα απαξίωσης προς το θεσμό του σχολείου, διότι θεωρεί ότι οι γνώσεις 

που του παρέχονται δε θα του είναι χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή του.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται η προσπάθεια να χαραχθεί μια εκπαιδευτική πολιτική που να 

βρίσκεται κοντά στα πρότυπα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Βέβαια, αυτή η αλλαγή 

πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι εν μέσω μιας νυκτός. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής είναι αρκετοί, αλλά δεν είναι δύσκολο να επιτευχθούν στην Ελλάδα, αν εξευρεθούν 

συγχρόνως και τα απαραίτητα κονδύλια. 

Ορισμένοι στόχοι είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η καταπολέμηση του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η συμβολή στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με την 

ανάπτυξη της ιδέας του ευρωπαίου πολίτη και η προπαρασκευή των νέων για την καλύτερη και 

απρόσκοπτη ένταξή τους στη σταδιακά διαμορφούμενη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Επιπλέον στόχοι αποτελούν η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η διασφάλιση της 

ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης για επαγγελματικούς λόγους στα κράτη μέλη, η 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

κοινωνία και την παραγωγή και η εξασφάλιση ενός υψηλά εξειδικευμένου και ευπροσάρμοστου 

στις νέες τεχνολογίες εργατικού δυναμικού  (Τσαούσης,  1996: 13-14). 

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, ο προσανατολισμός των ελληνικών σχολείων και λιγότερο των 

ελληνικών πανεπιστημίων και σχολών ήταν μονοδιάστατος. Με την έλευση όμως ανθρώπων από 

τις γειτονικές χώρες κρίθηκε αναγκαία η ένταξη τους στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια, τα 

οποία κλήθηκαν να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές. Οι προσπάθειες που έγιναν ήταν γιγάντιες, 

διότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν λάβει την πρέπουσα ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι 

νέοι μαθητές δε γνώριζαν την ελληνική γλώσσα και όπως ήταν φυσικό το καινούργιο που είχαν να 

αντιμετωπίσουν τους φόβιζε, έτσι εμφάνιζαν μια επιθετική συμπεριφορά και αρνητικότητα ως προς 

την εκπαίδευση. Με τον καιρό αυτά τα ζητήματα σ’ ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν. Πλέον 

αρκετά παιδιά από ξένες χώρες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τους αρέσει να πηγαίνουν 

στο σχολείο και ακόμα υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα παιδιών που φοιτούν στα πανεπιστήμια 

και οι επιδόσεις τους είναι εξαιρετικές.  
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Ακόμα, τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα ταλανίζεται από την οικονομική και αξιακή κρίση 

γίνεται προσπάθεια μέσα από την εκπαίδευση, οι νέοι να ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και να προωθηθεί η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέχρι τη δεκαετία 

του 1990, οι νέοι ήταν ελάχιστα ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένοι νέοι κιόλας 

δε γνώριζαν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα κράτος μέλος της και δε μπορούσαν να διανοηθούν ότι 

κάποτε θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την  Ευρωπαϊκή Ένωση  άκουγαν μόνο από τις ειδήσεις ότι δίνει χρήματα, τα γνωστά πακέτα 

«Delors». Σήμερα, τόσο στα σχολεία, όσο και στα πανεπιστήμια διδάσκονται μαθήματα 

ευρωπαϊκής υφής και έχει ενισχυθεί η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, διότι έχει 

επικρατήσει πλέον η άποψη ότι αν θέλεις να πετύχεις, η μόνη λύση είναι η φυγή στο εξωτερικό. 

Γνωστή είναι επίσης η έκφραση «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της». Είναι μια έκφραση που κανένας 

δε μπορεί να αμφισβητήσει, όσο και να επιμένει να εθελοτυφλεί.  

Οι λειτουργίες των σχολείων και των πανεπιστημίων είναι τρεις: η γνωστική, η 

κοινωνικοποιητική και η κατανεμητική. Αυτές δεν έχουν αλλάξει, αλλά εμπλουτίζονται συνεχώς, 

λόγω της διαφορετικής μαθητικής σύστασης και των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Η πρώτη 

λειτουργία, η γνωστική αφορά τη μεταλαμπάδευση γνώσεων. Στο παρελθόν αυτή η λειτουργία 

περιοριζόταν σ’ αυτό, τώρα όμως η γνωστική δεν αφορά μόνο την απλή και στείρα μετάδοση 

γνώσεων, αλλά και την εξεύρεση νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θα προσελκύουν το 

ενδιαφέρον του μαθητή να  ανακαλύψει μόνος του νέες γνώσεις, να αυξήσει την κριτική του 

σκέψη, εν ολίγοις η μάθηση γίνεται βιωματική  (Παπαναούμ,  2014). 

Η μέθοδος διδασκαλίας στο παρελθόν ήταν μία και ήταν η δασκαλοκεντρική. Σύμφωνα μ’ 

αυτήν ο εκπαιδευτικός ήταν ο κυρίαρχος στην τάξη, παρουσιαζόταν αρκετά αυστηρός και είχε ως 

κύριο μέλημα του την αποκλειστική διδαχή του περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου.  Με την 

πάροδο των χρόνων, ως καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας αναδείχτηκε η παιδοκεντρική, η 

οποία έχει ως «πυρήνα»  το παιδί. Αυτή η μέθοδος εμπερικλείει μια σειρά από τεχνικές, οι οποίες 

είναι το παιχνίδι ρόλων, η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας, ο καταιγισμός ιδεών, η 

ανακαλυπτική μάθηση, η μάθηση μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ομάδων 

εργασιών. Άλλες αποτελεσματικές τεχνικές μετάδοσης γνώσεων είναι η διδασκαλία ορισμένων 

μαθημάτων να διεξάγεται μέσα από χάρτες, διαδραστικούς πίνακες, πρωτογενείς ή δευτερογενείς 

πηγές, επισκέψεις  στα μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, διοργανώσεις εορτών και συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά συνέδρια, ημερίδες συμπόσια και σεμινάρια  (Δημητριάδου & Ευσταθίου,  2008: 68-

71). Ωστόσο, σιγά σιγά παρατηρείται το φαινόμενο του κορεσμού. Τα παιδιά πλέον από πολύ 

μικρά εκτίθενται στις νέες τεχνολογίες και στις πληροφορίες, οπότε αυτό αποτελεί μια 

καθημερινότητα.  
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Η δεύτερη λειτουργία  είναι η κοινωνικοποιητική, η οποία αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα και γενικότερα την 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της αυτοεικόνας μέσα από τη διαπροσωπική επαφή 

με άλλα άτομα, τα οποία μπορεί να είναι της ίδια ηλικίας ή διαφορετικής. Αυτή η λειτουργία 

σχετίζεται επίσης, με την ανάπτυξη κόσμιας συμπεριφοράς, έτσι ώστε ο νέος ανεξάρτητα από το 

περιβάλλον, στο οποίο πιθανώς θα βρεθεί να ξέρει πως θα αντεπεξέλθει στις προσδοκίες του 

περίγυρου του. Η κοινωνικοποιητική λειτουργία επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό είτε μέσα στην 

τάξη, μέσα από τη διενέργεια διαλόγων και συζητήσεων που συντονίζει ο εκπαιδευτικός και για τα 

μικρότερα παιδιά, κυρίως μέσα από την οργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών.  Βέβαια, το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της λειτουργίας υλοποιείται κατά τη διάρκεια των εκδρομών και των 

διαλειμμάτων που οι μαθητές είναι χαλαροί και έτοιμοι να συναναστραφούν με μεγαλύτερη 

ελευθερία με τους υπόλοιπους  (Ξωχέλλης, 2007: 670-671). Μολοταύτα, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται αρκετά συχνά το φαινόμενο του ανταγωνισμού χωρίς θεμιτά μέσα και της ανάπτυξης 

επιφανειακών σχέσεων. Από πολύ μικρά πλέον τα παιδιά δηλώνουν απογοητευμένα από τις 

σχέσεις που σχηματίζουν, πράγμα το οποίο παρατηρείται και στους νέους. Αυτή η οικονομική και 

αξιακή συγχρόνως κρίση επιτρέπει κακώς, την ανάπτυξη σχέσεων οι οποίες βασίζονται στα 

συμφέροντα. Είναι κρίμα απ’ αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία (κυρίως στην εφηβεία) να 

προωθείται ο ανταγωνισμός και όχι η ανάπτυξη συναισθημάτων πραγματικής αγάπης και 

αλληλοκατανόησης. 

Τέλος, η τρίτη λειτουργία του σχολείου είναι η κατανεμητική, η οποία αφορά την κατανομή 

των μαθητών ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την επίδοση τους σε τάξεις και μετέπειτα 

σε σχολές φοίτησης και σε επαγγελματικούς χώρους. Όσον αφορά την κατανομή των μαθητών 

επικρατεί το φαινόμενο οι μαθητές, οι οποίοι μένουν κοντά να εγγράφονται στο ίδιο σχολείο. 

Ακόμα, δε γίνεται σε μια τάξη να παρακολουθούν το ίδιο μάθημα παιδιά, τα οποία είναι 

διαφορετικής ηλικίας, διότι άλλα εμφανίζονται πιο ώριμα, άλλα λιγότερο, άλλα παρουσιάζουν μια 

ετοιμότητα για μάθηση, άλλα όχι, και επίσης διαθέτουν μια διαφορετική αντίληψη ως προς τη 

σύλληψη της νέας γνώσης. Επιπροσθέτως, τα παιδιά θα ήταν λειτουργικό να κατανέμονται 

ανάλογα με τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να ανταπεξέλθουν 

στις μετέπειτα κοινωνικές απαιτήσεις και να μην επιλέγουν ένα επάγγελμα με βάση το κύρος που 

θα τους προσδώσει ή τις αποδοχές, διότι τότε το πιθανότερο είναι να αποτύχουν. Βέβαια, δεν 

πρέπει σε καμιά περίπτωση να τεθεί το ζήτημα να στιγματιστεί το παιδί ή να αποθαρρυνθεί για 

κάτι που ήθελε, διότι μόνο αυτό το ίδιο γνωρίζει τις δυνατότητές του.  

Στο μετέπειτα και πιο δύσκολο επίπεδο, η κατανομή αφορά την εισαγωγή σε κάποια σχολή με 

βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις και την επιλογή του ορθότερου επαγγέλματος. Πλέον αυτή η 
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κατανομή καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι κενές θέσεις εργασίας έχουν όχι απλά 

λιγοστέψει, αλλά ελαχιστοποιηθεί και οι αποδοχές είναι ακόμα πιο εξευτελιστικές. Δε μπορεί να 

υπάρξει από το πανεπιστήμιο κάποια σωστή κατανομή σε επαγγελματικούς χώρους, διότι κανείς δε 

μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί αύριο.   

 

 

1.3. Ανάγκη για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

 Η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης κρίνεται επιτακτική και αφορά 

όλες τις βαθμίδες από την Πρωτοβάθμια ως και την Τριτοβάθμια. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει μείνει στάσιμο και δε συμβαδίζει με τις κοινωνικές αλλαγές, παραμόνο με τις 

οικονομικές, αφού η δικαιολογία για όλη αυτή τη στασιμότητα είναι μονίμως μία, η έλλειψη 

χρηματικών πόρων. Αν δεν αλλάξει η εκπαίδευση που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε δεν 

υπάρχει ελπίδα η Ελλάδα να ξεφύγει από την οικονομική και αξιακή κρίση. Όλα τα δεινά ξεκινούν 

από εκεί. Η Ελλάδα πρέπει να επηρεαστεί στον τομέα της εκπαίδευσης από τα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή να κρατήσει ότι θεωρεί σωστό και να το εφαρμόσει. Δε 

χρειάζεται να υιοθετούνται παραμόνο τα αρνητικά. 

Αρχικά, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να διοριστούν 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει ως προς τη 

διδασκαλία ορισμένων γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, πρέπει το ελληνικό κράτος να 

προχωρήσει στο διορισμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξειδικεύονται στη διδασκαλία ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και να προχωρήσει στην ίδρυση περισσότερων ειδικών 

σχολείων. Τα παιδιά αυτά δε στερούνται στην ουσία ικανοτήτων, αλλά παροχών. Επιπλέον, στα 

γενικά σχολεία πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες υποδομές, οι οποίες θα επιτρέπουν στα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να εισέρχονται και να φοιτήσουν και εκεί αν το επιθυμούν. Οι εκπαιδευτικοί 

που θα ασχοληθούν με τη διδασκαλία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν πρέπει να 

το κάνουν μόνο και μόνο γιατί αυτός ο κλάδος έχει ζήτηση, αλλά γιατί νιώθουν πραγματικά 

έτοιμοι να προσφέρουν.  

Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό το 

λόγο στα ελληνικά σχολεία πρέπει να προωθηθεί η διδασκαλία ξένων γλωσσών και κυρίως των 

αγγλικών, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα. Αν και διδάσκονται τα αγγλικά στα 

ελληνικά σχολεία θεωρητικά. Πρακτικά οι Έλληνες μαθητές όταν έρχονται σε επαφή με μαθητές 

από ξένες χώρες δεν παρουσιάζουν την ίδια ευχέρεια λόγου. Ο λόγος είναι ότι το μάθημα των 

αγγλικών είναι αρκετά υποτιμημένο και δίνεται έμφαση μόνο στη λήψη ενός πιστοποιητικού 
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γλωσσομάθειας. Χώρια ότι οι Έλληνες μαθητές περνούν σχεδόν έξι χρόνια σε φροντιστήρια, 

διδασκόμενοι την αγγλική γλώσσα και στο τέλος την ξεχνούν.  Ακόμα, για τους μαθητές που 

προέρχονται από άλλες χώρες και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ή ακόμη για τους γηγενείς 

μαθητές που ενδιαφέρονται, πρέπει να προωθείται η εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας και 

άλλων στοιχείων του πολιτισμού τους. Βέβαια, στην επόμενη ενότητα θα αναφερθούν λεπτομερώς 

οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών από ξένες χώρες.  

Άλλο ένα πλήγμα στην εκπαίδευση είναι η μείωση των ωρών των αρχαίων ελληνικών και η 

κατάργηση του μαθήματος της λογοτεχνίας. Αυτή θεωρείται μια μεγάλη υποβάθμιση των 

θεωρητικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η σημασία αυτών των δυο μαθημάτων ήταν αρκετά 

μεγάλη, αφού αποτελούν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και η διδασκαλία τους εξυπηρετεί την 

επιτυχία στη νεοελληνική γλώσσα και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Δε γίνεται οι λαοί της 

Ευρώπης να εμπεριέχουν στα αναλυτικά τους προγράμματα τα αρχαία ελληνικά και να 

αφαιρούνται από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Είναι αδιανόητο, και κυρίως όταν εκεί 

βασίζεται το γόητρο και το κύρος της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η αρχαία ελληνική αποτελεί μια 

γλώσσα που έχει λειτουργήσει ως βάση για το σχηματισμό πολλών λέξεων ξένων χωρών και η 

αιτιολογία ότι αποτελεί μια νεκρή γλώσσα, που η διδασκαλία της στους νέους θεωρείται ανιαρή 

είναι πολύ φτηνή.  

Επιπλέον, άλλες αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν είναι η δημιουργία ειδικών εργαστηρίων 

για το μάθημα της φυσικής, της χημείας και των υπολογιστών, να προωθηθεί η διδασκαλία του 

μαθήματος Αγωγή του Πολίτη, να εισαχθούν ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο και να δοθεί έμφαση στο 

μάθημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο τώρα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς μη 

συναφών ειδικοτήτων. Η δημιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για τους μαθητές θεωρείται 

επίσης, ένα σημαντικό επίτευγμα. Ως προς τα αντικείμενα διδασκαλίας, τα βιβλία πρέπει να 

αλλάξουν, διότι αν και το εξώφυλλό τους είναι αρκετά εντυπωσιακό, το περιεχόμενο τους είναι 

ελλιπές και κακογραμμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μη θυμούνται τι διαβάζουν και 

να τελειώνουν το σχολείο, χωρίς να γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, πέρα από το ότι η μελέτη τέτοιων 

βιβλίων αντιμετωπίζεται σαν αγγαρεία  (Καραπαναγόπουλος,  1994: 163-168).  

Επιπροσθέτως, η γραφειοκρατία είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, αφού για να παρθούν οι άδειες για τη διοργάνωση εκδρομών, 

θεατρικών παραστάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαδικασία είναι τόσο δαπανηρή ως 

προς το χρόνο, που δεν υπάρχει πλέον η όρεξη ή λήγουν οι προθεσμίες, κυρίως όταν πρόκειται για 

τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη 

αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να δράσουν και να τους παρέχονται οι αναγκαίοι χρηματικοί 

πόροι. Ακόμα, ο σχολικός χρόνος είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε όλες οι καινοτόμες μέθοδοι 
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διδασκαλίας, οι οποίες συνίστανται να μη γίνονται και να εμμένει ο δάσκαλος στην παραδοσιακή 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί πλέον δε διαθέτουν και την ίδια διάθεση, 

αφού οι περισσότεροι είναι αρκετά μεγάλοι σε ηλικία και απλά επιθυμούν να βγουν στη σύνταξη, 

ακόμα οι μισθοί είναι πενιχροί για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.  

Άλλα ζητήματα που επιζητούν λύση στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η  έλλειψη 

υλικοτεχνικών υποδομών, η στέγαση σχολικών κτιρίων σε ακατάλληλα κτίρια  κοντά σε δρόμους 

με τακτική κυκλοφοριακή συμφόρηση και θορύβους και λόγω οικονομικών δυσκολιών, πολλά 

σχολεία σε νησιά και σε απομακρυσμένα χωριά έκλεισαν, με αποτέλεσμα τα παιδιά, είτε να 

ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και να τα παρατήσουν, είτε να κατευθυνθούν 

στον εργασιακό χώρο. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι δύναμη. Επενδύοντας στην εκπαίδευση 

θα ανέβει το βιοτικό επίπεδο και θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, άρα θα επέλθει και 

οικονομική ανάπτυξη.  

Η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία βασίζεται ως επί το πλείστον στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής και στις χειρωνακτικές εργασίες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στράφηκε 

προς τις σπουδές. Αυτό είχε ως επακόλουθο, αυτός που τελείωνε ένα πανεπιστήμιο να λαμβάνει 

τον απόλυτο θαυμασμό, ενώ ο νέος που ασχολούταν με την καλλιέργεια της γης να περιφρονείται. 

Έτσι, οι περισσότεροι νέοι στράφηκαν στον τριτογενή και στο δευτερογενή τομέα παραγωγής και 

ο πρωτογενής σταδιακά σβήνει. Τα Επαγγελματικά Λύκεια άρχισαν να μην έχουν πολλούς μαθητές 

και να χαρακτηρίζονται ως κακόφημα. Επικράτησε με λίγα λόγια η άποψη, ότι εκεί πηγαίνουν οι 

μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και με άτακτη συμπεριφορά. Μ’ αυτόν τον τρόπο υποβαθμίστηκαν 

και κορέστηκαν τα ποσοστά των «μορφωμένων». Η ιδέα που πρέπει να προωθηθεί είναι η 

δημιουργία σχολείων, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα της επιλογής μαθημάτων στους μαθητές, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους και τις κλίσεις τους. Ακόμα, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η συμμετοχή μαθητών σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, σε εθελοντικά προγράμματα 

και σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών.  

Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι αρκετές, αλλά είναι 

αρκετά γνωστές εδώ και χρόνια. Κατ’ αρχάς, η εισαγωγή στις σχολές πρέπει να γίνεται με βάση τις 

κλίσεις και τη βούληση των μαθητών και όχι από τις επιδόσεις τους, έπειτα από τη συμμετοχή τους 

στις «Πανελλήνιες» ή επειδή τους άσκησε πίεση ο εκπαιδευτικός ή η οικογένεια τους κατά τη 

διαδικασία της επιλογής σχολής. Επιπλέον, ο μαθητής κατά τη διαδικασία επιλογής σχολής πρέπει 

να λαμβάνει τη δέουσα ενημέρωση, σχετικά με τις σχολές του ενδιαφέροντός του και για τις 

δυνατότητες που έχει αφού κάνει την επιλογή του, αν δεν του αρέσει τελικά η σχολή που επέλεξε. 

Επιπλέον, η ενημέρωση μπορεί να αφορά και τη μετέπειτα του σταδιοδρομία και τις προοπτικές 

επαγγελματικής του ανέλιξης. Σκοπός είναι να προωθηθούν επαγγέλματα, τα οποία είναι 
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κερδοφόρα, αλλά δεν είναι τόσο γνωστά ή δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλη ζήτηση. Επιζητείται 

δηλαδή, η σύνδεση των σχολών και των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Αυτό και σε 

επίπεδο πανεπιστημιακών μαθημάτων. Τα μαθήματα, τα οποία θα διδάσκονται στα πανεπιστήμια 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο πληθωρισμός πτυχίων σ’ ένα 

κλάδο, μειώνει και την αξία τους. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα ο αριθμός των φιλολογικών 

σχολών είναι πολύ μεγάλος, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων και των αποφοίτων τους.  

Επιπροσθέτως, οι ριζικές αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι η κατάργηση των κομματικών παρατάξεων και η ανάδειξη ενός περιορισμένου αριθμού 

αντιπροσώπων, οι οποίοι θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων, η δημιουργία φοιτητικών 

ομάδων ποικίλης θεματολογίας, όπως τον αθλητισμό, το θέατρο και τις τέχνες εν γένει, καθώς και 

ηλεκτρονικών πλατφόρμων, όπου οι φοιτητές θα μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, τις 

σημειώσεις τους, διάφορα φεστιβάλ, συνέδρια και προγράμματα ανταλλαγών. Αυτό που 

επιζητείται είναι επίσης, η αξιοκρατία, δηλαδή να μην επιτρέπονται τα ανοικτά βιβλία κάτω από τα 

θρανία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή η χρήση κινητών τηλεφώνων ή μικρογραφιών που 

περιέχουν μέσα σημειώσεις ή να μαθαίνονται και να μοιράζονται από τα κόμματα τα προτεινόμενα 

θέματα. Είναι μεν δύσκολο να επιτευχθεί αυτό και κυρίως σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 

αλλά είναι άδικο για τους μαθητές που διαβάζουν και κοπιάζουν. Χάνεται σταδιακά και το 

ενδιαφέρον και όλο και περισσότερα άτομα επιλέγουν αυτόν τον ανέντιμο τρόπο και δεν είναι ότι 

θα βρεθεί αργότερα μπροστά τους ή δε θα έχουν επαρκείς γνώσεις, διότι στην αγορά εργασίας ο 

εργοδότης δε μπορεί να γνωρίζει με ποιον τρόπο πήρε ο ένας το πτυχίο και με ποιον ο άλλος. Αυτά 

είναι ζητήματα γνωστά, αλλά άλυτα. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο καθεστώς σε όλα τα πανεπιστήμια 

και στις σχολές. 

Στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει επίσης, να ενδυναμωθεί η συμμετοχή σε 

περισσότερα προγράμματα ανταλλαγών και να υπάρχει διαφάνεια κατά την επιλογή φοιτητών, 

δηλαδή να μη δεσπόζουν οι πελατειακές σχέσεις. Αν από το χώρο αυτό δεν εκτιμώνται τα 

προσόντα που διαθέτει ο φοιτητής, τότε πώς να ελπίζει ότι θα εκτιμηθούν από τον επικείμενο 

εργοδότη. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες, αλλά δεν πρέπει επίσης αυτός που 

προσπαθεί να βρίσκεται μονίμως εκτός. Η ισότητα των ευκαιριών και η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση πρέπει να δεσπόζει παντού.  

Τέλος, στον τομέα της εκπαίδευσης για να επέλθει και πάλι η οικονομική ευημερία στην 

Ελλάδα, θα μπορούσαν να οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, μεταπτυχιακά, ακόμα 

και μαθήματα, τα οποία θα απευθύνονται σε φοιτητές του εξωτερικού με ένα κόστος συμμετοχής ή 

και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως καθηγητές, διευθυντές, 

συμβούλους και οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενό τους τους νέους. Όλα αυτά τα 
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προγράμματα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ευχάριστα και να έχουν έναν ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό.  

 

 

1.4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση 

 

Η αναφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων κρίθηκε σκόπιμο να 

παρατεθεί σε ξεχωριστή ενότητα, διότι είναι δύο ζητήματα που επείγουν. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και ότι συνεπάγεται, πρέπει να ενισχυθεί εκτάκτως και κυρίως λόγω της έλευσης 

ανθρώπων από την Ασία στην Ελλάδα. Αυτή η νέα μεταναστευτική ροή ήταν πολύ γρήγορη και οι 

κινήσεις δεν πρέπει να γίνουν βεβιασμένα. Από την άλλη μεριά η ανάγκη για την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι μεγάλη, διότι τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας και οι μεταβαλλόμενες 

τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες το απαιτούν.  

Αρχικά, στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να ιδρυθούν περισσότερα διαπολιτισμικά σχολεία, 

στα οποία θα μπορούν να φοιτούν γηγενή παιδιά, παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα και παιδιά από το εξωτερικό. Σ’ αυτά τα σχολεία, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 

μαθαίνουν όποια γλώσσα το επιθυμούν και θα διδάσκονται κατά βάση ευρωπαϊκά μαθήματα, τα 

οποία θα τους ανοίγουν διεξόδους για μετέπειτα σπουδές σε μια άλλη χώρα. Αυτά τα σχολεία θα 

λαμβάνουν μια συμβολική οικονομική ενίσχυση από τους μαθητευόμενους. Θα υπάρχει βέβαια και 

η δυνατότητα υποτροφιών. Επιπλέον, αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να εγγραφεί σε τέτοια σχολεία 

και δε μπορεί να πληρώσει τη συμβολή του, τότε θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εθελοντική 

βοήθεια και να παραγράφονται τα δίδακτρα του. 

 Το ίδιο ισχύει και για τα Πανεπιστήμια, μπορούν να ιδρυθούν περισσότερα διεθνή -

διαπολιτισμικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα εισρεύσει στην 

Ελλάδα ξένο συνάλλαγμα, θα δυναμώσουν οι σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη, θα βελτιωθεί η 

εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και θα αναπτυχθεί η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη. 

Αυτή η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί και στα υπάρχοντα πανεπιστήμια, ορισμένα εκ των οποίων 

κάνουν εξαιρετική δουλειά, δημιουργούν εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά δε διαφημίζονται στο 

εξωτερικό, με σκοπό να προσελκύσουν φοιτητές και νέους ερευνητές. Ερχόμενοι στην Ελλάδα 

άνθρωποι του πνεύματος και παραμένοντας οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων εδώ, 

έχοντας βέβαια και τις ανάλογες παροχές, η Ελλάδα θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Χρειάζεται 

εργατικό δυναμικό νέο, εξειδικευμένο, που να διαθέτει κάποιο όραμα  και να είναι πρόθυμο να 

παλέψει.  
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Τα μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού  που θα υιοθετηθούν για την ένταξη 

των μαθητών στα διαπολιτισμικά σχολεία θα είναι το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το 

διαπολιτισμικό μοντέλο. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο προάγει την άποψη ότι η κοινωνία 

αποτελείται από διαφορετικές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες οφείλει να ενώσει. 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο θεωρεί απαραίτητη την αλλαγή στις δομές της εκπαίδευσης και στις 

ατομικές στάσεις, με τρόπο που να προωθείται η ισότητα, η δικαιοσύνη και η χειραφέτηση. Τέλος, 

το διαπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζει την πολυπολιτισμικότητα ως προνόμιο, προωθεί την 

αλληλεπίδραση των γηγενών και των μεταναστών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την εμφύσηση 

νέων αξιών, οι οποίες εξυπηρετούν την εξάλειψη εθνικών στερεοτύπων και αντιλήψεων  (Κεσίδου,  

2008: 26-27).  

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή σε προγράμματα δια 

βίου μάθησης, ατόμων που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν 

στα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων συμμετέχουν ως επί το πλείστον  γυναίκες, 

κατά το ένα τέταρτο πάνω από 55 ετών, σε μεγάλο βαθμό μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, κατά 

το ήμισυ μεταξύ ηλικίας 35-54 ετών (Ζαρίφης, 2010: 25). Τα τελευταία χρόνια επίσης, 

παρατηρείται το φαινόμενο σε προγράμματα δια βίου μάθησης να συμμετέχουν περισσότερο 

άτομα που έχουν ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ελάχιστη είναι η συμμετοχή 

ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες ή δεν έχουν αποφοιτήσει από κάποια σχολή.  

Επιπροσθέτως, σχεδόν τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που οργανώνονται 

είναι επί πληρωμή, γεγονός που αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής για κάποιον 

άνεργο ή για κάποιο φοιτητή. Ακόμα, για τη συμμετοχή κάποιου σε κάποιο πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να δοθούν και τα αντίστοιχα κίνητρα. 

Παραδείγματος χάρη, η συμμετοχή σ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει κατά 

κάποιο τρόπο στο συμμετέχοντα, ότι θα έχει περισσότερες προοπτικές να βρει εργασία ή να 

μετακινηθεί στο εξωτερικό ή ότι θα καταφέρει να πετύχει κάποιο δικό του στόχο. Άλλο ένα 

κίνητρο θα μπορούσε να ήταν μια χρηματική αμοιβή, δηλαδή ορισμένα προγράμματα να ήταν 

επιδοτούμενα. Η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα είναι μεν εθελούσια, βοηθάει στην 

πνευματική και ψυχολογική ανάταση του ατόμου, αλλά τώρα που οι καιροί είναι δύσκολοι, το 

τελευταίο πράγμα που επιδιώκει κάποιος είναι η καλλιέργεια του πνεύματος.  

Πρόσθετοι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης είναι η έλλειψη χρόνου και η πληθώρα των υποχρεώσεων. Οι ρυθμοί ζωής είναι τρομερά 

γρήγοροι και είναι αποκλειστικά στην ευχέρεια του εργοδότη αν θα δώσει άδειες για την 

παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων και αν επιθυμεί να έχει πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, άρα και βέλτιστη παραγωγή. Άλλη μία τροχοπέδη είναι ο περιορισμός αυτών των 
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προγραμμάτων, πράγμα που συνεπάγεται τον περιορισμό των συμμετεχόντων. Αυτά τα 

προγράμματα, όσα είχαν απήχηση εδώ μπορούν να προωθηθούν στο εξωτερικό. Η εκπαίδευση στο 

οποιοδήποτε επίπεδο και χώρα, πρέπει να είναι ένας χώρος ισότητας ευκαιριών και δικαιοσύνης. 

Πρέπει να αποτελεί ένα καταφύγιο δημιουργίας και διοχέτευσης δράσης. Η ανάμνηση της πρέπει 

να είναι «γλυκιά» και όχι «πικρή» και αποτρεπτική για τη λήψη μετέπειτα πρωτοβουλιών.  

 

 

 

Κεφάλαιο 5ο  

Διατύπωση υποθέσεων 

 

1)Υποθέσεις για το μέλλον της Ε.Ε. και της Ελλάδας 

 

1.1. Το πιθανό μέλλον της Ε.Ε. 
 

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται δυσοίωνο. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια 

πλήττεται από μεγάλης έκτασης και σοβαρά δεινά. Ορισμένα από αυτά είναι η οικονομική κρίση, η 

ανεργία και κυρίως των νέων, η γήρανση του πληθυσμού της, η τρομοκρατία, η πρόσφατη 

αποχώρηση της Βρετανίας, οι τεράστιες μεταναστευτικές ροές και η ανάδειξη ακραίων κομμάτων, 

τα οποία διατυπώνουν τακτικά την επιφυλακτικότητα τους για τους στόχους που θέτει η  

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των κρατών μελών, 

η οποία αυξάνεται ραγδαία και έχει ως απότοκο την εύρεση καταφυγίου σε εθνικό επίπεδο. Ακόμα, 

πολλές χώρες και κυρίως η Γερμανία κατά παράδοση έχει εκδηλώσει ηγεμονικές τάσεις, 

επιδιώκοντας να επωφεληθεί από τα οικονομικά αδύναμα κράτη μέλη, ασκούμενη σε βάρος τους 

μια ήπια πολιτική θεσμοθετημένου εξαναγκασμού.    

Όλα αυτά τα ζητήματα εντείνουν τις ανησυχίες για την Ευρώπη και δυστυχώς δεν επιδέχονται 

πρόσκαιρες λύσεις. Η οικονομική κρίση που πλήττει τα περισσότερα κράτη και κυρίως την 

Ελλάδα, η οποία πρόσφατα υπέγραψε ταχέως το 4ο μνημόνιο!, έχουν δημιουργήσει ορθώς την 

πεποίθηση στα κράτη μέλη, ότι πρόκειται για μια Ευρώπη των Δανειστών. Τα προβλήματα που 

ακολουθούν την κρίση είναι η ανεργία, η οποία έχει σημειώσει πρωτόγνωρα ποσοστά και οι λύσεις 

που δίνονται είναι ευκαιριακές και επιφανειακές. Πολλές φορές κιόλας λειτουργούν και 

αποτρεπτικά, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τον κοινωνικό της ρόλο, εφαρμόζει 

παθητικές επιδοματικές πολιτικές. Η πανάκεια δεν είναι βέβαια η μείωση ή η αποφυγή χορήγησης 
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επιδομάτων, αλλά αυτά δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλά, έτσι ώστε να καθηλώνουν τον άνεργο 

στον καναπέ του.  

Η Ευρώπη επίσης, έχει χαρακτηριστεί ως η γηραιά ήπειρος, αφού τα κράτη που την αποτελούν 

παρουσιάζουν δημογραφικά προβλήματα. Ο αριθμός των γεννήσεων, λόγω των άσχημων 

συνθηκών διαβίωσης έχει μειωθεί αισθητά. Ακόμα, πολλά νέα ζευγάρια εξαιτίας της έκθεσης τους 

σε καθημερινές καταστάσεις άγχους, παρουσιάζουν αδυναμία αναπαραγωγής. Επιπροσθέτως, η 

τρομοκρατία θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο φαινόμενο ως προς την αντιμετώπισή του, αφού 

αυτοί που διενεργούν βομβιστικές επιθέσεις δε λογαριάζουν την ίδια τους τη ζωή, πόσο μάλλον 

των υπολοίπων στους οποίους διάκεινται επιθετικά, λόγω διαφορετικού θρησκεύματος ή επειδή 

αισθάνονται καταπίεση. Δυστυχώς, τα κρούσματα τρομοκρατίας συνεχώς θα αυξάνονται, διότι έχει 

επικρατήσει μεγάλη οργή, αγανάκτηση και επιθυμία για εκδίκηση. 

 Οι τεράστιες μεταναστευτικές ροές επίσης, από τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το 

Μαρόκο και από διάφορες άλλες φυλές, όπου πρόκειται για ανθρώπους που παρά τις προσπάθειες 

που γίνονται –αν και ελλιπείς, είναι σχεδόν ανέφικτο να ενταχθούν στην πλειονότητά τους. Είναι 

άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα, συνήθειες και ψυχολογικά τραυματισμένοι από τις 

καταστάσεις που βίωσαν στη χώρα τους. Η μόνη λύση που θεωρείται και αυτονόητη είναι η παύση 

του πολέμου. Όσον αφορά την ανάδειξη ακραίων κομμάτων, αυτό το γεγονός οφείλεται στην 

απογοήτευση των ατόμων από τις προηγούμενες κομματικές τους προτιμήσεις, στη μεροληπτική 

παρουσίαση εγκληματικών παραπτωμάτων που συνδέονται κατά βάση με τους πρόσφυγες-

μετανάστες, στην επικράτηση της γενικότερης αντίληψης περί ευνοϊκότερης νομικής και 

οικονομικής μεταχείρισης των προσφύγων και στο φόβο για απώλεια της εθνικής κουλτούρας. 

Στην ουσία όμως, όλοι είναι θύματα στο βωμό των συμφερόντων. Η Ευρώπη μπροστά σ’ όλα αυτά 

τα δεινά εμφανίζεται να λειτουργεί διορθωτικά, έχει χάσει τη διορατικότητά της.  

Για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2025 έχουν επικρατήσει έξι σενάρια. Το 

πρώτο αφορά την παραμονή της ως έχει, πράγμα δύσκολο να επιτευχθεί, λόγω των νεωτέρων 

εξελίξεων. Το δεύτερο αφορά τον αυτοπεριορισμό και την υποστήριξη της εσωτερικής της αγοράς 

και μόνο, το τρίτο αφορά τη θεσμοθέτηση της Ευρώπης των διαφορετικών ταχυτήτων, το τέταρτο, 

την εστίαση στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς 

πολιτικής. Το πέμπτο και σημαντικότερο, το οποίο συζητείται χρόνια και τώρα πλέον φαντάζει 

ακόμα πιο μακρινό είναι η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ομοσπονδία. Στο πλαίσιο 

αυτό θα ενισχυθεί η παγκοσμιοποίηση και όλα τα κράτη μέλη θα θεωρούνται πραγματικά ισότιμα. 

Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη της συντήρησης των εθνικών τους επιταγών, ωστόσο 

καλλιεργείται περισσότερο η ευρωπαϊκή διάσταση σε πολλούς τομείς. Στην οικονομία κυρίως, με 

την ίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η ομοσπονδοποίηση έχει 
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επιτελεστεί κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το έκτο και καλύτερο σενάριο που συνίσταται είναι η 

σύνθεση των πέντε  προαναφερθέντων σεναρίων με ισχυρή δόση από το πρώτο  (Αναστόπουλος,  

2017). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταστραφεί, αντιθέτως πρέπει να 

ενισχυθεί ο ρόλος της, διότι μόνο έτσι μπορεί να αποτελέσει ισχυρό δρώντα στο διεθνές γίγνεσθαι. 

Οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Κίνα είναι χώρες με τεράστια δύναμη από άποψη πληθυσμού, 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, ήπιας και σκληρής ισχύος εν γένει. Η διάσπαση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για αυτές θα αποτελούσε μια καλή ευκαιρία για ανάπτυξη σχέσεων συμφερόντων με 

μεμονωμένα κράτη. 

 

  

1.2. Θα καταφέρει η Ελλάδα να ξεφύγει εν τέλει από το τέλμα; 

 

Η Ελλάδα διανύει σήμερα, εν έτει 2017, μια από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία της. 

Αυτή η οικονομική κρίση είναι χειρότερη απ’ όλες τις προηγούμενες, διότι μαζί μ’ αυτήν το 

ελληνικό κράτος έχει να αντιμετωπίσει και αρκετά ακόμα ζητήματα. Βέβαια, κάθε πρόβλημα έχει 

τη λύση του, έτσι και σ’ αυτήν την κρίση θα δοθεί μια γενναία απάντηση, για να επιτευχθεί όμως 

αυτό χρειάζεται η συνεργασία όλων -γηγενών, αλλά και πολιτών από άλλες χώρες, οι οποίοι 

διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αρχίσει μια νέα ζωή. Πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος για μια 

«χαμένη γενιά» και να καταφέρει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια περίπου να βγει από την κρίση.  

Οι κινητήριες δυνάμεις που διαθέτει η Ελλάδα για να ξεφύγει από το οικονομικό τέλμα είναι ο 

πολιτισμός, ο τουρισμός και η εκπαίδευση. Όλα αυτά τα εφόδια δε δύναται να τα αξιοποιήσει αν δε 

βελτιώσει πρωτίστως την εικόνα της στο εξωτερικό. Κάθε κράτος φροντίζει να παρουσιάζει στα 

υπόλοιπα κράτη τη δύναμη του, την καλή του εικόνα και το φυσικό πλούτο που διαθέτει. Εν 

αντιθέσει, η Ελλάδα από την εκκίνηση της κρίσης παρουσιάζει έξω μια εικόνα που στερείται 

περηφάνιας και επιδιώκει καρτερικά βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη, όντας «απογυμνωμένη». Για 

να βγει από την κρίση πρέπει να προχωρήσει σε ορισμένες ριζικές αλλαγές και να αλλάξει η 

νοοτροπία των πολιτών της. 

Παραπάνω έχουν αναλυθεί οι αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβεί στον τομέα του πολιτισμού, 

του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Σ’ αυτήν την ενότητα θα αναφερθούν τα μέτρα που μπορεί 

κάλλιστα να λάβει στους υπόλοιπους τομείς. Η Ελλάδα σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας παρουσιάζει αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, υψηλή φορολογία, διαφθορά, 

γραφειοκρατία, ανασφάλεια στους επικείμενους επενδυτές και αρκετά έντονη τα τελευταία χρόνια 

της κρίσης έχει γίνει η παραοικονομία. Όλα αυτά είναι προβλήματα που θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν, αν η φορολογία ήταν δίκαιη, δηλαδή ανάλογη των εισοδημάτων και αν 
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εμφυσούταν στους πολίτες της το αίσθημα της φορολογικής ηθικής. Επιπροσθέτως, η δικαιοσύνη σε 

θέματα φοροδιαφυγής, παραοικονομίας και διαφθοράς θα πρέπει να είναι αμείλικτη και οι 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων να μην είναι χρονοβόρες, ωσότου ξεχαστεί το ζήτημα  (Μπιτζένης, 

2015: 147-148). Πρέπει επίσης, να προσπεραστεί το παλαιότερο πρόβλημα που ταλανίζει την 

Ελλάδα, αυτό των πελατειακών σχέσεων. Η ανεργία μαστίζει κατά κύριο λόγο τους απόφοιτους 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας αναγκάζονται να 

αποκρύψουν πολλά από τα εφόδια τους. 

Ακόμα, το χρέος της Ελλάδας πρέπει να γίνει βιώσιμο, το οποίο ορίζεται βάσει των πραγματικών 

αναπτυξιακών και κοινωνικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, των δομικών μεταρρυθμίσεων και 

ειδικότερα με βάση την αύξηση του ΑΕΠ, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, την 

παραγωγική αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών, την αναδόμηση του φορο-εισπρακτικού 

μηχανισμού και την ουσιαστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένα επιπλέον βήμα αφορά την 

ενεργοποίηση της εγχώριας ζήτησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό θα επιτευχθεί με 

την αύξηση των επενδύσεων και με την ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης με τη θεσμοθέτηση 

προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης  (Αργείτης,  2015).   

Τέλος, ως ένα τελευταίο βήμα συνίσταται η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας  και η 

αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Οι πρωτοβουλίες που ενδείκνυνται για την υλοποίηση αυτού 

του αιτήματος είναι η αποκατάσταση της ενότητας των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Συμβάσεως Εργασίας και η καθολική εφαρμογή και των μισθολογικών της όρων, η επαναφορά της 

μετενέργειας για το σύνολο των όρων εργασίας και της εξάμηνης παράτασης ισχύος των όρων της 

Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, η κατάργηση της υπερίσχυσης της επιχειρησιακής ΣΣΕ έναντι 

κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ. Ακόμα, προτείνονται ως περαιτέρω μέτρα η κατάργηση της 

δυνατότητας σύναψης ΣΣΕ από ενώσεις προσώπων, η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη 

μεσολάβηση και στη διαιτησία και η αύξηση του νομικού κατώτατου μισθού, καθώς και η άρση της 

άνισης μισθολογικής μεταχείρισης για τους νέους κάτω των 25 χρονών  (Αργείτης,  2015).   

Σαφώς καίριες λύσεις για να ξεφύγει η Ελλάδα από την κρίση δεν αποτελούν η φυγή από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  και η επιστροφή στη δραχμή. Πρόκειται για δύο λανθασμένες λύσεις, οι οποίες 

έχουν ειπωθεί αρκετές φορές και προκαλούν το διχασμό απόψεων. Η Ελλάδα αν φύγει από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει αβοήθητη και θα είναι πιο εύκολο στη γειτονική Τουρκία να 

πραγματοποιεί παραβάσεις στα ελληνικά σύνορα, καθώς και να διατυπώνει συνεχείς απειλές. Ακόμα, 

θα μειωθεί ο τουρισμός και οι νέοι δε θα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής. 

Από την άλλη μεριά, η επιστροφή στη δραχμή είναι επίσης μια απερίσκεπτη λύση, διότι θα ανέβει η 

χρηματική αξία των προϊόντων και η εισαγωγή, αλλά και η εξαγωγή προϊόντων θα γίνεται με 

μεγαλύτερο κόστος  (επιβολή δασμών). 
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Συμπεράσματα-Κριτική-Παρατηρήσεις 

 

Απότοκο της έρευνας μου είναι ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά δυνατή στη ψυχή χώρα, 

αλλά στερείται υλικών πόρων. Μπορεί να καταφέρει να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο που την 

ταλανίζει, παραμόνο δεχούμενη στήριξη από τον απόδημο ελληνισμό, τους πολίτες του εξωτερικού 

και τελικώς τους δικούς της. Έχει ξεπεράσει και στο παρελθόν αρκετές κρίσεις, αλλά αυτή 

θεωρείται η πιο δύσκολη, διότι πέρα από οικονομική, είναι και αξιακή. Επιπλέον, τα ζητήματα που 

καλείται να αντιμετωπίσει συγχρόνως με την κρίση είναι αρκετά, όπως το μεταναστευτικό, η 

ελλιπής παραγωγή και εξαγωγή, η ανεργία, η διαφθορά  και η παραοικονομία. 

Οι κινητήριες δυνάμεις, τις οποίες διαθέτει η Ελλάδα είναι ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η 

εκπαίδευση της. Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αρκετά προγράμματα για την προώθηση 

του πολιτισμού της, όπως προγράμματα δια βίου μάθησης, φεστιβάλ, εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα 

οποία όμως εστιάζουν κατά βάση σε Έλληνες πολίτες και όχι σε πολίτες του εξωτερικού. Τέτοια 

προγράμματα και διοργανώσεις πρέπει να προωθηθούν κυρίως στο εξωτερικό, για να γίνει και πάλι 

αγαπητός ο ελληνικός πολιτισμός  και ταυτοχρόνως να βελτιωθεί η εικόνα της ίδιας της χώρας.  Ο 

τουρισμός στην Ελλάδα επίσης, παρουσιάζει αύξηση και τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο, και σ’ 

αυτόν τον τομέα παρουσιάζονται κάποια ζητήματα άλυτα, όπως η καθαριότητα των δημοσίων 

δρόμων, χώρων, κτιρίων και η μεταφορά της εστίασης σε τουρίστες με αυξημένα εισοδήματα.  

Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι και ο πιο απογοητευτικός. Τα πλήγματα που έχει υποστεί είναι 

ουκ ολίγα και οι λύσεις που δίνονται βεβιασμένες και ανεπαρκείς. Στα περισσότερα παιδιά έχει 

καλλιεργηθεί και πάλι η ψευδαίσθηση, ότι δε χρειάζεται να μορφωθούν ιδιαίτερα για να 

κατακτήσουν μια θέση εργασίας μετέπειτα και απαξιούν να καταβάλλουν τον αντίστοιχο μόχθο. 

Επιπλέον, οι επιστήμες που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία και εν ολίγοις οι θεωρητικές, 

έχουν υποβαθμιστεί και συνεχίζουν να υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, 

αφού πρώτον η αποφοίτηση από τις θεωρητικές σχολές, οδηγεί μακροχρόνια σε μια θέση εργασίας, 

τα αρχαία, η λογοτεχνία, η κοινωνική και πολιτική αγωγή συνεχώς μειώνεται η αναγκαιότητα τους 

και οι ώρες διδασκαλίας, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να προκαλέσει μεγάλη 

ανησυχία, όταν οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης τα αναβαθμίζουν σε υποχρεωτικά μαθήματα. Το 

μάθημα μιας τόσο μακρόχρονης ιστορίας γίνεται μια ώρα διδασκαλίας, στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως λέγεται, στην  ουσία δε χρειαζόταν, διότι τα παιδιά από άλλες 

χώρες  δεν παρουσίαζαν κάποια έντονη δυσανασχέτηση, αντιθέτως αρκετά τη θεωρούσαν από τα 

αγαπημένα τους μαθήματα. Εν κατακλείδι, αν δεν προωθηθούν οι κατάλληλες αλλαγές και δεν 

αντιμετωπιστούν τα ζητήματα στη ρίζα τους, τότε αυτή η εξευτελιστική κατάσταση θα συνεχιστεί. 
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