Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ
Απόζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε
ην Μαζεηηθό Οηθνινγηθό Πεξηβόιη ηελ 15/2/1998.
Ο άλζξσπνο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα αζρνιήζεθε κε δύν πξνβιήκαηα.
Σν πξώην είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε θύζε, πνπ αξρηθά ηελ θνβήζεθε θαη πξνζπάζεζε λα ηελ δακάζεη. αλ εξεπλεηήο , ν άλζξσπνο έρεη απέλαληί ηνπ ην αληηθείκελν πνπ ιέγεηαη θύζε. Ζ κε ηαύηηζε ινηπόλ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα.
Σν δεύηεξν είλαη ε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Οη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ είλαη πνιύ δύζθνιεο. Ζ δπζθνιία βξίζθεηαη ζηελ αιαδνλεία
ηνπ αλζξώπνπ. θεθηείηε όηη πεξλάκε ην θαηώθιη ηεο 3εο ρηιηεηίαο κ.ρ. θαη ν
έλαο άλζξσπνο ζθνηώλεη ηνλ άιινλ.
Αο πεξάζνπκε όκσο ζην ζέκα καο. Ση ζεκαίλεη απηνδηνίθεζε;
Απηνδηνίθεζε = Ζ δηνίθεζε από ζέλα ηνλ ίδην.
Έλαο θαζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ξσηνύζε ηνπο ηειεηόθνηηνπο:
 Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ από ηνλ γάδαξν (γάηδαξν);
Ζ απάληεζε είλαη:
 Σν απηνθίλεην είλαη εηεξνθίλεην ελώ ν γάηδαξνο είλαη απηνθίλεηνο.
Έλλνηεο κε πξώην ζπλζεηηθό ην « απηό »
Απηεμνύζηνο
ν θύξηνο εαπηνύ
Απηάξθεο
ν επαξθήο
Απηόζηηνο
απηόο πνπ κπνξεί λα ζηηίζεη ηνλ εαπηό ηνπ
Απηνδύλακνο
ν ηζρπξόο
Απηνγελήο
ν αθ’ εαπηνύ γελλεζείο
Απηνπξγόο
απηόο πνπ απηνθηνλεί
Απηνγλσζία
είλαη ε γλώζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ καο
( από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ
άλζξσπν )
Έλλνηεο κε πξώην ζπλζεηηθό ην « απηό » θαη έρνπλ ζρέζε πεξηζζόηεξν κε ηελ
Απηνδηνίθεζε.
Απηνδηάζεζε
( Σν θύξην αίηεκα όισλ ησλ ιαώλ επί Υίηιεξ )
Απηνδηαρείξηζε δηαρείξηζε από ην ίδην ην άηνκν
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Απηνλνκία

.
Απηνδηνίθεζε

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ λόκσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο
θαηνίθνπο. ηελ Αξραία Διιάδα κπνξνύζε
λα θάλεη λόκνπο ν Γήκνο, δει. ν α΄ βαζκόο ,ε Πνιηηεία , ν β΄ βαζκόο θαη ε
πκπνιηηεία, ν γ΄ βαζκόο απηνδηνίθεζεο
Να δηνηθνύληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.

Απηνδηθία

Καηά ηελ αξραηόηεηα ν ιαόο , δειαδή ε εθθιεζία
ηνπ Γήκνπ δίθαδε ηνπο παξαβάηεο. Απηό κεηά , σο λόκνο , εθρσξήζεθε ζηελ Πνιηηεία θαη κεηά ζηελ
πκπνιηηεία.

Απηνηέιεηα

Δθθξάδεη ηελ πξόζεζε, ηελ βνύιεζε ησλ πνιηηώλ λα
απηνδηνηθεζνύλ, λα απηνλνκεζνύλ από ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο.
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Από ηελ αξραηόηεηα δηακνξθώζεθαλ νη ΚΡΑΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ
Αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία
Γηα 4 ρξόληα ν βνπιεπηήο ζα απνθαζίδεη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ.
Δγώ ν βνπιεπηήο ζα βνπιεύνκαη αληί γηα ζέλα, ζα λνκνζεηώ αληί γηα ζέλα, ζα
δηθάδσ αληί γηα ζέλα.
πκκεηνρηθή δεκνθξαηία
Δίλαη ε επηζηεκνληθή νξνινγία. Οη θνπιηνπξηάξεδεο ηελ νλνκάδνπλ
« ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά ». Ζ άιιε νξνινγία, ε πνιηηηθή νξνινγία
ηεο αγνξάο είλαη « άκεζε δεκνθξαηία ».
Απηά όια ζα ηα δνύκε αξγόηεξα αθνύ πξώηα δνύκε ηη γηλόηαλ ζηελ αξραηόηεηα.
ηελ Διιάδα πξέπεη λα ππήξμε απηνδηνίθεζε, δει. νξγαλσκέλεο θνηλόηεηεο
από ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή.
ην Κνθθηλόπνπιν ηνπ Λνύξνπ 50.000 ρξόληα πξηλ, ζηελ Φάιθε ηεο Δξκηνλίδνο απέλαληη από ην ρσξηό Κνηιάδα.
ηε Νενιηζηθή επνρή.
ηε Νέα Νηθνκήδεηα θαη πάιη ζηε Φάιθε ηεο Δξκηνλίδνο, ζηε Παιαηά Κόξηλζν,
ζην ζπήιαην ηεο Νεκέαο.
Ση ππήξρε πξηλ απ’ απηό; Μαο ην αλαθέξεη ν Όκεξνο.
ηελ επηζηξνθή ηνπ Οδπζζέα αλαθέξεη : «… θζάζακε ζηε ρώξα ησλ Κπθιώπσλ πνπ δελ ππάθνπαλ ζε λόκνπο θαη όια η’ άθελαλ ζηνπο ζενύο. Γελ ππήξρε
αγνξά γηα λα ζπζθέπηνληαη, νύηε θαλ λόκνη. Απηνί δνύζαλ πάλσ ζηα απόθξεκλα βνπλά κε ηα παηδηά θαη ηε γπλαίθα ηνπο θαη νύηε ελδηαθεξόηαλ ν έλαο γηα
ηνλ άιιν…»
Φζάλνπκε ζηελ Μηλσηθή επνρή. Πάιη πεγή καο απνηειεί ν Όκεξνο.
Ζ Κξήηε είρε πνιινύο αλζξώπνπο θαη 90 πόιεηο δει. νιόθιεξε ζπκπνιηηεία.
Μπθελατθή επνρή.
Μπθελατθά θέληξα έρνπλ θαηακεηξεζεί θαη 12 από απηά είλαη μαθνπζηά. Δθεί
ππήξρε ε βνπιή ησλ γεξόλησλ, ε γεξνπζία, ε αγνξά ηνπ Γήκνπ, ε αγνξά ή ζύλνδνο. Όηαλ πήγε ζηνπο Φαίαθεο ν Οδπζζέαο θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αιθίλνν
θαη ηε γπλαίθα ηνπ , ραξαθηεξηζηηθά ν Αιθίλννο νκνινγεί: « …Όζα ρξόληα έιεηπε ν Οδπζζέαο δελ έρεη ζπγθιεζεί ζπλέιεπζε …».
ηε πάξηε ππάξρεη κηθξόηεξε θνηλνηηθή κνλάδα πνπ ιέγεηαη ΩΒΑ (σβή).
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ηελ Αζήλα ιεηηνπξγεί ε εθθιεζία ηνπ Γήκνπ πνπ κεηέρνπλ νη πάλσ από 18
εηώλ πνιίηεο κε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλειεύζεηο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ
ζεηεία ηνπ Γεκάξρνπ είλαη εληαύζεηνο κε εθινγή ή θιήξσζε. Με θιήξν γίλεηαη
ε επηινγή ηνπ ζεζαπξνθύιαθα πνπ δηαξθεί κηα εκέξα.( ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ηξείο κέξεο , γηαηί ηελ πξώηε ελεκεξώλεηαη από ηνλ πξνεγνύκελν ,ηελ δεύηεξε
εμαζθεί ηελ εμνπζία θαη ηελ ηξίηε ελεκεξώλεη ηνλ επόκελν).
Μεηά ηνλ Γήκν, ππάξρεη ε Πνιηηεία ησλ Αζελαίσλ. ήκεξα ε Αζήλα έρεη
4.500.000 δεκόηεο ζε 79 δήκνπο. Σόηε είρε 500.000 κε ηνπο δνύινπο , ρσξίο λα
κεηξνύλ ηηο γπλαίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 200.000 άλζξσπνη θαη είραλ 174
δήκνπο.
Μεηά αλαθέξεηαη ε πκπνιηηεία πνπ απνηειείην από 1000 πνιίηεο όπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνθάλεο ζηηο θίγγεο.
Ζ Αρατθή ζπκπνιηηεία επεθηάζεθε ζε νιόθιεξε ηε Πεινπόλλεζν. ε κηα επηγξαθή πνπ βξέζεθε , καζαίλνπκε όηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ ηα ιύλνπλ νη
εληόο ησλ ηεηρώλ πνιίηεο.
Ζ Οιπλζηαθή ζπκπνιηηεία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν όξνο απηνπνιίηεο = ελεξγόο πνιίηεο.
Σνπξθνθξαηία
Σν 1388 ν ζνπιηάλνο ππνρξεώλεηαη λα επηζεκνπνηήζεη όηη όινο ν ιαόο, κηθξνί
θαη κεγάινη εθιέγνληαλ έλαο ζε θάζε ζπληερλία. ηα Εαγόξηα, ζηα Άγξαθα ππήξραλ ζπλζήθεο.
Τπήξρε θαη ην Οιηγαξρηθό ζύζηεκα.
Σν Μνλαξρηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγνύζε ζηελ εγεκνλία ηεο Μάλεο όπνπ ν κπέεο δελ εθιεγόηαλ αιιά έβγαηλε από ζόη. Ζ Μάλε ήηαλ ρσξηζκέλε ζε 15 θαπεηαλάηα. Οη θαπεηαλαίνη έβγαηλαλ κε ην ζπαζί ηνπο. Ζ Μάλε ήηαλ απηόλνκνο,
απηόδηθνο θαη απηνδηνίθεηνο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Διιάδα.
Σν Απνιπηαξρηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγνύζε ζηελ Ύδξα. Οη πην πινύζηνη, νη
πξόθξηηνη ηα θαλόληδαλ κεηαμύ ηνπο.
Σν Γεκνθξαηηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγνύζε ζηα Φαξά ν ίδηνο ν ιαόο .
Τπάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ θαηά πεξηόδνπο άιιαδε ην ζύζηεκα. ήκεξα ιεηηνπξγεί ην δεκνθξαηηθό, αύξην ην νιηγαξρηθό ζύζηεκα.
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Τπήξραλ νη νκνζπνλδίεο ησλ θνηλνηήησλ. Σα Μαληεκνρώξηα ήηαλ 360 ρσξηά
θαη είραλ 3 βαζκίδεο. Ήηαλ 12 θώκεο, πνπ ήηαλ πξσηεύνπζεο ησλ επαξρηώλ.
Απηά ηα δηαζώδεη ν Όθνπαξη, έλαο Άγγινο πεξηεγεηήο πνπ πήγε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηελ ειεύζεξε θαη ζηελ ππόδνπιε Διιάδα.
Γξάθεη: «… Ήξζακε εδώ λα ηνπο δώζνπκε καζήκαηα πνιηηηθήο. Δγώ γύξηζα
θαη ηελ ζθιαβσκέλε θαη ηελ ειεύζεξε Διιάδα θαη δειώλσ όηη απ’ όιε ηελ Δπξώπε νη Έιιελεο είλαη ηα πιένλ πνιηηηθά όληα, θαη ηα ζπδεηάλε όια ζηα θαθελεία… »
ηα ρξόληα ηεο θαηνρήο , ζηα αληάξηηθα , πάλσ ζηα βνπλά εθαξκόζηεθε ε ιατθή εμνπζία. Ζ απόθαζε ππ’ αξηζκό 6 ηεο 10 Απγνύζηνπ 1943, είλαη ηνπ θνηλνύ
Γεληθνύ Αξρεγείνπ ησλ αληαξηηθώλ δπλάκεσλ θαη έρεη ηελ ππνγξαθή θαη ηνπ
Άξε θαη ηνπ Εέξβα.
Οη πξσηνπόξνη όκσο είλαη ν Γησξγνύιαο Μπέτθαο, δεκνζηνγξάθνο (δε δεη), ν
Θάλνο ηέθαο, δάζθαινο θαη ν Γεκήηξεο Σξάραλεο, δηθεγόξνο (δεη). Απηνί από
ην 1942 πξσηνεθάξκνζαλ ηελ Απηνδηνίθεζε ζηελ ειεύζεξε Διιάδα.
Κνηλόηεηα θαη δήκνη ήηαλ ν πξώηνο βαζκόο
Δπαξρηαθή ζπλέιεπζε ήηαλ ν δεύηεξνο βαζκόο
Ννκαξρηαθό ζπκβνύιην ήηαλ ν ηξίηνο βαζκόο.
Έπαηξλαλ κέξνο άλδξεο θαη γπλαίθεο από 17 εηώλ θαη πάλσ θαη ηαπηόρξνλα ιεηηνπξγνύζε ε ιατθή δηθαηνζύλε, ην ηνπηθό ιατθό δηθαζηήξην, ην αλαζεσξεηηθό
δηθαζηήξην θαη ην αθπξσηηθό δηθαζηήξην.
Δδώ ζέισ λα ζεκεηώζσ έλα γεγνλόο. Ξέξεηε ηε δίσμε πνπ ππέζηεζαλ νη αξηζηεξνί όια απηά ηα ρξόληα. Ούηε κηα πξνζβνιή δελ έγηλε γηα απόθαζε ηνπ ιατθνύ δηθαζηεξίνπ. Φζάλνπκε ζην ζήκεξα. Τπάξρεη έλα όξην, κηα γξακκή απνθαζηζηηθή από ην 1982 θαη πξηλ από ην 1982 κέρξη ην 1986 θπξηαξρνύζαλ ηα
ζπζηήκαηα εθείλα, ε Απηνδηνίθεζε ήηαλ ζε λαθζαιίλε, ν Πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ήηαλ ιεμίαξρνο, λεθξνζάθηεο θαη ζθνππηδηάξεο.
Μεηά ην 1982 έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ Απηνδηνίθεζε. Σν ζεσξώ κεγαιύηεξε ηηκή ζηε δσή κνπ πνπ ζπκκεηείρα ζηε δηακόξθσζε ησλ λνκνζρεδίσλ,
πνπ έδσζαλ κηα αλαδσνγόλεζε. Καηαξγήζεθε ε επέκβαζε, ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα . Καηαξγήζεθε βέβαηα , αλ θαη επαλήιζε κε θάπνην ηξόπν δηαθνξεηηθό.
Σν 1986 ήξζε ν θαηλνύξγηνο λόκνο πνπ ςεθίζηεθε θαη είλαη ν λόκνο ηεο επηζηξνθήο. Σν 1997, ηώξα κε ηνλ Καπνδίζηξηα, έγηλε ε απνκάθξπλζε ηνπ πνιίηε
από ηα θέληξα απνθάζεσλ.
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Σα αηηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο παξακέλνπλ:
 Γηνηθεηηθή απηνηέιεηα
 Οηθνλνκηθή απηνλνκία

-

Οηθνλνκηθή απηνδηαρείξηζε θαη Δθινγέο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο.
Πξσηνβάζκηα ν Γήκνο ή Κνηλόηεηα
Γεπηεξνβάζκηα ε Δπαξρία θαη όρη θαηάξγεζε ησλ επαξρηώλ
Σξηηνβάζκηα πνπ είλαη ν Ννκόο
Σεηαξηνβάζκηα, ε Πεξηθέξεηα θαη
θπζηθά ην θξάηνο.

6

Να δνύκε ηώξα ηηο ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ Απηνδηνίθεζε.
Τπάξρεη ε Κξαηηθή ζεσξία πνπ ιεεη: Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο είλαη ηα ηειεπηαία γξαλάδηα ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Έηζη αληηκεησπίδεη ε εθηειεζηηθή εμνπζία ηα ζέκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο. Π.ρ. ν Πεηζάιληθνο όηαλ ηνλ εκπόδηζαλ
νη θάηνηθνη λα πάεη ζ’ έλα ρσξηό, ηνλ « Παύιν Μειά » γπξίδεη θαη ιεεη ζηνλ
Πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο: « Καη εζύ εκπνδίδεηο, πνπ είζαη δεκόζηνο ππάιιεινο;» θαη απαληά: « Γελ είκαη δεκόζηνο ππάιιεινο, είκαη εθιεγκέλνο από ην
ιαό. » Απηό πξνζδηνξίδεη ηελ θαθνηξνπία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Μπνξεί λα
είλαη ζαπκάζηνο άλζξσπνο ν Πεηζάιληθνο, εκπνηίζηεθε όκσο κε ηελ εμνπζία
ηνπ θξάηνπο θαη όινπο ηνπο ζεσξεί θξαηηθνύο ππαιιήινπο.
Πάκε ηώξα ζηελ Αληηθξαηηθή ζεσξία, ηελ ζεσξία ησλ δήζελ αλαξρηθώλ, πνπ
είλαη ελάληηα ζε θάζε κνξθή αληηπξνζώπεπζεο, ελάληηα ζην θξάηνο, πνπ επηζπκνύλ θαηάξγεζε θάζε εμνπζίαο, θαη ηνπνζεηνύλ ην άηνκν πάλσ από ηελ νκάδα.
Απηνί ζέινπλ ηελ απόιπηε ειεπζεξία ηνπ αηόκνπ, ρσξίο λα ινγαξηάδνπλ όηη
δνύκε ζε κηα θνηλσλία. Άξα ε ειεπζεξία ηνπ ελόο ζηακαηάεη εθεί πνπ αξρίδεη ε
ειεπζεξία ηνπ άιινπ . Δίλαη ε ζεσξία πνπ ηελ αλαπηύζζνπλ νη αληηθξαηηθνί.
Ζ άιιε ζεσξία είλαη ε Σερλνθξαηηθή, πνπ ζεσξεί όηη κπνξεί λα ζρεδηάδεηαη
έλαο πξνγξακκαηηζκόο, από ην θέληξν λα πεγαίλεη ζηε πεξηθέξεηα θαη λα μαλάξρεηαη ζην θέληξν. Απιά δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ πεξηθέξεηα λα έρεη κία γλώκε.
Ζ πληερληαθή ζεσξία είλαη έλαο ηνπηθηζκόο πνπ δε ινγαξηάδεη ηίπνηα άιιν.
Π.ρ. ην Βξαράηη λα πάεη κπξνζηά θαη δελ κε ελδηαθέξεη γηα ηνπο άιινπο.
Ζ Κνηλσληθή ζεσξία πνπ επηδηώθεη λα ππάξρεη αξκνλία θαη ηζνξξνπία ηνπ αηόκνπ κε ην ζύλνιν. Σν άηνκν είλαη αλαπόζπαζην κέινο ηεο θνηλσλίαο.
Ζ Αλζξσπηζηηθή ζεσξία . Ζ Απηνδηνίθεζε είλαη ζέκα λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο.
Όια απηά πνπ ιεσ είλαη ζρνιέο ζεσξεηηθέο, πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηνλ πεξαζκέλν αηώλα θαη έρνπλ ηαιαλίζεη ηελ αλζξσπόηεηα.
Ζ Δπηζηεκνληθή ζεσξία: Ζ Απηνδηνίθεζε είλαη ε πξνβνιή ζηελ θνηλσλία ησλ
λόκσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηνινγίαο, δειαδή όπσο ζηε θύζε ππάξρεη κηα αξκνλία κε ηα νηθνζπζηήκαηα θηι. θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ηνλ κεηαθέξνπκε θαη
ζηελ θνηλσλία.
Ζ Απηνδηνηθεηηθή ζεσξία, νπζηαζηηθά ηελ ππνζηεξίδσ, ηελ ππνζηεξίδσ κε
πάζνο , αλ θαη ππάξρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη ζηηο πξνεγνύκελεο .
7

Ση είλαη ε Απηνδηνίθεζε; Γελ είλαη δνηή εμνπζία, δελ καο ηελ έδσζε θαλείο. Ζ
βαζηθή, πξσηνγελήο εμνπζία, είλαη ε εμνπζία ηνπ ιανύ είλαη ε παξαρώξεζε
αξκνδηνηήησλ από ηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε πξν ηεο άιιεο , θαη θέξλσ
ζαλ παξάδεηγκα ηελ ζπγθνηλσλία. Πνηνη δξόκνη θαη πώο ζα γίλνπλ ζην ρσξηό ζα
απνθαζίδεη ην ίδην ην ρσξηό.
Θα ζπκίζσ ζην Γηάλλε (Πνηηάθε) έλα θαπγά κνπ ζηε Βνπιή κε ηνλ Αληώλε ηνλ
Σξίηζε, όηαλ έθεξε ηελ πξώηε θαηαζθεπή πεδόδξνκνπ ζηε Πιάθα. Ρώηεζα:
“ Πνηνο ην απνθάζηζε Αληώλε;» Απάληεζε: « Έζηεηια κεραληθνύο κε κειέηεο
θαη ξώηεζαλ ηνλ θόζκν. » Γηα ηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ ζα απνθαζίδεη ην ρσξηό. Γηα ηνπο δξόκνπο από ρσξηό ζε ρσξηό, ζα απνθαζίδεη ην Ννκαξρηαθό ζπκβνύιην. Γηα ηνπο δξόκνπο από Ννκό ζε Ννκό, ζα απνθαζίδεη ην δηακέξηζκα.
Γηα ηνπο δξόκνπο από πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα, ζα απνθαζίδεη ην θξάηνο. Σα
εληόο ησλ ηεηρώλ ηα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη νη δεκόηεο. Αλ πάξεηο ζαλ γλώκνλα ην
πνηνο ζα απνθαζίδεη πξώηα, όρη ην θξάηνο, αιιά εκείο θαη ηειηθά εθρσξνύκε ηα
δηθαηώκαηά καο, απιά δελ είλαη δύζθνιν. Γηα πξνβιήκαηα ζε δηπισκαηηθέο
ζρέζεηο κε άιιεο ρώξεο, δελ κπνξεί λα απνθαζίδεη ην Βξαράηη θαη ην Πεξηγηάιη.
ζα απνθαζίδεη ην θξάηνο, . Σν ίδην θαη γηα ηελ άκπλα. Όιεο νη αξκνδηόηεηεο
πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα επηζηξαθνύλ από εθεί πνπ ηηο θιέςαλε.
Σα όξηα ηνπ πξνβιήκαηνο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ βαζκίδα απηνδηνίθεζεο πνπ
ζα έρνπλ ηελ επζύλε. Αλ έλα πξόβιεκα απνρέηεπζεο αθνξά πνιιέο θνηλόηεηεο
καδί, ε κηα θνηλόηεηα ζα ιύζεη ην πξόβιεκα ηεο ύδξεπζεο θαη ε άιιε ηεο απνρέηεπζεο.
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Θεκειηαθέο αξρέο ηεο απηνδηνίθεζεο
Όια ηα πληάγκαηα ηνπ θόζκνπ γξάθνπλ: « Όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ από ην
ιαό θαη αζθνύληαη επ’ νλόκαηί ηνπ σο νη λόκνη θαη ην ύληαγκα νξίδνπλ ».
Καλέλα ύληαγκα δελ έγξαςε πνηέ απηό πνπ γξάθεη ην δηθό καο. « Όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ από ηνλ ιαό, αλήθνπλ ζηνλ ιαό θαη αζθνύληαη από ηνλ ίδην
ηνλ ιαό. »
Ση ζέινπκε λα θάλνπκε. Να θαηαξγήζνπκε ην δηαρσξηζκό ηεο εηεξνγελνύο εμνπζίαο, άιινο είλαη πνπ απνθαζίδεη, άιινο πνπ εθιέγεη, εζύ κε ςήθηζεο, εγώ
απνθαζίδσ. Ζ θνηλσλία είλαη ν δηαηάδσλ θαη ν ππαθνύσλ ν πνιίηεο. Δπηδηώθνπκε λα πάςεη λα είλαη ην παηδί ηεο εμνπζίαο. Να θαηαξγεζεί ν ζπγθεληξσηηζκόο ηεο εμνπζίαο. Να απνθεληξσζεί ε εμνπζία – αηξεηά όξγαλα θαη θαηάξγεζε ζηηο πέληε βαζκίδεο δηνίθεζεο , αλαζηξνθή ηεο δνκήο ηεο εμνπζίαο θαη θαηάξγεζε ηνπ γηγαληηζκνύ.
Σν όξην ηεο πόιεο, έιεγε ν Πιάησλαο, πξέπεη λα είλαη σο εθεί πνπ θζάλεη ε θσλή ηνπ αθνπζηή.
Όηαλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο δελ επηθνηλσλνύλ, παύεη λα ππάξρεη θνηλσληθόο ηζηόο. Οδεγνύκαζηε ζε κηα επνρή αθόκε ρεηξόηεξε, όπνπ ππάξρεη ν ζεαηήο θαη ν
δεκηνπξγόο.
Όινη ζηεθόκαζηε κπξνζηά ζηελ νζόλε. Πνηνη παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε;
Σα θαιά ιαξύγγηα, νη θαινί ρνξεπηέο, ηα ρξπζά πνδάξηα ηνπ πνδνζθαίξνπ θιπ,
θαη ηειηθά ζα γίλνπκε νη επλνύρνη.
Άιινη ζα ηα θάλνπλ όια θαη εκείο ζα είκαζηε νη ζεαηέο, γηαηί έηζη καο ζέινπλ.
πλεπώο ην όξακα ηεο απηνδηνίθεζεο είλαη λα δηαηεξεζεί ν κηθξόο ρώξνο.
Αλ εγώ θαηέρσ έλα ζέκα θαη εζύ δελ ην θαηέρεηο , ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε απόθαζε πνπ ζα βγεί λα είλαη απηή πνπ ζέισ εγώ.
Ζ ηθαλόηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ απόθαζε είλαη ηεξάζηηα. Ζ ηθαλόηεηα λα έρσ θαη
εγώ γλώκε.
Ζ εμεηδίθεπζε ζήκεξα αθαηξεί ην δηθαίσκα λα έρνπκε κηα γεληθή άπνςε γηα
δηάθνξα άιια ζέκαηα. Δίζαη εηδηθόο, όρη γηαηξόο, αιιά γηα ηελ ηάδε βαιβίδα ηεο
θαξδηάο, γηα ηα ηάδε λεύξα. Τπάξρεη εμεηδίθεπζε.
πλεπώο, ζπκκεηνρή δελ ζεκαίλεη όηη δίλσ ζηνλ άιιν ην δηθαίσκα λα άξρεηαη,
αιιά πξέπεη λα ηνλ θάλσ θαη ηθαλό λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε παηδεία, κε ηελ πιεξνθόξεζε, πνπ
είλαη πεγή εμνπζίαο, κε ηα ΜΜΔ, κε ηελ δηνρέηεπζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζέινπκε
θαη ηελ θαηαθξάηεζε άιισλ πνπ δελ ζέινπκε λα βγνύλε θαη γη’ απηό ε κόλε
ιύζε είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ πεγώλ θαη ησλ ΜΜΔ.
Σελ ζπλεδξίαζε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα ηελ βιέπνπκε όινη γηαηί
έξρεηαη ν ηάδε ππνπξγόο θαη ιέεη: «Δγώ απηό δελ ην είπα». Αλ είρακε όκσο ηα
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πξαθηηθά ζα μέξακε ηη ιέεη αθξηβώο θαη ζα πήγαηλε ε ηειεόξαζε θαη ζα παξαθνινπζνύζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο.
Έκαζα ηειεπηαία όηη απαγνξεύεηαη λα γίλνληαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ ιανύ, πρ ηνλ ΣΔΒΔ.
Γηα λα ην κειεηήζνπκε. Καη θπζηθά ε δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ, όρη κνλόδξνκε
αιιά ακθίδξνκε, όρη θάζεηε αιιά νξηδόληηα θαη θπζηθά ειεύζεξε.
Η ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ είλαη αλαγθαία θαη ε
ιατθή ζπλέιεπζε, είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο απηνδηνίθεζεο.
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Σξεηο απόςεηο πνιηηηθήο πξαθηηθήο ππάξρνπλ ζήκεξα γηα ηελ απηνδηνίθεζε.
Η δηνηθεηηθή άπνςε.
Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο είλαη νη ηκάληεο κεηαθνξάο ησλ θπβεξλεηηθώλ απόςεσλ.
Η δηεθδηθηηηθή άπνςε.
Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνύιηα είλαη όξγαλα πάιεο γηα λα δηεθδηθεί θάηη
ν ιαόο θαη κεηαθνξάο απόςεσλ πξνο ην ιαό.
Η δεκνθξαηηθή άπνςε.
Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνύιηα είλαη όξγαλα εμνπζίαο ηνπ ιανύ θαη εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ, αλήθνπλ ζην ιαό θαη εθπξνζσπνύλ κνλάρα ην ιαό.
Για την μεταυορά της ομιλίας σε γραπτό λόγο εργάστηκε η μαθήτρια
Μακροπούλοσ Δλένη (Γ2)
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ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Παξάδεηγκα:
« ΥΟΛΙΚΟ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ»
( Λαραλόθεπνο)
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ

1νο ΚΑΝΟΝΑ : Όιεο νη δηνηθεηηθέο εμνπζίεο ηνπ Λαραλόθεπνπ πεγάδνπλ από
ηνπο καζεηέο, αλήθνπλ ζηνπο καζεηέο θαη αζθνύληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Κπξίαξρν ζώκα ηεο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ηνπ Λαραλόθεπνπ είλαη ε ΜΑΘΗΣΙΚΗ
ΤΝΔΛΔΤΗ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ επηεκβξίνπ θαη
ηελ πξώηε Κπξηαθή γηα ηνπο κήλεο Οθηώβξην, Ννέκβξην, Γεθέκβξην, Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θαη Μάην.
Υώξνο ησλ καζεηηθώλ ζπλειεύζεσλ νξίδεηαη ην Γπκλάζην - Λύθεην ……θαη
ώξα 10.15 π.κ. – 12.15 π.κ.
Ζ καζεηηθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα θαη ην ΤΜΒΟΤΛΙΟ εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο καζεηηθήο ζπλέιεπζεο.
Μαζεηέο ηνπ Πεξηβνιηνύ είλαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη ζην
κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην πξόγξακκα: «ΥΟΛΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟ ΦΤΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο, θάζε Γεπηέξα 14.00κ.κ. – 15.45 π.κ.
Όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώλνληαη γηα ην πξόγξακκα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ από ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
1) Με νκηιία πξνο ηνπο καζεηέο, θαηά ηκήκα ή θαηά ηάμε ή ζε όιν ην ζρνιείν
αλάινγα κε ηελ απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ.
2) Με αλάξηεζε ζην πίλαθα ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ – εξγαζηώλ πνπ ζα αλαιάβνπλ νη καζεηέο.
Σν κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθό. Κάζε
καζεηήο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ πξώηε καζεηηθή ζπλέιεπζε ηελ παξαθάησ βεβαίσζε:
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Τ.Π.Δ.Π.Θ.
ρ. Έηνο 2004-2005
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π. θαη Γ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
Γ/ΝΖ ΓΔΤΣ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Γπκλάζην θαη Λπθεηαθέο ηάμεηο Λεραίνπ.
ΒΔΒΑΗΩΖ
Ο/Ζ ..............................................................................θεδεκόλαο η.... καζεη
..............................................................ηεο ηάμεο ........., επηηξέπσ ηελ ζπκκεηνρή
η... ζην πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: ΥΟΛΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟ ΦΤΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Γπκλάζην
…….
Ζκέξα καζεκάησλ : ΓΔΤΣΔΡΑ Ώξα 14.00κ.κ.- 15.45κ.κ.

..../..../....
Ο/Ζ ΒΔΒΑΗ....
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2νο ΚΑΝΟΝΑ : Ζ Μαζεηηθή πλέιεπζε έρεη ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ γηα ηελ θαιύηεξε
ιεηηνπξγία ηεο. Απνηειείηαη από ηξία κέιε πνπ εθιέγνληαη κε θιήξσζε από ηελ
πξώηε καζεηηθή ζπλέιεπζε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ. Σν πξνεδξείν έρεη ηελ επζύλε ηεο καζεηηθήο ζπλέιεπζεο.
πλεξγάδεηαη από ηελ Παξαζθεπή κε ην Μαζεηηθό πκβνύιην θαη ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα ζέκαηα ηεο καζεηηθήο ζπλέιεπζεο θαη λα θαζνξηζζνύλ. Σε Γεπηέξα αλαθνηλώλεη δεκόζηα ηα ζέκαηα ζε Πξόζθιεζε πνπ αλαξηά ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζηέιλεη πξόζθιεζε ζηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ Γήκνπ
Άζζνπ – Λεραίνπ.
Σν πξνεδξείν έρεη ηελ επζύλε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε καζεηηθή ζπλέιεπζε θαη επίζεο θαη ην Μαζεηηθό πκβνύιην βνεζά κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο
ζηελ επηηπρία ησλ ζπλειεύζεσλ.
Σν πξνεδξείν έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο καζεηηθήο ζπλέιεπζεο, θαη
γη’ απηό ην ιόγν:
1) Κξαηάεη πξαθηηθά κε γξακκαηέα πνπ νξίδεη
2) Φξνληίδεη γηα ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε λα δηεμάγεηαη κε ηξόπν ώζηε απηόο
πνπ έρεη ηνλ ιόγν λα αθνύγεηαη από ηνπο άιινπο θαη έπεηηα γηα θάζε ζέκα
λα παίξλεηαη απόθαζε κε ςεθνθνξία.
Οη απνθάζεηο γηα λα έρνπλ ηζρύ πξέπεη λα ςεθηζηνύλ από ηα 2/3 ησλ παξόλησλ.
3) Κξαηάεη ηακείν θαη ελεκεξώλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ.
Ζ ζεηεία ηνπ πξνεδξείνπ είλαη κεληαία. ην ηέινο ηνπ κελόο παξαδίδεη ζην επόκελν πξνεδξείν.
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3νο ΚΑΝΟΝΑ : Σν καζεηηθό ζπκβνύιην απνηεινύλ 5 καζεηέο, έλαο από θάζε
νκάδα εξγαζίαο πνπ ηνλ εθιέγνπλ νη καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο (ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο).
Σν καζεηηθό ζπκβνύιην ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο ώζηε
λα βνεζεζνύλ νη νκάδεο ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο.
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4νο ΚΑΝΟΝΑ : ε θάζε καζεηηθή ζπλέιεπζε, ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηέρεη
ηξεηο θαηεγνξίεο ζεκάησλ:
1ε) ηελ πξώηε θαηεγνξία αλάγνληαη όιεο νη αλαθνηλώζεηο ηνπ Μαζεηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ.
2ε) ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλάγνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
πνπ αζθνύλ νη καζεηέο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ.
3ε) ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλάγνληαη όια ηα ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα
παξζνύλ απνθάζεηο από ηε καζεηηθή ζπλέιεπζε.
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5νο ΚΑΝΟΝΑ :
1) Κάζε καζεηήο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη έιεγρν αξθεί λα θάλεη γξαθηό ην εξώηεκά ηνπ ζην Μαζεηηθό πκβνύιην θαη ζην πξνεδξείν ηεο πλέιεπζεο ώζηε
λα κπεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
2) Σν πξνεδξείν σο ζύλνιν ή θαη θάζε κέινο ηνπ ρσξηζηά είλαη αλαθιεηό. Ζ
αλάθιεζε κπαίλεη ζηελ θξίζε ηεο καζεηηθήο ζπλέιεπζεο όηαλ ην δεηήζνπλ
νη κηζνί παξόληεο καζεηέο.

17

ΓΤΜΝΑΗΟ……..
ρ. Έηνο...2004-05
ΥΟΛΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟ ΦΤΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
ηεο ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ κελόο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ
Με επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 1)
2)
ΘΔΜΑ 1ν ύληαμε νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηώλ.
Απηό γίλεηαη κε αλάζεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε δύν καζεηέο πνπ ην επηζπκνύλ. Δπίζεο θηηάρλνπλ θιήξνπο, πνπ ν θαζέλαο έρεη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ
καζεηή ζηελ θαηάζηαζε.
ΘΔΜΑ 2ν Οη καζεηέο ςεθίδνπλ θαλόλα – θαλόλα ηνλ Απηνδηνηθεηηθό ηνπο
Υάξηε αθνύ πξώηα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπκε.
1) Ζ ζπκκεηνρή όισλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
2) Ζ ηθαλόηεηα λα κπνξνύλ όινη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Κάζε θαλόλαο ππνγξάθεηαη από θάζε καζεηή πνπ ηνλ ςεθίδεη.
ΘΔΜΑ 3ν Γίλεηαη θιήξσζε, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηελ
εθινγή ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟΤ.
Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη 9 καζεηηθέο ζπλειεύζεηο θαη γηα θάζε ζπλέιεπζε
θιεξώλνληαη 3 καζεηέο κε ηε ζεηξά ηνπ θιήξνπ.
Ο πξώηνο είλαη απνπζηνιόγνο (νη απνπζίεο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ παξά κόλν γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ πνπ γίλεηαη από ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ όπνπ
ππάξρεη αλαξηεκέλε ε θαηάζηαζε ησλ καζεηώλ). Ο δεύηεξνο είλαη ν πξαθηηθνγξάθνο πνπ θξαηάεη εκεξνιόγην θαη ν ηξίηνο είλαη ν καζεηήο πνπ ζπληνλίδεη
ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε.
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