
Δημοκρατία 
Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι



Άρθρο 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

• Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της 
χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα 
εκλεγμένους.

• Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις 
δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.

• Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση 
αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να 
διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή 
με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της 
εκλογής.



Τι είναι δημοκρατία ;

Το πολίτευμα όπου:

• Η εξουσία ασκείται από τον λαό 

• Η εξούσια πηγάζει από τον λαό

• Υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού



Γενικές Πληροφορίες

• Δήμος + Κράτος = Δημοκρατία  

• Επινοήθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.

• Κλεισθένης ➔ Ιδρυτής 1ης Δημοκρατίας                                               
(508-507 π.Χ)

• Συνεχιστής της Δημοκρατίας ➔ Περικλής κατά                                 
τον χρυσό αιώνα των Αθηνών



Τύποι δημοκρατίας

o Άμεση Δημοκρατία
✓ Συμμετοχική Δημοκρατία
✓ Ηλεκτρονική Δημοκρατία

o Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
✓Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

• Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία 

• Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία

• Σύστημα Γουεστμίνστερ
✓Προεδρικό Σύστημα 

▪ Προεδρική Δημοκρατία
▪ Ημιπροεδρική Δημοκρατία

✓Ρεπουμπλικανισμός
▪ Ομοσπονδιακή Πολιτεία
▪ Συνταγματική Πολιτεία
▪ Κοινοπολιτεία



Ποιες χώρες έχουν δημοκρατία σήμερα;

Όλες οι χώρες στον κόσμο ισχυρίζονται πως 
είναι δημοκρατίες, με εξαίρεση το Βατικανό, το 
Μπρουνέι, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Ομάν.



Ποια είναι η κατάσταση της δημοκρατίας στις 
παραπάνω χώρες;

Η Δημοκρατία στον κόσμο το 
2021 σύμφωνα με το 
Economist Intelligence Unit
Πλήρεις δημοκρατίες
9.01–10
8.01–9

Ελλιπείς δημοκρατίες
7.01–8
6.01–7

Υβριδικά καθεστώτα
5.01–6
4.01–5

Ολοκληρωτικά καθεστώτα
3.01–4
2.01–3
0–2



Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολίτες για 
την διατήρηση της δημοκρατίας;

1. ΨΗΦΟΣ

oΟι περισσότεροι άνθρωποι 
πιστεύουν πως: 
• η ψήφος διατηρεί την δημοκρατία 
• η ψήφος είναι η δημοκρατία.

oΣτην πραγματικότητα όμως η 
ψήφος:
• αποτελεί εργαλείο της δημοκρατίας

oΕπομένως, κύριο πράγμα που 
πρέπει να κάνουμε για την 
διατήρηση της είναι:
• να καταπολεμήσουμε αυτή τη 

νοοτροπία.

2. ΕΚΦΟΡΑ ΓΝΩΜΗΣ 

o Για την διατήρηση της 
δημοκρατίας μπορούμε επίσης να 
εκφέρουμε γνώμη: 
• σε κάθε οργανωμένο πλαίσιο 
• σε κάθε πλατφόρμα στην οποία 

μπορεί ένα άτομο να συζητήσει 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
o Μπορούμε να ασκούμε άμεση 

πίεση: 
• στην κυβέρνηση 
• στην βουλή 



3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ

o Η λεγόμενη ελευθερία του λόγου 
έχει παρερμηνευτεί. Οι περισσότεροι 
πιστεύουν πως:

• ελευθερία του λόγου είναι να 
λες ό,τι θες 

o Λέγοντας αόριστα ο καθένας στην 
γνώμη του δεν θα ακουστεί. Το 
δικαίωμα του λόγου σε μία κοινωνία 
προϋποθέτει και το δικαίωμα να 
ακούγεται η γνώμη του καθενός.

o Οι απόψεις ακούγονται πιο δυνατά 
όταν προέρχονται από πολλούς 
ανθρώπους ταυτόχρονα. 

o Η δημοκρατία μπορεί να 
εξασφαλιστεί με την οργάνωση.



Ομάδα εργασίας: 

Αβραμοπούλου Κάλλια 
Μπακούρου Ακριβή

Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα


