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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΘΕΜΑ: Αποφασίσαμε στο πρώτο τετράμηνο του 2013-2014 να 

ασχοληθούμε με το θεσμό της Δημοκρατίας.  

ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: Συγκεκριμένα η ομάδας μας ασχολήθηκε με την 

ιστορία της Δημοκρατίας καθώς και την εξέλιξή της με το πέρασμα 
του χρόνου. 

Α) ΣΤΟΧΟΙ: Στόχος μας είναι να απαντηθούν τα παρακάτω 

ερωτήματα: 

Β) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ : 

i. Τι είναι η δημοκρατία;  

ii. Σε ποία χώρα γεννήθηκε η δημοκρατία; 

iii. Ποια είναι η ιστορία της δημοκρατίας στην Ελλάδα; 

iv. Ποιες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο έχουν δημοκρατία;  

 

Γ) ΣΗΜΑΣΙΑ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Πολλές φορές η δημοκρατία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο γι’ αυτό 
πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία της για να την υπερασπιζόμαστε. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψουμε σε αυτήν την εργασία θα 

είναι η βιβλιογραφική έρευνα και η έρευνα στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 

Δημοκρατικό Πολίτευμα είναι αυτό στο οποίο κυρίαρχος είναι ο 

δήμος, δηλαδή ο λαός, το σύνολο των πολιτών, είτε αυτοπροσώπως 

είτε με  αντιπροσώπους. Ο λαός, δηλαδή οι πολίτες λαμβάνουν τις 
αποφάσεις, θεσπίζουν τους νόμους, δημιουργούν δίκαιο, ασκούν την 

εξουσία υπό όλες τις μορφές της και ελέγχουν την εξουσία. Για 
όλους τους πολίτες ισχύει η απόλυτη πολιτική ισότητα χωρίς 

διακρίσεις και προϋποθέσεις καταγωγής ,περιουσίας, παιδείας ,φυλής 
η θρησκεύματος. Η ισότητα αυτή υλοποιείται με δύο βασικούς 

θεσμούς: Την συνέλευση των πολιτών (εκκλησία του δήμου ,στην 
οποία όλοι οι πολίτες ασκούν την κυβερνητική και νομοθετική 

εξουσία άμεσα , και την κλήρωση ,με την οποία όλοι με την σειρά 
τους ασκούν την εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Δια κληρώσεως 

ορίζονται οι 500 βουλευτές , οι 9 και οι υπόλοιποι 700 άρχοντες και 
οι 6.000 δικαστές της Ηλιαίας. 

Με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη ο ορισμός λαμβάνει τις πολιτικές 
ή ταξικές διαστάσεις του. Η δημοκρατία ορίζεται ως η κυριαρχία των 

κατώτερων στρωμάτων, των απόρων και φτωχών, αφού αυτοί μαζί 
με τα μικρομεσαία στρώματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 

πολιτών της πόλεως και ως εκ τούτου έχουν την πλειοψηφία στη 
συνέλευση των πολιτών. Ο Πλάτων αναφέρει ότι : « Δημοκρατία 

γεννιέται όταν οι φτωχοί δίνουν σε όλους ίσα δικαιώματα και ίση 
συμμετοχή στα αξιώματα, τα οποία ως επί το πλείστον αναθέτουν με 

κλήρο.  

Μορφές πολιτευμάτων  

α) Μοναρχικά : Στα πολιτεύματα αυτά, πηγή και φορέας της 

εξουσίας είναι ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, μονάρχης. Η βούληση του 
μονάρχη είναι υπέρτατη βούληση μέσα στην πολιτεία.  

Β) Ολιγαρχικά : είναι τα πολιτεύματα, στα οποία η πολιτική εξουσία 
ασκείται από ορισμένο αριθμό προσώπων.  

Γ) Δημοκρατικά : είναι τα πολιτεύματα στα οποία κυρίαρχος είναι ο 

λαός. Η βούληση του λαού είναι η υπέρτατη βούληση μέσα στην 
πολιτεία. Τα συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος 

είναι η ελευθερία και η ισότητα. Στη δημοκρατία οι πολίτες 
συμμετέχουν οι ίδιοι στην άσκηση της εξουσίας, ψηφίζουν νόμους, 

εκλέγονται στα αξιώματα, αυτοκαθορίζονται, είναι επομένως 
ελεύθεροι άνθρωποι. Με την έννοια της ελευθερίας συνυφαίνεται η 

έννοια της ισότητας : όλοι οι ελεύθεροι πολίτες που απαρτίζουν τον 

δήμο μιας δημοκρατικής πολιτείας, πρέπει να συμμετέχουν εξίσου 
στη άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Αν δεν μετέχουν όλοι, τότε 

κάποιοι, ετεροκαθορίζονται, αφού κάποιος άλλος αποφασίζει γι’ 



αυτούς. Κατά συνέπεια παύουν να είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Η 

δημοκρατία διασφαλίζει την ελευθερία και την ισότητα ακριβώς γιατί 
αναγνωρίζει την ανθρώπινη αξία ως θεμελιώδη αξία του κοινωνικού 

βίου. Οι άνθρωποι βέβαια διαφέρουν ως προς τις σωματικές 
πνευματικές, ψυχικές ιδιότητες και ικανότητες τους. Η δημοκρατική 

όμως είναι το μόνο πολίτευμα που παραμερίζεις τις διαφορές μεταξύ 
των ανθρώπων και εξασφαλίζει σε όλους ανεξαιρέτως κοινή 

αφετηρία και ίσες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. 
Η βούληση καθενός πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα με την βούληση 

οποιουδήποτε άλλο και αυτή είναι μια από τις βασικότερες 
κατακτήσεις της δημοκρατίας.  

Στην δημοκρατία, ο λαός αποφασίζει είτε ο ίδιος (άμεσα), είτε μέσω 
των αντιπροσώπων του (έμμεσα) για την επίλυση των ποικίλων 

προβλημάτων της κοινωνικής συμβίωσης, με βάση την αρχή της 
πλειοψηφίας. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι θεμελιώδης για την 

λήψη αποφάσεων στην δημοκρατία. Η μειοψηφία πάντως είναι 
επίσης, κατοχυρωμένη και η γνώμη της πάντοτε ακούγεται.  

Μορφές δημοκρατίας 

α) Άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία.  

Β) Αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία:  

ι) Βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.   

ιι) Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.  

ιιι) Προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία.  

Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας 

α) Το δημοψήφισμα 

β) Η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία 

γ) Η λαϊκή αρνησικυρία  

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 Η ελευθερία και η ισότητα είναι συστατικά στοιχεία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος. Ελευθερία σημαίνει να μην υπόκειται 

κάποιος την βούληση ενός άλλου. Η δυνατότητα αυτή την 
απολαμβάνουν εξίσου όλοι οι πολίτες. Επομένως, τίθεται αυτομάτως 

ένα όριο στην ελευθερία του καθενός και της καθεμιάς από εμάς η 



ελευθερία των άλλων. Η ελευθερία συνεπάγεται ευθύνη, προς τον 

εαυτό μου, ευθύνη και προς τους άλλους η ελευθερία είναι δικαίωμα, 
αλλά ταυτόχρονα ευθύνη και υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας 

των άλλων. Προϋποθέτει ωριμότητα, αυτογνωσία, συνειδητοποίηση 
των ευθυνών και των υποχρεώσεων, που αυτή συνεπάγεται.  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το 1821 δημιουργήθηκε η Α’ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο και 

ψηφίζεται το «Προσωρικόν Πολίτευμα της Ελλάδος» και 
καθιερώνεται η δημοκρατία. Επιπλέον το 1823 συνήλθε η Β’ Εθνική 

Συνέλευση στο Άστρος Κυνουρίας και ψηφίζεται ο νόμος της 
Επιδαύρου. Λίγο αργότερα συνήλθε Γ’ Εθνική Συνέλευση στην 

Τροιζήνα, κυβερνήτης της οποίας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. 
Λόγω της αναρχίας και της επιβολής της απόλυτης μοναρχίας από τις 

προστάτιδες δυνάμεις έχουμε την δολοφονία του Καποδίστρια το 
1831. Επιπλέον το 1864 παραχωρείται νέο Σύνταγμα. Στη σύγχρονη 

πολιτική ιστορία της Ελλάδας η δημοκρατία καταλύθηκε δύο φορές. 
Το 1935 με το πραξικόπημα του Ιωάννη Μεταξά και το 1967 με το 

πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Μετά από πολλές περιπέτειες και 
πολλούς αγώνες των πολιτών η Δημοκρατία αποκαταστάθηκε στις 25 

Ιουλίου το 1974 με την ανάληψη της εξουσίας από τον Κωνσταντίνο   

Καραμανλή. Τέλος με το Δημοψήφισμα του 1974 καθιερώθηκε η 
Αβασίλευτη Δημοκρατία.  

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Υπάρχουν πολλές αποκαλούμενες δημοκρατίες που είναι μόνο κατ' 

ευφημισμόν δημοκρατίες χωρίς έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 



δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκτός από αρκετές προεδρικές 

δημοκρατίες -ιδιαίτερα της Αφρικής- όπου οι δημοκρατικοί θεσμοί 

λειτουργούν ελάχιστα, διάφορες "Λαϊκές Δημοκρατίες", με το άλλοθι 

της εξουσίας υπέρ του λαού λειτουργούν με πολιτικά συστήματα που 

απέχουν πολύ από τις βασικές δημοκρατικές αρχές. 

 

Στον παγκόσμιο χάρτη που ακολουθεί σημειώνονται με μπλε χρώμα 

οι χώρες που αυτοαποκαλούνται δημοκρατίες. 

       

Παγκόσμιος χάρτης αυτοαποκαλούμενων δημοκρατιών (με μπλε 

χρώμα) 

Στη πράξη όμως πάρα πολλές από τις "δημοκρατίες" έχουν 

σημαντικά ελλήματα ελευθερίας και ισονομίας. Το περιοδικό 

Economist έκανε μια μελέτη το 2007 θέτοντας συγκεκριμένα κριτίρια 

δημοκρατικότητας ενός πολιτεύματος και παρήγε τον παρακάτω 

χάρτη όπου επισημαίνωνται με διαβαθμίσεις πόσο δημοκρατικά είναι 

τα υπάρχοντα πολιτεύματα. 

 

Χάρτης πραγματικού βαθμού δημοκρατίας των πολιτευμάτων 

(Economist, 2007).  

Όσο πιο ανοικτό είναι το χρώμα τόσο περισσότερο δημοκρατικό είναι 

το πολίτευμα. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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