
  

Ελλήνων Πολιτεία 
 

Άμεση Διαδραστική Δημοκρατία 
Θεωρία και πράξη 

 
Η ουτοπία της αριστεροδεξιάς αντιπαράθεσης και η οικονομική κρίση 

 

Περίληψη  

 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται μια περαιτέρω αποσαφήνιση εννοιών και 

διαδικασιών των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων, μέσα από την οποία και με 

βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία προκύπτουν δύο κατηγορίες πολιτικών 

διαδικασιών, οι «ολιγαρχικές-συγκεντρωτικές» και οι «δημοκρατικές-

αποκεντρωτικές», και συνακόλουθα δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα ως εξής: 

1. ένα σύστημα που στηρίζεται σε ολιγαρχικές-συγκεντρωτικές διαδικασίες και 

αναφερόμαστε στα κάθε είδους αντιπροσωπευτικά πολιτικά συστήματα που 

υπάρχουν ανά την υφήλιο (π.χ. κοινοβουλευτικές, προεδρικές, βασιλευόμενες 

δημοκρατίες κτλ.) και προέκυψαν μετά το Διαφωτισμό και τη Γαλλική 

Επανάσταση, τα οποία αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα είναι ολιγαρχικά 

και συγκεντρωτικά καθεστώτα, και κυριολεκτικά θα έπρεπε να ονομάζονται 

κομματικές ολιγαρχίες, κομματοκρατίες ή κομματικές φεουδαρχίες, 

2. ένα άλλο σύστημα που στηρίζεται σε δημοκρατικές-αποκεντρωτικές διαδικασίες 

και το χαρακτηρίζει η αμεσότητα της συμμετοχής του πολίτη στις εκλογικές 

διαδικασίες, η πολυεπίπεδη διαδραστικότητα και ο διαχωρισμός των εξουσιών. 

Το νέο αυτό πολιτικό σύστημα που προκύπτει ονομάζεται άμεση διαδραστική 

δημοκρατία. 

Σύγχρονα κινήματα, όπως το μαθητικό κίνημα του 2008 στην Ελλάδα, το κίνημα στην 

Τυνησία, το κίνημα του 99% στις ΗΠΑ, οι αγανακτισμένοι στην Ευρώπη αλλά και 

σιγά σιγά ανά την υφήλιο, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα το αίτημα για 

δημοκρατία. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι ο κόσμος αναζητά ένα άλλο πολιτικό 

σύστημα. Αυτό το άλλο πολιτικό σύστημα, την άμεση διαδραστική δημοκρατία, στην 

οποία οι πολίτες γίνονται ρυθμιστές των πολιτικών διαδικασιών, παρουσιάζει η 

παρούσα έρευνα. 

 

Πολύεδρο                                                Εκδόσεις Διάδραση 
 
 

Πρόσκληση 
 

 

 

 

 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 τις  8:00 μ.μ. 
 

Αγορά Αργύρη Αγίου Ανδρέου 14, Πάτρα 



 

Πρόσκληση 
 

 

 

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 
 

στις  8:00 μ.μ. 

 
οι Εκδόσεις «Διάδραση» 

και  το Πολύεδρο 

 
σας προσκαλούν 

 

 

στην παρουσίαση του βιβλίου 
 

 

του Παντελή Γεωργογιάννη 

 

Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

«Ελλήνων Πολιτεία 
Άμεση Διαδραστική Δημοκρατία  

Θεωρία και πράξη» 
 

 
 

Η παρουσίαση θα γίνει στο συνεδριακό της Αγοράς Αργύρη 

Αγίου Ανδρέου 14, Πάτρα 

 

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
 

 

 

 

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών,  

                                   Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη. 

 

 

 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι: 

 

 Κατσιφάρας Απόστολος, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 Δημαράς Ιωάννης, Δήμαρχος Πατρέων 

 Κατσίλλης Ιωάννης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος  
                                              Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

 Μπάμπαλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής  
               Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

               Εκπρόσωπος των εκδόσεων Διάδραση 
 

 

Το βιβλίο παρουσιάζουν οι: 

 

 Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής  
                                                  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Μπάλιας Ευστάθιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
 

 

Την εκδήλωση συντονίζει η: 

 

 Ράγιου Νατάσσα, Δημοσιογράφος, πρώην Βουλευτής 

 


