
 

 

ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ  
Το Κρατικό Σύστημα όπου ο Λαός Διαχειρίζεται ο ίδιος την Εξουσία 

που εκπορεύεται από αυτόν.  
 
Τί ΔΕΝ είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός : 

 Δεν είναι Καπιταλισμός   Δεν είναι Κομμουνισμός  Δεν είναι Σοσιαλισμός   Δεν είναι Νεοφιλελευθερισμός  Δεν είναι οποιουδήποτε είδους Ολοκληρωτισμός, από Απολυταρχία και 
Ολιγαρχία έως Φασισμό 

Τί ΕΙΝΑΙ ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός : 
 Είναι Σύστημα Κρατικής Διακυβέρνησης   Είναι Σύστημα Κρατικής Άμεσης Δημοκρατίας   Είναι Σύστημα Ομοκεντρικό και Όχι Πυραμιδικό όσον αφορά την κοινωνική 

οργάνωση και διάταξη και διοίκηση του Κράτους  Είναι Σύστημα συμβατό με κάθε είδους Κρατική ανάγκη από διμερείς σχέσεις 
μέχρι τήρηση του απορρήτου για λόγους Κρατικής ασφάλειας χωρίς να 
παραβιάζεται η έννοια και οι αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας  Είναι Σύστημα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής που βασίζεται στην συνεχή διόρθωση, 
έλεγχο και εκτίμηση/επανεκτίμηση δημοσίων αποφάσεων, σε τακτική και 
οργανωμένη μορφή   Είναι Σύστημα το οποίο απαιτεί υποχρεωτικά και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες 
πρακτικές προβλέψεις καθημερινότητας, την συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των 
ενηλίκων Πολιτών με πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα στο Ανώτατο Θεσμικό 
Όργανο του Κράτους 

Τί διορθώνει-επιτυγχάνει ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός : 
 Άμεση εξαφάνιση κάθε είδους διαφθοράς λόγω κοινωνικής διάταξης και 

κρατικής αρχιτεκτονικής  Ελαχιστοποίηση όλων των ειδών εγκληματικότητας από τα ανώτατα κλιμάκια 
μέχρι τα κατώτατα  Μεγιστοποίηση όλων των πόρων και του Ανθρωπίνου δυναμικού του Κράτους 
και του Έθνους  Εξασφάλιση όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός των συνόρων του 
ΑμεσοΔημοκρατικού Ανθρωποκεντρικού Κράτους  Καθολική πρόσβαση όλων των Πολιτών σε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
και Υποδομές του Κράτους  Μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής όλων ανεξαιρέτως των Πολιτών σε όλα τα 
επίπεδα και πτυχές της καθημερινότητας, με τις παραμέτρους και κριτήρια των 
ανωτάτων κοινωνικών στρωμάτων των Δυτικών κοινωνιών 



 

 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
(Σημειώσετε κάθε ερώτηση που σας δημιουργείται και θέλετε 

να ρωτήσετε κατά την διάρκεια της παρουσίασης)  
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1 Σε περίπτωση που έχετε επί πλέον απορίες επικοινωνήστε μαζί μας είτε 
ηλεκτρονικά είτε μέσω facebook : βρείτε μας !  
Όλγα Γ. Γεριτσίδου, olgayeri@gmail.com 
Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου, tantz.aerine@gmail.com 
 


