


To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας της ομάδας πολιτών 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ με υψηλούς στόχους: Αφενός, σκοπεύει στην ενημέρω-
ση σχετικά με εκδηλώσεις [ομιλίες, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] 
που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του θεσμού των Δημοψηφισμάτων. Αφετέρου, φιλο-
δοξεί να δώσει ελεύθερο βήμα σε ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και ερευνητικά αποτελέσματα 
υπέρ ή κατά του Δημοψηφίσματος με στοιχεία και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” επιδιώκει τη συνεργασία με όλους. Αν διαβάσετε ένα κείμενο ή μία 
είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την μοιραστείτε με άλλους, αν θέλετε να επιχειρηματολο-
γήσετε υπέρ ή εναντίον του Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους σε μία 
εκδήλωση που συνδιοργανώνετε ή απλώς θα την παρακολουθήσετε, μπορείτε να το στείλε-
τε στο email: referendum@mail.com. Αν πάλι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, 
με κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο ή σκίτσο, κριτική, ιδέες & προτάσεις ή 
απλώς να απολαύσετε την προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία θα γίνει σεβαστή.  

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εκτός από τη συνάφεια με τη θεματολογία και, φυσικά, 
την απουσία υβριστικών ή συκοφαντικών αναφορών. Οι θέσεις του κάθε άρθρου εκφράζουν 
τον αρθρογράφο και δεν δεσμεύουν την υπόλοιπη ομάδα που συμμετέχει στο newsletter. 

Αναγνωρίζουμε ότι το ευρύτερο οικονομικoπολιτικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, 
ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ως προς το πλαίσιο επικοινωνίας: Οποιαδήποτε 
συνεργασία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνδέεται άμεσα με το θεσμό των 
Δημοψηφισμάτων ή με ζητήματα που απαιτούν Δημοψηφισματική επίλυση, όπως για 
παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του Νερού ή η Συνταγματική Αναθεώρηση. 
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https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση

https://www.facebook.com/rfg.gr/ 

https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση 

https://twitter.com/ReferendumsGr

http://issuu.com/referendumdemocracy

https://twitter.com/ReferendumsGr 

... όπως επίσης και στο ιστολόγιο της ομάδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” 

και στο διαδικτυακό “σπίτι” του “Δ”, εδώ 

Τα παλαιότερα τεύχη του “Δ” βρίσκονται στο ISSUU 

mailto:referendum@mail.com
https://www.facebook.com/rfg.gr/
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://issuu.com/referendumdemocracy
https://twitter.com/ReferendumsGr
https://hellasreferendum.wordpress.com/
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Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

http://www.citizens-initiative.eu/#home
http://www.citizens-initiative.eu/#home
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«Πολίτες, ας γράψουμε εμείς το επόμενο Σύνταγμα»
Γαλλία – Απρίλιος 2016
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2ήμερο Άμ. Δημοκρατία 
& Αυτοδιαχείριση

 Νομική Σχολή

21-22  - Μαΐου Αθήνα

2016 Global Forum on Modern Direct 
Democracy

16-19  – Donostia-San Sebastian, SpainΝοεμβρίου

Ολονύχτιες Συγκεντρώσεις στις 
κεντρικές πλατείες #ΑΡΚΕΤΑ

Παγκόσμιο κάλεσμα από τους 
#NUITDEBOUT, στη Γαλλία

15  – Μαΐου Παγκοσμίως

Διαδραστικό Συνέδριο 
“Democratic Participation in 

a Citizens’ Europe: What 
Next for the EU?”

5  – , Μαΐου Λίβερπουλ
. Μ Βρετανία

Δημοψήφισμα για την 
παραμονή ή έξοδο της 

Μ.Β. από την Ε.Ε.

23  – . Ιουνίου Μ Βρετανία

Νομοθετική 
πρωτοβουλία πολιτών 
για ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα για όλους

5  – Ιουνίου Ελβετία



Ολλανδία: Η βιομηχανία της δημιουργίας χρήματος στο μικροσκόπιο του 
Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου: Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί αναλυτικά 
στην πρωτοβουλία των Ολλανδών πολιτών υπό την επωνυμία Ons 
Geld [“το χρήμα μας”], τον Οκτ. του 2015. Η πρωτοβουλία μάζεψε 
περισσότερες από 100 χιλ. υπογραφές μέσα σε λίγους μήνες και 
πέτυχε να συζητηθεί το ζήτημα αυτό στο Κοινοβούλιο [δες 
λεπτομέρειες στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Φεβρουαρίου 2016]. 

Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ανέλυσε το περιεχόμενο της συζήτη-
σης και κατέληξε σε διπλό ψήφισμα, με το οποίο ζητά από την Κυ-
βέρνηση να διερευνήσει μέσω του ειδικού επιστημονικού της συμ-
βουλίου το πώς “δημιουργείται” χρήμα από τις Τράπεζες, να απα-
ριθμήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών 
και να υπολογίσει ποιο είναι το σύνολο των κερδών από τη 
διαδικασία αυτή.   

Μπορεί η μέθοδος της συλλογής υπογραφών (petition) να βρίσκεται μακριά από το ιδανικό 
των αμεσοδημοκρατικών μεθόδων, καθώς δεν αποφασίζουν οι πολίτες στο τέλος, ωστόσο 
μπορεί να έχει κάποια μη αμελητέα αποτελέσματα όταν οι αντιπρόσωποι σέβονται τους 
πολίτες και το μήνυμά τους. Ας το θεωρήσουμε λοιπόν ως εφαλτήριο για ακόμη περισσότερα 
δικαιώματα στους πολίτες και ας ευχηθούμε στους Ολλανδούς, καλή συνέχεια! 

 
 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νέα Ζηλανδία: Δεν θα αλλάξει η σημαία του κράτους.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου: Ολοκληρώθη-
κε η διαδικασία αλλαγής της σημαίας 
που είχε ξεκινήσει ο πρωθυπουργός 
της νησιωτικής χώρας, John Key. Οι 
λόγοι που προκάλεσαν την αλλαγή 
αυτή ήταν: 1) η επιθυμία να αφαιρεθεί 
η σημαία της Μ. Βρετανίας, γνωστή 
και ως Union Jack, που παραπέμπει 
στο αποικιοκρατικό παρελθόν της. 2) 
Η ανάγκη διαφοροποίησης της από 
την παρόμοια σημαία της Αυστρα-
λίας. 

Όπως είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, είχε βρεθεί αρκετές φορές στη δυσάρεστη θέση να τον 
υποδέχονται σε διεθνείς συναντήσεις με τη σημαία της γειτονικής χώρας. Γι' αυτό ξεκίνησε μια 
διαδικασία αλλαγής της σημαίας με την κατάθεση χιλιάδων προτάσεων από τους πολίτες. Από 
αυτές επιλέχτηκαν τρεις προτάσεις και ζητήθηκε σε ένα πρώτο δημοψήφισμα τον Νοέμβριο-
Δεκέμβριο του 2015 η άποψη των πολιτών για την προτιμητέα. 

Τελικά, με συμμετοχή λίγο κάτω από το 50%, οι πολίτες διάλεξαν την επιλογή με τον τίτλο 
“Ασημένια Φτέρη”, η οποία εκτέθηκε σε δεύτερο δημοψήφισμα (διεξήχθη μεταξύ της 3ης και 
24ης Μαρτίου) εναντίον της ήδη υπάρχουσας σημαίας. Δυστυχώς για τον πρωθυπουργό, οι 
πολίτες με ποσοστό 56,73% επέλεξαν να κρατήσουν την παλιά σημαία και απέρριψαν την νέα. 
Η συμμετοχή ξεπέρασε το 67% αυτήν τη φορά. 

https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________4_-_________
https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________8_-_________


Ολλανδία: Ηχηρό ΟΧΙ σε Ε.Ε. και Ουκρανία.

Τετάρτη, 6 Απριλίου: Το πολύκροτο δημοψήφισμα στην Ολλανδία για 
την συμφωνία Ε.Ε. - Ουκρανίας ολοκληρώθηκε με τον πιο αδιαμφισ-
βήτητο τρόπο. Το 61.1% υπέρ της απόρριψης της συμφωνίας ίσως 
αναγκάσει τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε να αλλάξει την αρχική θέση 
του κόμματος του ότι η συμφωνία θα εγκριθεί ανεξαρτήτως του αποτε-
λέσματος του δημοψηφίσματος. Με τη θέση αυτή είχε διαφωνήσει ο 
κυβερνητικός εταιρος, το PvdA (σοσιαλδημοκράτες), που είχε ζητήσει 
να γίνει σεβαστή η επιθυμία των πολιτών. 

Η συμμετοχή ξεπέρασε το όριο εγκυρότητας 30% που ορίζει ο σχετικός νόμος, ωστόσο 
ακόμη και όταν το αποτέλεσμα είναι έγκυρο παραμένει μη-δεσμευτικό.

Το δημοψήφισμα προκλήθηκε από την πολιτική πρωτοβουλία GeenPeil (“Χωρίς Επίπεδο”) 
που συνδέεται με το δημοφιλές μπλογκ πολιτικού σχολιασμού Geenstijl (“Χωρίς Στιλ”). Γιατί 
όμως το GeenPeil επέλεξε να αμφισβητήσει τη συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και της Ουκρανίας; 
Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το μπλογκ, ο Jan Roos, εξήγησε ως εξής την επιλογή 
του θέματος για το δημοψήφισμα: «Ήταν το καλύτερο θέμα σχετικά με την ΕΕ που μπορού-
σαμε να βρούμε».

Σύμφωνα με το νόμο, μια πρωτοβουλία μπορεί να προκαλέσει δημοψήφισμα εάν υποβάλλει 
300 χιλιάδες υπογραφές Ολλανδών πολιτών εντός 6 εβδομάδων. Το GeenPeil κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει 450.000 υπογραφές. 

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ακόμη μία ένδειξη του διογκούμενου κύματος 
αμφισβήτησης της εικόνας ενότητας και σταθερότητας που προσπαθεί να προβάλει η Ε.Ε., 
λίγους μήνες πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. 
 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ουκρανία: Τα .... πρώτα exit polls

Τετάρτη, 6 Απριλίου: Εν τω μεταξύ, το 
προπαγανδιστικό ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Ukraine Today δημοσίευσε όλο 
περηφάνια τα πρώτα exit polls ... από την 
πρεσβεία της Ολλανδίας στο Τόκιο! Η 
είδηση στηρίχτηκε στην ανάρτηση του 
πρέσβη στο Twitter. 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα αποτελέ-
σματα έκλειναν υπέρ του ΝΑΙ με το 
συντριπτικό 59%, έναντι 41% για το ΟΧΙ. 
Η δημοσίευση ωστόσο δεν ανέφερε τον 
συνολικό αριθμό των Ολλανδών πολιτών 
που ψήφισαν στο Τόκιο. Υπάρχουν όμως 
υποψίες ότι ήταν μάλλον μικρός και δεν 
επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. 



Ιταλία: Άκυρο το δημοψήφισμα για τις γεωτρήσεις.

Κυριακή, 17 Απριλίου: Ακυρώθηκε το δημοψήφισμα για τη διακοπή των γεωτρήσεων για 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε απόσταση έως και 12 μίλια από τις ιταλικές ακτές. Η συμμετοχή 
μόλις που ξεπέρασε το 30% με αποτέλεσμα να μην φτάσει το όριο του 50% που θέτει ο νόμος 
(quorum) για να θεωρηθεί έγκυρο. 

Το δημοψήφισμα το είχαν ζητήσει 9 διοικητικές περιφέρειες, αρκετές από τις οποίες ελέγχονται 
από το Δημοκρατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Matteo Renzi, εξαιτίας των φόβων για τις 
πιθανές παρενέργειες σε περιβάλλον και τουρισμό. Ωστόσο, ο ίδιος ο Renzi ζήτησε από τους 
πολίτες να μποϋκοτάρουν το δημοψήφισμα και να μην ψηφίσουν, όπως έπραξε και ο ίδιος, 
επικαλούμενος την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Renzi πέτυχε να χρησιμοποιήσει το ποσοστό όσων σταθερά απέχουν 
από τις εκλογές για να ακυρώσει ένα δημοψήφισμα που πιθανόν να μην μπορούσε να 
κερδίσει αλλιώς. 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Από τη Γαλλία στην Υφήλιο! 
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι Γάλλοι πολίτες συγκεντρώνονται στις πλατείες των μεγαλύτερων 
πόλεων, αντιδρώντας σε μια σειρά από νόμους που επιφέρουν “μνημονιακού” τύπου αλλαγές στις 
εργασιακές σχέσεις και στην οικονομία. Οι συγκεντρώσεις αυτές πήραν το όνομα NUIT DEBOUT [
http://www.nuitdebout.fr/], “νύχτα όρθιων” στα ελληνικά, καθώς οι πολίτες μένουν συγκεντρωμένοι 
καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. 

Ξεκινώντας από τη Γαλλία, το κίνημα απηύθυνε 
κάλεσμα για μία παγκόσμια συγκέντρωση στις 
πλατείες όλων των χωρών, θέτοντας ως εναρκτήρια 
ημέρα την 15η Μαΐου. Στην Ελλάδα το κίνημα έχει 
πάρει το όνομα #ΑΡΚΕΤΑ, δηλώνοντας τη συμμε-
τοχή του στο κάλεσμα και οργανώνοντας συγκεντ-
ρώσεις σε όλες τις κεντρικές πλατείες της χώρας.  

Στο Youtube μπορεί να βρεθεί το πρώτο βίντεο της ομάδας #ΑΡΚΕΤΑ που χαιρετίζει τις 
συγκεντρώσεις της Γαλλίας, δηλώνοντας παράλληλα τη συμμετοχή και της Ελλάδας.
[http://youtu.be/tM0aDe4Mq80]

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” θα συμμετέχει στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τα 
μέλη της θα βρίσκονται γύρω από το πανώ της ομάδας για να ενημερώσουν τους πολίτες για το 
θεσμό των Δημοψηφισμάτων και τον κεντρικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο Δημοκρα-
τικό πολίτευμα. Ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

http://www.nuitdebout.fr/
http://youtu.be/tM0aDe4Mq80


GeenPeil: Η ευρω-
επανάσταση της Τουλίπας

Τον Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε η συμφωνία Ε.Ε. - Ουκρανίας, η οποία υποτίθεται ότι θα στήριζε 
την παραπαίουσα οικονομία μιας χώρας που μαστίζεται από την ενδημική διαφθορά, τους πολέμους 
των ολιγαρχών και τον πολιτικό απολυταρχισμό. Σύμφωνα με αρκετούς, η συμφωνία είναι το 
πρόσχημα μιας οργανωμένης απόπειρας εισδοχή της Ουκρανίας στην Ε.Ε. από το ... “παράθυρο”. 

Η συμφωνία κυρώθηκε σε όλες τις χώρες από τα Κοινοβούλια (συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού) 
χωρίς να προκληθεί ιδιαίτερος θόρυβος, σχεδόν εν κρυπτώ – όχι όμως στην Ολλανδία. 

Με βάση τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015, μια ομάδα πολιτών μπορεί να ζητήσει την 
ακύρωση ενός νόμου με συμβουλευτικό (όχι δεσμευτικό) δημοψήφισμα, εφόσον συγκεντρώσει 300 
χιλιάδες υπογραφές πολιτών εντός 6 εβδομάδων. Η πρωτοβουλία GeenPeil (μεταφράζεται “Χωρίς 
επίπεδο”) υπέβαλλε 450 χιλιάδες υπογραφές την 28η Σεπτεμβρίου, για να βεβαιωθούν τελικά από την 
επιτροπή 427,939 γνήσιες υπογραφές. 

Η πρωτοβουλία αυτή συνάντησε την σφοδρή αντίδραση των κυβερνητικών κομμάτων. 
Το κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε VVD (φιλελεύθεροι) δήλωσε ότι, η συμφωνία 
θα κυρωθεί ανεξαρτήτως αποτελέσματος, περιφρονώντας έτσι την πολιτική αξία του 
θεσμού. Αυτή είναι μία – όχι και τόσο σπάνια – παρενέργεια του θεσμού, όταν τα 
αποτελέσματα δεν είναι δεσμευτικά για τις αρχές, όπως π.χ. στην Ελβετία ή πολλές 
πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά είναι απλώς “συμβουλευτικά”, επιτρέποντας έτσι στους 
κυβερνώντες να τα γράφουν στα παλιά τους υποδήματα! 

Πέρα όμως από τα πολιτικά τεχνάσματα, η κυβερνητική πλειοψηφία προσπάθησε να πνίξει το 
δημοψήφισμα μέσω της υποχρηματοδότησης: Την ώρα που μία εκλογική διαδικασία κοστίζει περίπου 
42 εκατ. ευρώ, η Βουλή ενέκρινε ποσό μόλις 20 εκατ. ευρώ για το δημοψήφισμα, γεγονός που 
προκάλεσε τη διαμαρτυρία της Ένωσης Δήμων της Ολλανδίας, πως δεν αρκούν για να οργανωθεί 
επαρκώς η ψηφοφορία. Μία προσπάθεια βουλευτών του Σοσιαλιστικού κόμματος και του κόμματος 
D66 για να αυξηθεί η χρηματοδότηση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. 

Αυτό προκάλεσε την έκρηξη της GeenPeil, η οποία έστειλε επιστολή στο γραφείο του Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ / OSCE), για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
δικαιώματα (Office for Democratic Institutions and Human Rights), με την οποία ζητούσε επισή-
μως την αποστολή ομάδας Παρατηρητών του Οργανισμού για τη διασφάλιση της ψηφοφορικής διαδι-
κασίας. Η GeenPeil υποστήριξε ότι η μειωμένη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τις περικοπές 
στους προϋπολογισμούς των δήμων, θα οδηγούσε σε μείωση του αριθμού των εκλογικών κέντρων και 
κατ' επέκταση σε μειωμένη συμμετοχή. Η στάση αυτή των κυβερνητικών κομμάτων αντανακλούσε με 
αρνητικό τρόπο στην ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα! 
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Η “Πορτοκαλί” δημοκρατική Ευρω-
επανάσταση της Ολλανδίας όπως φαίνεται 
δεν χαιρετίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό σε 
όλην την Ευρώπη. Κάποιοι Ουκρανοί, γα-
λουχημένοι προφανώς με ελαφρώς λιγότερο 
δημοκρατικές αρχές, έδειξαν τη δυσαρέσκεια 
τους για το δικαίωμα των Ολλανδών πολιτών 
να αποφασίζουν άμεσα με κάποιες φωτογρα-
φίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
τουλάχιστον ανησυχητικές! 

Βέβαια, αυτού του είδους οι φωτογραφίες μάλλον ενδυναμώνουν την επιχειρηματολογία όσων 
ζητούν να μην κυρωθεί η συμφωνία της Ε.Ε. με μία χώρα στην οποία ο πολιτικός τραμπουκισμός, 
η βία και η ολιγαρχική επιβολή αποτελούν τον κανόνα. 

Το δημοψήφισμα αυτό αποκάλυψε ότι το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ε.Ε. ίσως να είναι ακόμη 
μεγαλύτερο από όσο φανταζόμαστε και πως δεν αφορά μόνο στις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου. 
Αντίθετα, φαίνεται να έχει διαβρώσει χώρες εύπορες και με “μεγάλη δημοκρατική παράδοση”. Κατά 
τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ολλανδία, ο Ουκρανός πρόεδρος Petro Poroshenko 
δήλωσε, δίπλα στον Ολλανδό πρωθυπουργό ότι, «το δημοψήφισμα δεν θα εμποδίσει τη συμφωνία 
σύνδεσης», αμφισβητώντας ανοιχτά τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. Ο Ρούτκε απλώς 
κράτησε το στόμα του κλειστό. 

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας 
αναλώθηκαν είτε σε ύβρεις, λοιδορίες και προσβολές προς τους πολίτες που ζητούσαν να μην κυρω-
θεί η συμφωνία, είτε σε κρυπτο-συνωμοτικές δηλώσεις πως – δήθεν – η συμφωνία είναι “δύσκολο” 
να εξηγηθεί δημοσίως, σε όλες της τις λεπτομέρειες, υπονοώντας ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα που 
δεν γίνεται να “αποκαλυφθεί” στους πολίτες. Πάντα όμως η ατζέντα αυτή λειτουργεί για “το καλό τους” 
και οι πολίτες πρέπει να “εμπιστεύονται” τους εκλεγμένους ηγέτες γιατί “αυτοί ξέρουν καλύτερα”. Τι κι 
αν η πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύει το αντίθετο; Η προπαγάνδα τύπου “αυτοί 
ξέρουν καλύτερα” συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 61.1% των ψηφισάντων 
ήταν εναντίον της συμφωνίας (tegen) και το 38.1% ήταν 
υπέρ (voor). H συμμετοχή ήταν χαμηλή, 32.2%, αλλά ξε-
πέρασε το όριο του 30%, συνεπώς το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος είναι έγκυρο. Ως προς τις μεγάλες 
πόλεις, το Άμστερνταμ και η Ουτρέχτη ήταν υπέρ της 
συμφωνίας ενώ το Ρότερνταμ και η Χάγη εναντίον.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι πλέον η συμφωνία δεν 
μπορεί να κυρωθεί από την Ολλανδία και οι επόμενες 
κινήσεις θα εξεταστούν βήμα-βήμα. 

Ο εκπρόσωπος του νεοφιλελεύθερου D66, αν και 
συμμετείχε στην εκστρατεία υπέρ του ΝΑΙ, δήλωσε ότι το 
αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σεβαστό. Το ίδιο και ο 
εκπρόσωπος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος. O 
Geert Wilders του κόμματος της Ελευθερίας δήλωσε ότι 
αυτή είναι η αρχή του τέλους της Ε.Ε. υπό την παρούσα 
της μορφή. 

Εκπρόσωπος του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε ότι ο 
πρόεδρος είναι “θλιμμένος” με το αποτέλεσμα. 



Dmytro Kuleba, Ουκρανός πρέσβης στην Ολλανδία: «Κρατούν την Ουκρανία όμηρο της 
διαμαρτυρίας τους εναντίον της Ε.Ε. Εναντίον μας δεν είχαν κάτι παραπάνω από θεωρίες 
συνωμοσίας και Ρώσικη προπαγάνδα.»

Mustafa Nayyem, μέλος του Κοινοβουλίου της ομάδας βουλευτών υπέρ του Poroshe-
nko: «Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στρέφεται όχι εναντίον του Ουκρανικού λαού, αλλά 
προσωπικά εναντίον του Προέδρου Poroshenko. Οι Ολλανδοί που είπαν “ΟΧΙ” στην 
Ουκρανία θα μετανιώσουν για την επιλογή τους.»

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, mignatiou.com: «Στην πραγματικότητα, ψηφίζοντας όπως 
ψήφισαν, οι Ολλανδοί πολίτες απέρριψαν την πολιτική της διαρκούς διεύρυνσης της ΕΕ, που 
εντάσσει όλο και φτωχότερες χώρες στην Ένωση, χωρίς να τους παρέχει την αναγκαία στήριξη 
για να ενταχθούν. (...) Αλλά και ήταν κάτι βαθύτερο που είπαν οι Ολλανδοί. Απέρριψαν τον 
απολύτως αντιδημοκρατικό τρόπο που χαράσσονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές, τόσο σε 
ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.»

Angela Merkel, Γερμανίδα Καγκελάριος: «Θα χειριστούμε κι αυτό το ζήτημα όπως 
χειριστήκαμε και άλλα δύσκολα θέματα στο παρελθόν.» 

Francois Hollande, Γάλλος Πρόεδρος: «Η Ευρώπη θα εφαρμόσει ότι είναι δυνατόν από την 
συμφωνία διασύνδεσης. Σε ότι αφορά τη Γαλλία και τη Γερμανία, θα συνεχίσουμε να υποστη-
ρίζουμε την Ουκρανία και θα εφαρμόσουμε τη Συμφωνία στις χώρες μας.»

Kate Hoey, βουλευτής Εργατικών: «Είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα στο Ολλανδικό δημο-
ψήφισμα απόψε. Χωρίς αμφιβολία, η Κομισιόν θα τους πει να ψηφίσουν πάλι.» 

Thierry Baudet, μέλος της επιτροπής υποστήριξης του Ολλανδικού δημοψηφίσματος: 
«Εάν οι πολιτικοί αγνοήσουν το “ΟΧΙ” των Ολλανδών, αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη 
ισχυρότερο μήνυμα από όσα έχουν λάβει οι Βρετανοί ως τώρα: Ότι δεν υπάρχει τρόπος να 
αλλάξει η πολιτική ευρω-ελίτ και ότι είναι αναγκαίο γι' αυτούς να ψηφίσουν την αποχώρησή 
τους από την ΕΕ.»

Emile Roemer, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος: «Οι πολιτικοί γενικά, και 
ειδικότερα η κυβέρνηση, δεν μπορούν να αγνοήσουν το αποτέλεσμα. Το “ΟΧΙ” των Ολλανδών 
είναι καλό για την Ουκρανία, καλό για την Ολλανδία και καλό για την Ευρώπη.»

“LT”, ανώνυμος Ολλανδός σχολιαστής στην ιστοσελίδα opendemocracy.com: «(...) 
είμαστε στεναχωρημένοι για την Ουκρανία. Ακόμη και ο Emile Roemer, o επικεφαλής του 
κόμματος που στάθηκε περισσότερο από όλα απέναντι στην συμφωνία, δήλωσε ότι θέλει να 
βοηθήσει την Ουκρανία. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες τα τίναξαν όλα στον αέρα με την εμμονή 
τους στην πολιτική επέκταση της Ένωσης, εισάγοντας πολιτικά στοιχεία στη Συμφωνία. 
Επομένως, υπό αυτήν την οπτική, η ψήφος μας ήταν επίσης ψήφος εναντίον της Πολιτικής 
Ένωσης. 

Δηλώσεις και Σχόλια 
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Άρθρο 63 του Συντάγματος: Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες βουλευτών

1. Oι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το 
Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της 
Oλομέλειας της Bουλής.

2. Oι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική 
ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής.

3. Aν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε 
συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα 
τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής του.
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Το Σύνταγμα και οι εφαρμογές του. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται από την συνέντευξη που έδωσε ο καθ. Γ. Κοντογιώργης 
στις 30.4.2015 στο «Διάλογος Radio» και στον Μιχάλη Νευραδάκη, σχετικά με το πολιτικό σύστημα 
και το Σύνταγμα της χώρας, για τις μνημονιακές συμβάσεις, το δημόσιο χρέος, και τις εξεταστικές 
επιτροπές που έχουν σχηματιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μίλησε επίσης και για την ανομία και 
τη διαφθορά στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της χώρας. H συνέντευξη περιέχεται ως αυτοτελές κεφάλαιο 
στο τελευταίο βιβλίο του Κοντογιώργη με τίτλο «Η Συριζαία Αριστερά ως Νέα Δεξιά: το Συντηρητικό 
Ιδιώνυμο της Αριστεράς» (εκδόσεις Πατάκη). 

«(Σ)ε ότι αφορά στο Σύνταγμα, το οποίο καθιερώνει το πολίτευμα της χώρας, συμφωνείται  από 
σύσσωμη την πολιτική τάξη να συνεχίσει να παραβιάζεται κατά σύστημα σε όλες του τις διατάξεις. 
Όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι το Σύνταγμα πρέπει να προσαρμόζεται στα μέτρα τους, δηλαδή να 
γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από αυτά, εννοείται στα άρθρα που προνοούν για  τη λειτουργία 
του πολιτεύματος.»

«Θα μπορούσα να απαριθμήσω άπειρα παραδείγματα που διαπιστώνουν γιατί η κομματοκρατική 
ιδιοποίηση του πολιτικού συστήματος είναι υπόλογη για την καταστροφή της χώρας. Το πιο 
σημαντικό όμως είναι ότι η πολιτική τάξη της χώρας εξαίρεσε αυτοβούλως εαυτήν από τη δικαιοσύνη. 
Όταν μιλάμε για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, εννοούμε τους πολίτες της καθημερινότητας. Στην 
έννοια του κράτους δικαίου δεν υπόκειται το πολιτικό προσωπικό, είναι υπεράνω του νόμου, ό,τι 
ήταν δηλαδή και στο παλαιό καθεστώς της απολυταρχίας ο μονάρχης.»

«Αν θέλει λοιπόν η πολιτική τάξη να δείξει μεταμέλεια, δεν έχει παρά να επαναφέρει τα αδικήματα 
αυτά και ένας τρόπος πολύ πρακτικός, που προβλέπει το Σύνταγμα, είναι να ανασταλεί με ομόφωνο 
τρόπο το άρθρο 86. Αν και θα έλεγα ότι το άρθρο αυτό – και άλλα συναφή – οφείλει να κηρυχθεί 
αντισυνταγματικό και ανυπόστατο, διότι αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος, που 
καθιερώνει την αναφαίρετη ισότητα όλων των πολιτών.»

«Ώστε είναι δυνατή η κάθαρση και μέσα από τις πραγματικότητες αυτού του α-ήθους Συντάγματος, 
που ουσιαστικά εγκαθιδρύει την ολιγαρχική κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος ως κρατούν 
σύστημα. Αυτό λοιπόν δεν φαίνεται διατεθειμένη ούτε η Συριζαία Αριστερά να το πράξει. Δεν άδειασε 
καν να καταργήσει το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών και βουλευτών, ούτε να αλλάξει τον 
κανονισμό της Βουλής που αφορά σε αυτά τα ζητήματα. Και όπως όλα δείχνουν, προτίθεται να 
παραπέμψει το θέμα στις καλένδες της αναθεώρησης του Συντάγματος. Σημαίνει δηλαδή, ότι δεν το 
πράττει όχι γιατί δεν γνωρίζει, αλλά γιατί δεν θέλει να αλλάξει τη λογική του πολιτεύματος, να 
δημιουργήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των νομέων του πολιτικού συστήματος και της 
κοινωνίας, της κοινωνικής συλλογικότητας.»

Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται εδώ:

http://contogeorgis.blogspot.gr/search?q=%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE
%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7
 

http://contogeorgis.blogspot.gr/search?q=%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://contogeorgis.blogspot.gr/search?q=%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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Πόσο αληθές είναι το φυλλάδιο 
της κυβέρνησης για το Brexit;

Η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας χρησιμο-
ποιώντας κρατικούς πόρους τύπωσε και 
μοίρασε σε 27 εκατομμύρια σπίτια φυλλά-
δια που υποστηρίζουν πως οι πολίτες δεν 
πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της εξόδου από 
την Ε.Ε. 

Οι δημοσιογράφοι του BBC Anthony Reuben και Tamara Kovacevic έλεγξαν ένα προς ένα 
τα επιχειρήματα στο φυλλάδιο και παρουσιάζουν τα δεδομένα στον “Έλεγχο Αλήθειας για το 
Brexit”.  

Θέση της κυβέρνησης Συμπέρασμα Αιτιολόγηση

Περισσότερες από 3 εκατ. 
θέσεις εργασίας συνδέονται 
με τις εξαγωγές στην Ε.Ε.

Αμφιλεγόμενη 
μεθοδολογία 

Υπολογίστηκε το ποσοστό των εξαγωγών 
στο συνολικό εθνικό παραγόμενο προϊόν 
και μετά υπολογίστηκε σε πόσες θέσεις 
εργασίας αντιστοιχεί το ποσοστό αυτό επί 
του συνόλου των εργαζομένων.

Η συνεργασία με την Ε.Ε. 
κρατά μακρυά εγκληματίες 
και τρομοκράτες.

Αμφιλεγόμενο

Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της 
αντίθετης άποψης – επιπλέον, δεν 
υπάρχει λόγος να μην συνεχιστεί η 
συνεργασία αυτή και μετά το Brexit.

Οι μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε. 
βοήθησαν στην μείωση των 
αεροπορικών ναύλων κατά 
40% και σε νέες διαδρομές 
να δημιουργηθούν.

Μερικώς 
αληθινό

Αντίστοιχες μειώσεις έχουν γίνει και σε άλ-
λα μέρη του πλανήτη, άρα θα μπορούσαν 
να γίνουν και χωρίς τις ευρω-
μεταρρυθμίσεις.

 Από τον επόμενο χρόνο 
καταργείται το roaming στις 
τηλεφωνικές κλήσεις εντός 
της Ε.Ε.

Μερικώς 
αληθινό

Ισχύει αλλά δεν υπάρχει λόγος που να 
εμποδίζει τη Μ. Βρετανία να το εφαρμόσει 
και μετά το Brexit. 

Οι εισαγωγές από την Ε.Ε. 
αντιστοιχούν σε λιγότερο 
από το 8% των εξαγωγών 
της, ενώ οι εξαγωγές στην 
Ε.Ε. είναι το 44% των 
εξαγωγών της M. Βρετανίας. 

Αμφιλεγόμενη 
μεθοδολογία 

Αν υπολογιστεί σε αξία των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τότε φαίνεται πως η Μ. 
Βρετανία εξάγει στην Ε.Ε. προϊόντα και 
υπηρεσίες αξίας £227 δις και εισάγει από 
την Ε.Ε. αξίας £288 δις. Επομένως, το 
κέρδος βρίσκεται από την μεριά της Ε.Ε. 

Δεν θα μπει η Μ. Βρετανία 
στο ευρώ.

Aληθινό
Υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος που επιτρέπει 
στην Μ. Βρετανία να μείνει εκτός ευρώ 
εφόσον το επιθυμεί. 
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Πόσο αληθές είναι το φυλλάδιο 
της κυβέρνησης για το Brexit;

Το πλήρες άρθρο μπορεί να διαβαστεί εδώ:
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35990076

Στο άρθρο μπορούν να βρεθούν σύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες που προσφέρουν τα δεδομέ-
να επάνω στα οποία στηρίχτηκαν οι δημοσιογράφοι για να σχηματίσουν την άποψη αυτή. 

Θέση της κυβέρνησης Συμπέρασμα Αιτιολόγηση

Οι κάτοικοι της Μ. Βρετανίας 
μπορούν να χρησιμοποιούν δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε. με χαμηλότερο κόστος. 

Μερικώς 
αληθινό

Για κάποιες μορφές υπηρεσιών 
υγείας, π.χ. επείγοντα, μπορεί να 
ισχύσει και μετά το Brexit. 

Δεν υπάρχει χώρα που να έχει 
εξασφαλίσει πρόσβαση στην κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να υπο-
χρεούται να ακολουθεί τους ευρωπαϊ-
κούς νόμους (στους οποίους δεν θα 
έχει δυνατότητα να επηρεάσει), χωρίς 
να δέχεται κατοίκους της Ε.Ε. στο 
έδαφός της για εργασία και χωρίς να 
συνεισφέρει στο κοινό ταμείο. 

Aληθινό

Χώρες με ειδική σχέση με την 
Ε.Ε. όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, 
η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν συ-
νεισφέρουν στο ταμείο της Ε.Ε. 
(αν και μικρότερα ποσά από ένα 
πλήρες μέλος) και ακολουθούν 
τους ίδιους κανόνες για την 
μετακίνηση και εργασία των 
πολιτών των χωρών της Ε.Ε.  

Οι νέοι μετανάστες από χώρες της 
Ε.Ε. δεν θα έχουν πλήρη πρόσβαση 
σε ορισμένα επιδόματα μέχρι να 
συμπληρώσουν 4 χρόνια εργασίας. 

Aληθινό

Αποτελεί μέρος της συμφωνίας 
Ε.Ε. - Ην. Βασιλείου του Φε-
βρουαρίου 2016. Θα εφαρμοστεί 
εάν παραμείνει το Ην.Β. στην Ε.Ε.
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Διαδραστικό Συνέδριο 
“Democratic 

Participation in a 
Citizens’ Europe: 

What Next for the EU?”
   

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016 [9.30 – 17.30], Univ. of Liverpool Foresight Centre – 1 
Brownlow Street, Λίβερπουλ L69 3GL, Μ. Βρετανία. 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται προ-εγγραφή μέχρι την 29η Απριλίου, εδώ: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/democratic-participation-in-a-citizens-europe-what-next-for
-the-eu-tickets-20917507829
 
Όσο οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη και η παγκόσμια κοινότητα 
βαθαίνουν τόσο αυξάνεται η ανάγκη δημιουργίας των διαδικασιών που θα διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη 
ζωή τους. 

Το συνέδριο αυτό σκοπεύει να φέρει σε επαφή ομιλητές και συμμετέχοντες από ποικίλα 
περιβάλλοντα: Ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, δημόσιους φορείς, 
εκπροσώπους οργανώσεων πολιτών και απλούς πολίτες. Εκτός από ενδιαφέρουσες 
ομιλίες, θα υπάρχουν και εργαστήρια όπου θα δοκιμαστούν διάφορα εργαλεία – άλλα 
δοκιμασμένα και άλλα πρωτοποριακά – που επιτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών στο 
πολιτικό γίγνεσθαι. 

Το συνέδριο σκοπεύει να ενισχύσει τη γνώση γύρω από διάφορες μεθόδους συμμετοχής 
των πολιτών: Από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις καμπάνιες συλλογής υπογραφών, 
έως τα δημοψηφίσματα πολιτών, τις ενημερωτικές εκστρατείες που ξεκινούν από τους 
πολίτες, τη δομημένη και μεθοδική ενημέρωση πολιτικών αντιπροσώπων, έως τα κινήματα 
διαμαρτυρίας και άλλα. Οι συμμετέχοντες, ενώνοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, θα 
προσπαθήσουν να ανοίξουν νέους δρόμους και να εξερευνήσουν νέα μέσα για μια πιο 
δημοκρατική και συμμετοχική κοινωνία.  

Οργανωτές:

➢ Το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, τομέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
➢ Η ECI Campaign
➢ Η βρετανική οργάνωση Democratic Society people2power.info
➢ Σύμβουλος επικοινωνίας το people2power.info 
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Δημοψήφισμα για την μετατροπή της 
Washington DC στην 51η Πολιτεία.

Από την ίδρυσή της το 1790, βάσει του αμερικανι-
κού Συντάγματος, η DC ανήκει στη δικαιοδοσία του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ και δεν απότελεί τμήμα καμίας 
Πολιτείας. Αυτό έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, να 
μην μπορεί να ασκήσει αυτόνομη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της αλλά να είναι όμηρος των 
πολιτικών ισορροπιών μέσα στο Κογκρέσο, ειδικά 
όταν επικρατούν οι Ρεπουμπλικάνοι που σταθερά 
επιδιώκουν μειώσεις δαπανών. 

Άλλη μια διαφορά είναι πως εάν μετατραπεί σε Πολιτεία, θα εκλέγει δύο μέλη στη Γερουσία, 
ενώ και στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι εκπρόσωποί της δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Με 
άλλα λόγια, οι κάτοικοι της DC έχουν μειωμένα δικαιώματα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 
κατοίκους των ΗΠΑ. 

Το 2013, το 83% των κατοίκων ψήφισε σε δημοψήφισμα υπέρ της αλλαγής του κανονισμού 
λειτουργίας της πόλης, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη αυτονομία στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα επικυρώθηκε φέτος στα δικαστήρια και επομένως, για 
πρώτη φορά φέτος, θα υποβληθεί ο προϋπολογισμό υπό τους όρους αυτού του 
δημοψηφίσματος. 

Σε συνέχεια λοιπόν αυτού του δημοψηφίσματος, η Δήμαρχος του DC Muriel Bowser 
ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προκαλέσει νέο δημοψήφισμα [πρόκειται για plebiscite, όχι 
δημοψήφισμα που ζητούν οι ίδιοι οι πολίτες] για να δηλώσουν οι κάτοικοι εάν επιθυμούν την 
μετατροπή της DC στην 51η Πολιτεία των ΗΠΑ. H Δήμαρχος δήλωσε ότι το δημοψήφισμα θα 
καταδείξει την επιθυμία των κατοίκων να αποκτήσουν καθεστώς ισότιμο με τις υπόλοιπες 
Πολιτείες των ΗΠΑ. Η τελευταία δημοσκόπηση είχε δείξει ότι περίπου 2 στους 3 κατοίκους 
(67%) υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Το αποτέλεσμα ωστόσο δεν θα έχει καμία δεσμευτική αξία, επειδή η ανακήρυξη μιας νέας 
Πολιτείας απαιτεί τροποποίηση του αμερικάνικου Συντάγματος. Το 1985, μια αντίστοιχη 
προσπάθεια να ανακινηθεί αυτό το ζήτημα δεν συγκέντρωσε αρκετή υποστήριξη από τις 
άλλες πολιτείες και έσβησε. Παρόμοια τύχη είχαν και άλλες νομοθετικές προσπάθειες στη 
Γερουσία και στη Βουλή για την αναβάθμιση του καθεστώτος της DC. Όσοι αντιδρούν στις 
προσπάθειες αυτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αντισυνταγματική ενέργεια με σκοπό να 
αυξήσει τον αριθμό των Δημοκρατικών γερουσιαστών με 2 νέα μέλη. 
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Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό η Ουάσινγκτον, η πρωτεύουσα 
των ΗΠΑ, ονομάζεται Περιφέρεια της Κολούμπια (DC εκ του 
District of Columbia), ενώ συχνά χρησιμοποιείται συνδυαστικά 
ως Washington DC. Η πόλη Ουάσινγκτον (με πληθυσμό 670.000 
κατοίκους, στο ομοσπονδιακό τμήμα μόνο) δεν βρίσκεται στην 
ομώνυμη Πολιτεία της Ουάσινγκτον (στο βορειοδυτικό άκρο των 
ΗΠΑ με πρωτεύουσα το Σιάτλ), αλλά ανάμεσα στις Πολιτείες 
Μέριλαντ και Βιρτζίνια, στις Ανατολικές Ακτές των ΗΠΑ και σε 
έδαφος που δωρήθηκε στην Ομοσπονδία από τις Πολιτείες αυτές 
για να κτιστεί η πρωτεύουσα του νέου κράτους. Η ίδρυσή της  
αποφασίστηκε με νόμο που ψηφίστηκε την 6η Ιουλίου 1790. 



Όπως κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Απριλίου και την 
πρώτη του Μαΐου θα διεξαχθούν οι ανοιχτές συγκεντρώσεις 
[landsgemeinde] των πολιτών στα καντόνια του Appenzell 
Innerrhoden και του Glarus [περισσότερα εδώ]. Πρόκειται για 
τα τελευταία καντόνια που συνεχίζουν μια αμεσοδημοκρατική 
παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της αρκετούς αιώνες πίσω στο 
χρόνο. Στις συγκεντρώσεις αυτές οι πολίτες θα ψηφίσουν για 
μια σειρά από σημαντικά ζητήματα των καντονιών τους, όπως η 
εκλογή αιρετών τοπικών αρχόντων, για σημαντικές δαπάνες των 
καντονιών, για το δανεισμό του καντονιού κλπ.  

Είναι ιστορικό δυστύχημα όμως, εξαιτίας λανθασμένων επιλογών του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους (ειδικά μετά τη Βαυαροκρατία), το ότι δεν μιλάμε σήμερα και για την “ανοιχτή 
συγκέντρωση των πολιτών” των Ψαρών. Επί Τουρκοκρατίας, στα Ψαρά γινόταν μια δημοκρατι-
κή ετήσια εκδήλωση για την επιλογή τοπικών δημογερόντων. Η πάνδημη συνέλευση γινόταν 
στον ναό του Αγίου Νικολάου και εκλέγονταν 40 εκλέκτορες (καπεταναίοι, καραβοκυραίοι, 
πρωτοναύτες, έμποροι και ένας ιερέα), οι οποίοι έμεναν μόνοι στο ναό και εξέλεγαν τους νέους 
δημογέροντες. Στη συνέχεια οι παλιοί δημογέροντες καλούσαν τους εκλέκτορες, τους νέους 
δημογέροντες και τους “οικοκυραίους”, παρέδιδαν τις σφραγίδες και έκαναν οικονομικό 
απολογισμό της θητείας τους. Οι δημογέροντες δεν λάμβαναν αμοιβή για την ετήσια θητεία 
τους. Ήταν υποχρέωση τους να αναλάβουν.

Οι δημογέροντες διεξήγαγαν τις οικονομικές και ναυτιλιακές υποθέσεις της κοινότητας και 
δίκαζαν μικρής εμβέλειας υποθέσεις. Οι πιο σημαντικές υποθέσεις όμως παραπέμπονταν είτε 
είτε σε ειδικό σώμα “αιρετοκριτών” ή ακόμη και στη γενική συνέλευση! Ο θεσμός συνέχισε 
μέχρι το 1815, οπότε και ορίστηκε διοικητής με ετήσια θητεία εξαιτίας εσωτερικών διαφωνιών. 

Οι ανοιχτές συνελεύσεις δεν ήταν η μοναδική έκφραση αυτοδιοίκητου στις Τουρκοκρατούμενες 
και Ενετοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας. Υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία μορφών, άλλες πιο 
αυταρχικές (μέχρι και “δικτατορίες” όπως του Βούλγαρη στην Ύδρα) και άλλες πιο 
δημοκρατικές, όπως κατά την αρχαιότητα υπήρχαν πόλεις-κράτη με διαφορετικά πολιτεύματα. 
Πρέπει να σημειωθεί επίσης, όπως φάνηκε και από το παράδειγμα των Ψαρών, ότι το 
“αυτοδιοίκητο” δεν περιλάμβανε μόνο τα καθήκοντα της σημερινής έννοιας της διοίκησης (π.χ. 
υγειονομικά καθήκοντα, συλλογή φόρων, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικής πρόνοιας) 
αλλά εξίσου και τα δικαστικά καθήκοντα. 

Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά “Η 
διαμόρφωση του νεώτερου Ελληνισμού: η Παλιγγενεσία” (τόμος Β'). 

Επιπλέον λεπτομέρειες από την εργασία “Η Κοινοτική διοίκησις των Ελλήνων 
κατά την Τουρκοκρατίαν” του  Ιάκωβου Τ. Βισβίζη.

 Η Ανοιχτή συνέλευση 
των Ψαρών
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Σταθερά, είναι εύρημα των περισσότερων 
ερευνών για τις πιο ευτυχισμένες χώρες στην 
Ευρώπη, η κατάταξη της Ελβετίας πότε στην 
πρώτη θέση και πότε μεταξύ των 3 πρώτων, 
όπως για παράδειγμα στο World Happiness 
Report του ΟΗΕ για το 2015.  

Σύμφωνα με το άρθρο της Μαριάνθης Αλεξίου 
για την Huffingtonpost.gr [ολόκληρο το άρθρο, 
εδώ] υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το εύρημα 
αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το 
δικαίωμα των πολιτών να αποφασίζουν άμεσα 
για όσα αφορούν τη ζωή τους. Αυτό συνδέεται 
με το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων ή να αμφισβητούν από-
φάσεις των αντιπροσωπευτικών αρχών, τόσο 
σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
καντονιών και δήμων. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα των Ελβετών οικονομολόγων Αλόις Στούτζερ 
και Μπρούνο Φρέι, οι οποίοι ρώτησαν 6.100 Ελβετούς κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από τη 
ζωή τους σε συνάρτηση με τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις για τη ζωή τους. Οι ερευνητές 
συνέκριναν τα αποτελέσματα μεταξύ καντονιών που έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ως 
προς τη δυνατότητα των πολιτών να παρεμβαίνουν και να επηρεάζουν τα κοινά, όπως για 
παράδειγμα τα καντόνια της Βασιλείας και της Γενεύης, με το πρώτο να έχει υψηλό επίπεδο 
συμμετοχής των πολιτών, ενώ στο δεύτερο το πολιτικό σύστημα μοιάζει περισσότερο με 
κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν εντυπωσιακό, όπως περιγράφεται στο άρθρο: «... (οι πολίτες) 
όσο περισσότερο συμμετείχαν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, τόσο πιο ικανοποιημέ-
νοι ήταν με τις ζωές τους. Αυτό δε, είναι τόσο ισχυρό, ώστε η μετακίνηση από τη Γενεύη στη 
Βασιλεία- μέσα από στατιστικές μετρήσεις- συνέβαλλε περισσότερο στην συνολική ικανοποίηση 
για ζωή από ότι η αύξηση από το χαμηλότερο μισθολογικό επίπεδο ( περίπου 800 ευρώ) στο 
υψηλότερο μισθολογικό ( περίπου 3.200 ευρώ). (...) η δημοκρατία και η άσκησή της κάνουν 
τους ανθρώπους ευτυχέστερους. »

Αυτό θα μπορούσε να έχει διπλή εξήγηση: Είτε «... οι πολίτες των ελβετικών καντονιών που 
επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις (είναι) ευτυχέστεροι επειδή τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι 
δημόσιες πισίνες τους λειτουργούν καλύτερα. Ή υπάρχει μια άμεση ικανοποίηση που πηγάζει 
από την ικανότητα να παίρνουν τη μοίρα της κοινότητας στα χέρια τους.» Οι ερευνητές 
συγκλίνουν προς το δεύτερο. Ότι δηλαδή, συγκρινόμενοι με τους πολίτες άλλων χωρών με 
επίσης υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος, η επιπλέον ικανοποίηση των 
Ελβετών συνδέεται με το δικαίωμα άμεσης παρέμβασης στις αποφάσεις που τους αφορούν. 
Όπως επισημαίνει το άρθρο: «Μια ευτυχισμένη λοιπόν χώρα, καταλήγουν οι Στούτζερ και Φρέι 
είναι αυτή στην οποία η πολιτική της δεν είναι ένα σπορ με τους πολίτες της να 
παραμένουν ως απλοί θεατές.»

Το σημαντικότερο συμπέρασμα όμως εμφανίζεται στο τέλος: «Δημιουργείται, επίσης, ένας 
«ενάρετος κύκλος», καθώς σύμφωνα με έρευνα του οικονομολόγου Κάιτ Γκούβεν, όσο πιο 
ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο καλύτεροι πολίτες γίνονται, καθώς η ευτυχία 
προκαλεί υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στους άλλους. Τέλος, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι 
έχουν μεγαλύτερο σεβασμό στους νόμους, βοηθούν περισσότερο τους συνανθρώπους τους και 
κυρίως, έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να συμμετέχουν στα κοινά και να ψηφίζουν.»

? 

Η Ευτυχία και το Δικαίωμα να αποφασίζουμε
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ΑΠΟΨΕΙΣ
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«Έτσι, όπως κάθε πολίτευμα και η δημοκρατία θα παράγει λάθη. Το να 
συγκρίνουμε την δημοκρατία με ένα πολίτευμα στο οποίο δεν θα υπάρξει 
ποτέ και για κανέναν λόγο μια λάθος απόφαση είναι εντελώς ανόητο. Αυτό το 
οποίο οφείλουμε να κάνουμε, είναι να συγκρίνουμε την πραγματική δημοκρα-
τία με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, μια ξεκάθαρη ολιγαρχία. Μια ολιγαρχία η 
οποία είναι φιλελεύθερη μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων και σίγουρα 
όχι όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας.»

Πέτρος Βουρλής, μέλος της ομάδας πολιτών 
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ”

Απόσπασμα από το άρθρο “Δημοκρατία και οχλοκρατία“ που δίνει τέλος στο 
σαθρό ερώτημα- επιχείρημα εναντίον των δημοψηφισμάτων“... κι αν κάνουν 
λάθος οι πολίτες;”. 

«Τούτου γενομένου, οι άνθρωποι θέλουσιν απαλλαχθή από την όντως δουλείαν την 
καταπιέζουσαν αυτούς, και ελεύθεροι κατασταθέντες, θέλουσιν απολαύση το δικαίω-
μα της ψηφοφορίας, και συστήση κοινότηταν, όχι ως πρότερον τη ενεργεία του ισχυ-
ρότερου, αλλά τη δυνάμει των νόμων» 

Ιωάννης Καποδίστριας
 
Ως Κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας αποκαλύπτει σε επιστολή του 
προς φιλικό του πρόσωπο τις απόψεις του για το πολιτικό μέλλον των Ελλήνων. Οι 
απόψεις αυτές συνδέονται με το σχέδιό του να δώσει γη στους ακτήμονες και να τους 
καταστήσει μικροϊδιοκτήτες, πράγμα που πιστεύει ότι θα τους οδηγήσει σε πολιτική 
χειραφέτηση από τους κοτζαμπάσηδες και τους κομματάρχες. Οι ακτήμονες και οι 
πένητες ήταν αναγκασμένοι να ζητούν φιλοδωρήματα από την ελίτ για να 
επιβιώνουν. 

Το σχέδιο του Καποδίστρια θυμίζει τη φράση του Κώστα Παπαϊωάννου για την 
αρχαία Αθήνα, ότι ο ελεύθερος αγρότης γέννησε τον Αθηναίο οπλίτη που με τη σειρά 
του γέννησε τον ελεύθερο πολίτη. 

«Το Σύνταγμα που έχουμε το έφτιαξαν οι πολιτικοί και μέσα σ’ αυτό όρισαν ότι 
το Σύνταγμα θα είναι για πάντα αποκλειστική αρμοδιότητα του πολιτικού 
προσωπικού και όχι του λαού.

Εγώ θέτω όμως το εξής απλό ερώτημα:
«Ο λαός είναι κυρίαρχος επειδή το λέει το Σύνταγμα ή επειδή είναι κυρίαρχος 
μπορεί να φτιάχνει Σύνταγμα;»

Πέτρος Χασάπης, δικηγόρος- μέλος της Πρωτοβουλίας
για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή

Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 150 λέξεις, παρακαλούμε στείλτε το στο 
referendum@mail.com     

mailto:referendum@mail.com
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«...Αν ξεκινήσουμε από το τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε τώρα(!), εγώ θα 
πω ότι μας χρειάζονται τρία πράγματα:
Πρώτον, να δημιουργήσουμε θεσμούς ελέγχου, το "ἐλέγχειν" που λέγανε στην 
αντίστοιχη εποχή οι αρχαίοι.
Δεύτερον, να δημιουργήσουμε αντίστοιχους θεσμούς ευθύνης, δηλαδή κάποιος ο 
οποίος βλάπτει, να προσάγεται στη δικαιοσύνη για να έχει την ανάλογη ποινή.
Και το τρίτο είναι το "ἄρχειν"!

"Ευθύνη", "ἐλέγχειν", "ἄρχειν", είναι οι τρεις λέξεις που αποδίδονται οι εξής 
πραγματικές συνθήκες που αλλάζουν το πολιτικό σύστημα:

H κοινωνία παρεμβαίνει μέσα από ένα ανέξοδο σύστημα που είναι ο δημοσκοπικός 
Δήμος, είτε με τη μορφή των ερωτημάτων, είτε και με τη μορφή της on line λειτουρ-
γίας, δηλαδή της ζωντανής και διατυπώνει τη βούλησή της με απόλυτη ακρίβεια, 
χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρωθεί κάπου. Αυτό συνδυάζεται με θεσμούς που 
έχουν να κάνουν με το πώς ζητάμε ευθύνες από τους πολιτικούς για την πολιτική 
τους, δηλαδή εάν είναι συμβατή με το συμφέρον και τη βούληση της κοινωνίας, και 
το πώς ελέγχουμε. Δεν είναι νοητό, παραδείγματος χάρη, ο πολιτικός να μην 
υπόκειται στη Δικαιοσύνη, ό,τι κι να κάνει. Δεν είναι νοητό η ίδια η Βουλή να 
αντικαθιστά τη Δικαιοσύνη. Προσωπικά πιστεύω ότι ούτε και η Δικαιοσύνη, επειδή 
στο στάδιο που βρίσκεται είναι απόλυτα εξαρτημένη, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. 
Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα σώμα απονομής της δικαιοσύνης, για τα πολιτικά 
αδικήματα! Αυτό θα αποτελείται από δικαστικούς με αρμοδιότητα και αντίστοιχους 
πολίτες, που θα έχουν την καταλληλότητα για να παίξουν αυτό το ρόλο. Κι αυτό το 
σώμα θα αποφασίζει εάν η πολιτική λειτουργία είναι συμβατή ή όχι. Να μην 
παραβιάζεται η αρχή της γενικής ισότητας, η οποία είναι και θεμελιώδης αρχή 
οποιουδήποτε πολιτεύματος!...».» 

Γιώργος Κοντογιώργης
 
Ο καθ. Γ. Κοντογιώργης απαντά στις ερωτήσεις που του θέτει ο Βασίλης Ξυδιάς, 
εκπροσωπώντας την Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή. Συζητούν για 
την κρίση του πολιτικού συστήματος και διερευνούν τη δυνατότητα θεσμικής 
διεξόδου. Μεταξύ άλλων, ο Γ. Κοντογιώργης περιγράφει τον τρόπο που η κοινωνία 
θα μπορούσε να επέμβει θεσμικά και να αναγκάσει το πολιτικό σύστημα να μεταβεί 
από το σημερινό ολιγαρχικό καθεστώς σε ένα πιο αντιπροσωπευτικό. 

Ολόκληρη η συζήτηση έχει αναρτηθεί στο youtube:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZW3Zbo6aXQQ&feature=youtu.be

 Η απομαγνητοφώνηση έγινε από την Ελένη Ξένου. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3Zbo6aXQQ&feature=youtu.be
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

     1   2012,    ,   7 Από την η Απριλίου ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες από τουλάχιστον
- ,      –    12  Κράτη Μέλη μπορούν με τις υπογραφές τους εφόσον συλλεχθούν εντός μηνών

–            . να ζητήσουν από την Κομισιόν να νομοθετήσει πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
 ,         Απαραίτητη προϋπόθεση το ζήτημα αυτό να βρίσκεται εντός δικαιοδοσίας

 . . της Ε Ε

Άρθρο 11, παρ.4: Όχι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες σημαντικού αριθμού 
Κρατών-Μελών μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Κομισιόν, 
εντός του πλαισίου των εξουσιών της, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που οι 
πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
Συμφωνιών. 

Οι διαδικασίες και οι συνθήκες που απαιτούνται για μία τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα 
διευκρινιστούν σε συμφωνία με την 1η παράγραφο του Άρθρου 24 της Συμφωνίας για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.

Άρθρο 24, παρ. 1 [Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ε.Ε.]: Το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δρώντας εντός των κανονισμών και σε συμφωνία με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θα φροντίσουν για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 

Άρθρο 11, παρ.4: Όχι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες σημαντικού αριθμού 
Κρατών-Μελών μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Κομισιόν, 
εντός του πλαισίου των εξουσιών της, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που οι 
πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
Συμφωνιών. 

Οι διαδικασίες και οι συνθήκες που απαιτούνται για μία τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα 
διευκρινιστούν σε συμφωνία με την 1η παράγραφο του Άρθρου 24 της Συμφωνίας για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.

Άρθρο 24, παρ. 1 [Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ε.Ε.]: Το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δρώντας εντός των κανονισμών και σε συμφωνία με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θα φροντίσουν για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 

Συνθήκη της 
Λισαβόνα 
για την ΕΕ 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” από τον 
Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται μεταξύ των υποστηρικτών της 
καμπάνιας “ECI Campaign” για τη βελτίωση του μόνου 
θεσμού στην Ε.Ε. που επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των 
πολιτών.



 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Τυπώστε το, συμπληρώστε τα στοιχεία και 
στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση σας όσον αφορά σε ενέργειες 
υπέρ της θεσμοθέτησης δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών.

Στη σελίδα https://greekdimo.wordpress.com μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα και δράσεις σχετικά με 
δημοψηφίσματα ανά τον κόσμο.

Στο mail referendums@yahoo.gr μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας από 
την βάση δεδομένων μας.

Δημοκρατία, δεν είναι απλά να επιλέγουμε αντιπροσώπους κάθε τέσσερα χρόνια, δημοκρατία, δεν

είναι σε καμία περίπτωση να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Δημοκρατία, είναι να αποφασίζουμε 
μαζί. Δημοκρατία, είναι το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων, στη διαβούλευση και στη λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε 
και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μό-
νο μέσα από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα και τους θεσμούς να αποφασίζουν για οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν.

Είναι απαραίτητο, πλέον, να εμπλουτίσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν το αμιγώς κοινοβου-
λευτικό μας πολιτικό σύστημα με θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας, όπως τα δημοψηφίσματα 
πρωτοβουλίας πολιτών. Μέσω των δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών (και όχι των 
πολιτικών) μπορούμε να αποφασίζουμε για οτιδήποτε και οποτεδήποτε το επιθυμούμε – με  σεβα-
σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα, το οποίο εμείς θα δημιουργήσουμε.

Aυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την συλλογή υπογραφών υπέρ της επίσημης θεσμοθέτησης 
σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο των Δημοψηφισμάτων μετά από πρωτοβουλία 
πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει σήμερα. Κάνουμε, δηλαδή, αυτό που θα κάναμε αν 
είχαμε το δικαίωμα να καλέσουμε μια Συνταγματική πρωτοβουλία πολιτών. 

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα της Δημοκρατικής λειτουργίας ενός πολιτεύματος. 
Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς πολίτες και σε αυτό ακριβώς σκοπεύει η προσπάθεια 
αυτή. Στο να αυτομετασχηματισθούμε σε πολίτες, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους και απαιτούν να αποφασίζουν αυτοί.

 

Θα καταφέρουμε τα παραπάνω αν είμαστε πολλοί. Χωρίς αποκλεισμούς και “πιστοποιητικά”. Όσο 
περισσότεροι είμαστε, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για την πολιτική ελίτ να μας αρνείται το 
δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς. Αυτή η ριζική πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο αν το 
επιθυμήσουμε. Αν νιώσουμε πως είναι δική μας υποχρέωση να εργαστούμε για αυτό. Η αλλαγή 
αυτή θα έρθει μόνο αν και εσύ, που διαβάζεις αυτό το κείμενο, αποφασίσεις πως είναι και δική 
σου “δουλειά” να αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά, δήλωσε το και βοήθησε στην εξάπλωση της ιδέας. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από ό,τι, ίσως, πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας θα αλλάξει τον κόσμο 
μας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

mailto:referendums@yahoo.gr
mailto:referendums@yahoo.gr
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