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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 υποστηρίζουν το θεσμό των Δημοψηφισμάτων. Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθε-
ρο 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/


Περιεχόμενα

Σελ.2:  Η Ταυτότητα μας
Σελ 3:  Περιεχόμενα
Σελ.4-5:  Ειδήσεις από τον Κόσμο 

Κείμενα και Συνταγματική Αναθεώρηση   

Σελ.7-8:  Διάφορες δηλώσεις

Σελ.9-12:  ΚΕΙΜΕΝΑ [Μανιτάκης, Λυγερός, Καλής, Παπαδοπούλου] 

Σελ.13-14: Ανοιχτή επιστολή από οργανώσεις πολιτών για ένα νέο 
    Σύνταγμα

Σελ.15-16: Συνταγματικά Δημοψηφίσματα: πρακτικές σε άλλα κράτη

Σελ 17:   Σχόλια από το Facebook 

Σελ.18-19: Μικρό δοκίμιο περί ανεντιμότητας
Σελ.20-21: ΙΣΤΟΡΙΑ: Η αληθινή Δημοκρατία (άμεση) πέτυχε, αλλά εμείς 

    την ξεχάσαμε! 

Σελ.22-23: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Κροατία – το Δημοψήφισμα 
    για τον θεσμό του γάμου

Σελ.24-25: ΑΠΟΨΕΙΣ

Σελ.26:  Τι είναι το “European Citizens' Initiative - ECI”; 

Σελ.27:  “Υποστηρίζω κι ΕΓΩ!” - Δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία 
   πολιτών

Σελ.28:  Έντυπο Υποστήριξης
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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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Όρεγκον, Νοέμβριος 1996: 

Οι πολίτες του Όρεγκον τον Νοέμβριο του 1996 με οριακή πλειοψηφία 50.54% 
απέρριψαν την πρόταση υπό τον τίτλο “Oregon Legislative Limits on Changing 
Voter Approved Statutes Amendment” ή αλλιώς γνωστή ως Πρόταση 33. 

Με την πρόταση αυτή οι πολίτες ήθελαν να περιορίσουν την εξουσία του Πολιτειακού 
Κοινοβουλίου να επεμβαίνει σε νόμους ψηφισμένους μέσω δημοψηφίσματος και να 
τους τροποποιούν. Με βάση την πρόταση, οι νόμοι αυτοί θα μπορούσαν να αλλάξουν 
τα 5 πρώτα χρόνια μόνο μετά από νέο δημοψήφισμα και στη συνέχεια θα 
απαιτούσαν πλειοψηφία 60% στο Κοινοβούλιο για να αλλάξουν. 

Η διαφορά των δύο απόψεων ήταν 14.000 ψήφοι, περίπου, σε σύνολο 1.300.000 
ψηφοφόρων. 

Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, Σεπτέμβριος 
2016: 

Οι πολίτες της Σέρβικης Δημοκρατίας της 
Βοσνίας (ΣΔτΒ - Republika Srpska) με το 
συντριπτικό ποσοστό του 99.8% αποφάσισαν 
να διατηρήσουν την 9η Ιανουαρίου, ημέρα του 
Αγ. Στεφάνου, προστάτη αγίου της Σέρβικης 
Δημοκρατίας, ως Εθνική Αργία της Δημοκρα-
τίας τους. 

Τον Νοέμβριο του 2015, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βοσνίας έκριναν ως 
αντισυνταγματική την ημέρα αυτή ως εθνική εορτή της ΣΔτΒ με το πρόσχημα ότι 
αποτελεί “διάκριση” εις βάρος των μη-ορθοδόξων πολιτών της, και έδωσαν 
προθεσμία 120 ημερών για να συμμορφωθεί. Οι αρχές της ΣΔτΒ  απάντησαν 
παραπέμποντας το ζήτημα σε δημοψήφισμα. Την απόφαση υποστήριξαν όλα τα 
σέρβικα κόμματα του Κοινοβουλίου της ΣΔτΒ, όπως επίσης και οι Κροάτες 
βουλευτές. 

Το ερώτημα όπως διατυπώθηκε, ήταν: "Συμφωνείς ότι η 9η Ιανουαρίου πρέπει να 
ανακηρυχθεί και να εορτάζεται ως η Ημέρα της Σέρβικης Δημοκρατίας;” 
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Ηνωμένες Πολιτείες, Νοέμβριος 2016: 

Αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ, σχεδόν οι μισές, επιτρέπουν τη χρήση μαριχουάνας είτε 
για ιατρικούς λόγους, είτε απλώς για προσωπική χρήση. 

O αριθμός τους πιθανόν να αυξηθεί καθώς σε εννέα ακόμη Πολιτείες συζητείται η 
νομιμοποίηση της μαριχουάνας, εκ των οποίων οι πέντε θα διενεργήσουν 
δημοψήφισμα για το λόγο αυτό, στις 8 Νοεμβρίου: 

● Μασαχουσέτη [Ερώτημα 4 – μέσος όρος δημοσκοπήσεων: 48,5% υπέρ, 
42.5% κατά]

● Μέην [Ερώτημα 1 – οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 50-55% υπέρ, 35-40% 
κατά]

● Αριζόνα [Πρόταση 205 – μέσος όρος δημοσκοπήσεων: 44.3% υπέρ, 
46.7% κατά]

● Καλιφόρνια [Πρόταση 64 – μέσος όρος δημοσκοπήσεων: 60.5% υπέρ, 
34.3% κατά]

● Νεβάδα [Ερώτημα 2 – η μοναδική δημοσκόπηση δίνει 50% υπέρ, 41% 
κατά]

Το πιο σημαντικό από τα παραπάνω είναι ασφαλώς το δημοψήφισμα στην 
Καλιφόρνια (η πρόταση για νομιμοποίηση της χρήσης θέτει ως ελάχιστο όριο 
ηλικίας τα 21 έτη), αφενός επειδή πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες Πολιτείες 
με ετήσιο ΑΕΠ που ξεπερνά αυτό της Γαλλίας, αφετέρου δε επειδή εάν περάσει η 
Πρόταση, τότε ολόκληρη η Δυτ. Ακτή των ΗΠΑ θα έχει νομιμοποιήσει τη χρήση 
μαριχουάνας. 

Οκτώβριος 2016: 

Τα αποτελέσματα δύο δημοψηφισμάτων ανακοινώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, και 
στα δύο το ΟΧΙ πλειοψήφησε.

Στην Ουγγαρία, με συντριπτική πλειοψηφία 98,34% και συμμετοχή 43,4% οι Ούγγροι 
πολίτες απέρριψαν την εγκατάσταση προσφύγων στη χώρα τους, χωρίς 
προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. 

Στην Κολομβία, οι πολίτες απέρριψαν με το οριακό 50.2% έναντι 49.8% (περίπου 54 
χιλιάδες ψήφους διαφορά) την ειρηνευτική συμφωνία της κυβέρνησης με τους αντάρ-
τες του FARC. 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στο επόμενο “Δ” του Νοεμβ.-Δεκ. 2016.
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      Κείμενα & 
Συνταγματική Αναθεώρηση 
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Οι προτάσεις για 
Συνταγματική 

Αναθεώρηση: κριτική, 
παραλείψεις & 

αδυναμίες

Από την ιστοσελίδα “Ψωροκώσταινα”
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ; ΤΙ ΛΕΤΕ;

Στην πραγματικότητα το καθεστώς δεν θέλει ούτε καν αναθεώρηση. Μια χαρά έχει ανδρωθεί 
και εκμεταλλεύεται το λαό με το υπάρχον Σύνταγμα.

Όμως ακόμα και αν κάποια στιγμή προχωρήσει στην αναθεώρηση (έπειτα από κάποια χρόνια) 
αυτή θα είναι μια καθαρά ελιτίστικη υπόθεση στα πλαίσια της καθεστωτικής ολιγαρχίας, με 
μπόλικο συμβιβασμό συμφερόντων και αρκετή «δημοκρατική» κοροϊδία για το λαό.

Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε απόφαση πως μόνο αλλαγή του Συντάγματος πρέπει να γίνει 
από τον ίδιο το λαό.

Και μόνο με αλλαγή του Συντάγματος, αφενός θα τιμωρηθούν όλοι οι προηγούμενοι 
υπεύθυνοι και αφετέρου να μπορέσουμε να ακυρώσουμε επιζήμιες για τα ελληνικά 
συμφέροντα συμφωνίες, μνημόνια κ.λ.π.

Πέτρος Χασάπης, 
Πρωτοβουλία για Ριζική 
Συνταγματική Αλλαγή

«Διαβάζω διάφορες τοποθετήσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης / Kyriakos Mitsotakis - Πειραιάς 
περί συνταγματικής αναθεώρησης.

Οφείλω να επισημάνω ότι το γραφείο του ήταν από τα πρώτα που μας είχε προσεγγίσει λόγω 
του ενδιαφέροντος του για τις δράσεις #Σύνταγμα2 περίπου 2-3 χρόνια πριν.

Αλλά τώρα κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης και δεν δείχνει το αντίστοιχο ενδιαφέρον 
για διαδικασίες συμμετοχής πολιτών! Και εμένα με ανησυχεί ότι θα καταλήξουμε να μιλάμε για 
διαδικασίες «προσχηματικές και ανούσιες», όπως τις χαρακτηρίζει, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη 
για αυτή την αποτυχία θα την έχει η αντιπολίτευση.»

Μαίρη Καρατζά,
Πολιτεία 2.0

https://www.facebook.com/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-Kyriakos-Mitsotakis-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82-1485759111754768/?pnref=story
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Σχολιάζει με αφορμή την επικείμενη ανακοίνωση της σύνθεσης της Επιτροπής 
Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: 

«Το σωστό, κατά τη γνώμη μου θα ήταν να υπάρξει η διαδικασία η προβλεπόμενη στη Βουλή, 
δηλαδή να οριστεί η Επιτροπή που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής μετά από πρόταση 
50 βουλευτών που θα πάρουν τη σχετική πρωτοβουλία, και αυτή επιτροπή να εισαγάγει το 
πόρισμα της στην Ολομέλεια, η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα πρέπει 
να αποφασίσει σε δυο ψηφοφορίες που θα απέχουν μεταξύ τους ένα μήνα. 

»Αν υπήρχε νόημα σε αυτή την επιτροπή, θα ήταν να υπάρξει μια επιτροπή υπερκομματική, 
με συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων, η οποία θα μπορούσε να ετοιμάσει ένα πόρισμα 
για την επιτροπή της Βουλής, ώστε να βοηθήσει το έργο της. Εκεί θα έβλεπα χρήσιμη μια 
επιστημονική επιτροπή, και όχι για την οργάνωση ενός ασαφούς διαλόγου, που θα κινηθεί με 
λαϊκές συνελεύσεις ή οτιδήποτε άλλο»

Γιώργος Σωτηρέλης
καθ. Συνταγματικού Δικαίου 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προδιαβούλευσης δεν δεσμεύουν 
τα συντεταγμένα όργανα, τα οποία θα προχωρήσουν στην αναθεώρηση, αλλά αναμένεται να 
δώσουν πολιτικές κατευθύνσεις.

»Το έργο της Επιτροπής είναι να οργανώσει τον διάλογο στην κοινωνία σχετικά με τη 
συνταγματική αναθεώρηση. Το Σύνταγμα είναι ένας νόμος πολιτικός, είναι αυτός που ρυθμίζει 
την οργάνωση και τη λειτουργία της Πολιτείας και για τον λόγο αυτόν η συμμετοχή των 
πολιτών στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων του Συντάγματος είναι σημαντική. Έτσι έχει 
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός τη διενέργεια ενός διευρυμένου διαλόγου σχετικά με τα 
διακυβεύματα της αναθεώρησης. 

»Δυσκολεύομαι να καταλάβω οποιονδήποτε νομικό αλλά και πολίτη που αρνείται τον διάλογο 
για κρίσιμα θέματα στην κοινωνία. Πρόκειται για μία προδιαβούλευση»

Ιφιγένεια Καμτσίδου
 αν. Καθ. Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ



Του Αντώνη Μανιτάκη

«Θα ασχοληθώ μόνον με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως 
σχεδιάστηκε και σκηνοθετήθηκε, και όχι με το περιεχόμενό της. (...) η όλη διαδικασία 
προκαλεί από τη φύση της: με την πρόβλεψη μιας πρωτάκουστης, προκαταρκτικής 
διαδικασίας δωδεκάμηνης διάρκειας διαβούλευσης με τους «πολίτες», με τη 
διοργάνωση από μια 15μελή οργανωτική επιτροπή –αγνώστων λοιπών στοιχείων– 
τυχάρπαστων «συνελεύσεων» πολιτών σε πλατείες, με «σκοπό τη διεξαγωγή μιας 
πλατιάς, ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική κλίμακα», με την ανάθεση, 
τέλος, της πρωτοβουλίας της διοργάνωσης των συναθροίσεων πολιτών «είτε στην 
ίδια την Οργανωτική Επιτροπή είτε σε Κινήσεις Πολιτών ή σε Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών». Ολα αυτά, μαζί με τα 
ενδιάμεσα συνταγματικά δημοψηφίσματα, αν δεν είναι τραγελαφικά και ασυνάρτητα, 
και τα πάρει κανείς στα σοβαρά, τότε αποτελούν μια ανοιχτή πρόκληση, μια 
συνταγματική ασέβεια προς το κοινοβούλιο, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του 
λαού και του έθνους, όπως θα δούμε. ( ... )

Στη διαδικασία, που αναγγέλθηκε, προβλέπεται ακόμη ότι στο μεσοδιάστημα, όσο 
διαρκεί η περίφημη διαβούλευση, μπορεί να διοργανωθεί και κανένα συμβουλευτικό 
συνταγματικού περιεχομένου δημοψήφισμα, με την επίκληση «κρίσιμου εθνικού 
θέματος», όπως κάνατε τον Ιούλιο του 2015, καταστρατηγώντας το άρθρο 44 παρ.2Σ. 
Γνωρίζετε, πλέον, είναι αλήθεια, κύριε πρωθυπουργέ, πώς να χρησιμοποιείτε προς 
όφελος των πολιτικών σας επιδιώξεων τη δημοψηφισματική θέληση του λαού. Και εν 
ανάγκη να την μετατρέπετε σε μια νύχτα από αρνητική σε θετική. Την αγάπη σας 
προς τα δημοψηφίσματα δεν την κρύβετε, άλλωστε.

»Μόνο που τα δημοψηφίσματα, κυρίως τα κυβερνητικά, και μάλιστα τα 
προσωποπαγή, δεν είναι θεσμός, όπως ίσως γνωρίζετε, ούτε της άμεσης ούτε της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά της καισαρικής δημοκρατίας. ( ... )

»Δεν παίζουμε με το Σύνταγμα, διότι είναι αυτό που μας κρατά ως χώρα και ως 
πολιτική ενότητα, ως λαό και ως έθνος. Βρίσκεται πάνω από τον πρωθυπουργό και 
την εκάστοτε συγκυριακή κυβερνητική πλειοψηφία και ουδείς δικαιούται να το 
χρησιμοποιεί ως κύριος ή ιδιοκτήτης του ή να παίζει μαζί του. Διότι δεν ανήκει σε 
κανέναν. Είναι το μόνο, άλλωστε, που μας απέμεινε και στέκει όρθιο. Το μόνο που 
άντεξε στην κρίση. Ας το σεβαστούμε, ως κειμήλιο και ως παρακαταθήκη ιερή, αυτών 
που μας το κληροδότησαν και μπορούμε χάρις σε αυτούς, σήμερα, να γιορτάζουμε 
την επέτειο του κληροδοτήματός τους.»

Εφημερίδα “Η Καθημερινή”, 31 Ιουλίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: 
http://www.kathimerini.gr/869485/opinion/epikairothta/politikh/anamesa-sth-gel
oiopoihsh-kai-sthn-aseveia
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Ανάμεσα στη γελοιοποίηση 
και στην ασέβεια 

http://www.kathimerini.gr/869485/opinion/epikairothta/politikh/anamesa-sth-geloiopoihsh-kai-sthn-aseveia
http://www.kathimerini.gr/869485/opinion/epikairothta/politikh/anamesa-sth-geloiopoihsh-kai-sthn-aseveia


Του Σταύρου Λυγερού

« Σημαντική καινοτομία των προτάσεων του Τσίπρα είναι η δυναμική εισαγωγή των 
δημοψηφισμάτων στην πολιτική ζωή. 

Προτείνει:
● να μην μπορεί να μεταβιβασθούν εθνικές κυριαρχικές αρμοδιότητες, χωρίς 

δημοψήφισμα.
● οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν δημοψήφισμα για εθνικής 

σημασίας ζήτημα, συγκεντρώνοντας 500.000 υπογραφές.
● οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν δημοψήφισμα για την 

κατάργηση νόμου (όχι δημοσιονομικού περιεχομένου), συγκεντρώνοντας 
1.000.000 υπογραφές.

● οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας, συγκεντρώνοντας, 
επίσης, 1.000.000 υπογραφές.

»Η κριτική που ασκείται σ’ αυτού του είδους τις προτάσεις είναι δύο επιπέδων. Η 
πρώτη ισχυρίζεται ότι με τα δημοψηφίσματα υπονομεύεται ο αντιπροσωπευτικός 
χαρακτήρας του πολιτεύματος. Πρόκειται για νομικίστικο επιχείρημα που υποκρύπτει 
μία “αριστοκρατική” αντίληψη και μία δυσπιστία προς τον λαϊκό παράγοντα.

»Το δημοψήφισμα, όμως, που είναι η μόνη δυνατή εκδοχή της άμεσης δημοκρατίας, 
συμπληρώνει και εμπλουτίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η αντιπροσω-
πευτικότητα, άλλωστε, δεν έχει καθιερωθεί σαν ιδανικό. Έχει καθιερωθεί, επειδή στις 
σύγχρονες Πολιτείες δεν είναι πρακτικά δυνατή η διακυβέρνηση με άμεση δημο-
κρατία.

»Όποιος πιστεύει πως είναι για το καλό μίας Πολιτείας η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
εμπλοκή των πολιτών στα κοινά δεν μπορεί να βρει σοβαρά επιχειρήματα εναντίον 
της λελογισμένης διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Οι ρήτρες, άλλωστε που τίθενται δεν 
επιτρέπουν κατάχρηση.

»Αντιθέτως, έχει την τάση να δαιμονοποιεί τα δημοψηφίσματα όποιος θεωρεί ότι οι 
πολίτες πρέπει μόνο να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια τα υφιστάμενα κόμματα και 
στη συνέχεια να αφήνουν αποκλειστικά στα χέρια της κυβέρνησης και της Βουλής τη 
λήψη όλων των αποφάσεων. Επειδή, όμως, δεν μπορούν να εκφράσουν δημοσίως 
άποψη ότι ο λαός είναι ανίκανος να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν 
την τύχη του, ισχυρίζονται ότι τα δημοψηφίσματα διχάζουν.

»Στην πραγματικότητα, αυτή η λογική υποκρύπτει την ίδια “αριστοκρατική” νοοτροπία. 
Με την ίδια λογική και η δημοκρατία διχάζει, αφού αναδεικνύει τα ζητήματα και τις 
σχετικές αντιθέσεις που διατρέχουν κάθε κοινωνία. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι οι 
αντιθέσεις να επικαλύπτονται, αλλά να επιλύονται με δημοκρατικό τρόπο.»

Από το ιστολόγιο protagoras, 9 Αυγούστου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ 
Πρώτη δημοσίευση στο ιστολόγιο “Ινφογνώμων”
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Οι προτάσεις Τσίπρα για τη 
συνταγματική αναθεώρηση

http://protagorasnews.blogspot.gr/2016/08/blog-post_744.html


Του Αντώνη Καλή

«Ο κ. Μανιτάκης* είναι πολύ, πολύ θυμωμένος. Το πρόσφατο άρθρο του για τη 
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ξεχειλίζει από οργή:

«Γελοιοποίηση», «ασέβεια», «ταπείνωση της Βουλής». «Όλα αυτά, […] αν δεν είναι 
τραγελαφικά και ασυνάρτητα, και τα πάρει κανείς στα σοβαρά, τότε αποτελούν μια 
ανοιχτή πρόκληση».

(...) διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το κείμενο για να καταλάβω, νομίζω ότι βρήκα 
την πηγή της οργής.

»Αν η αναθεωρητική διαδικασία μεταφερθεί στο επίπεδο της κοινωνίας, δεν 
προσβάλλεται απλά η υπάρχουσα πρακτική. Όχι. Είναι πολύ βαθύτερο. Κλονίζεται μια 
βασική παραδοχή της ίδιας της φιλελεύθερης δημοκρατίας: ότι η κοινωνία αποτελείται 
από συμπαγείς κοινωνικές ομάδες με τόσο αντικρουόμενα συμφέροντα, που αν 
αφεθούν ελεύθερες, θα αλληλοσπαραχθούν. Είναι επομένως προς το συμφέρον 
όλων, το πεδίο των αντιπαραθέσεων να μην βρίσκεται στο επίπεδο της 
κοινωνίας, αλλά σε εκείνο του κράτους. Εκεί, η κοινωνία αναθέτει στους 
«καλύτερους» εκπροσώπους των μειονοτήτων να αντιπαρατεθούν αντί αυτής, σε ένα 
ανώτερο, μη βίαιο κανονιστικό πλαίσιο.

»Με βάση αυτή την παραδοχή, η οποιοδήποτε προσφυγή της εξουσίας στη λαϊκή 
βούληση φαίνεται ως υπεκφυγή, στην καλύτερη περίπτωση, και ως καταστροφή στην 
χειρότερη, αφού αντιτίθεται στην αρχή ότι το φιλελεύθερο κράτος βρίσκεται εκεί για να 
απαλύνει τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις κι όχι για να τις «προκαλεί» ή να τις 
«διεγείρει».»

»Τι κι αν η προτεινόμενη διαδικασία οριοθετηθεί από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, τι κι 
αν οι προτάσεις των πολιτών παραδοθούν στα κόμματα για να ακολουθηθεί το 
γράμμα του Συντάγματος, το κακό θα έχει ήδη γίνει.

»Η προσέγγιση όμως αυτή δεν βασίζεται στη λογική, ούτε στη ρεαλιστική 
αποτίμηση του τι γίνεται γύρω μας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασίζεται στην 
επίκληση του φόβου. Προτιμά να αγνοεί ότι η εμπιστοσύνη στα κόμματα, η 
εμπιστοσύνη στη βουλή, η εμπιστοσύνη σε όλους τους θεσμούς έχει ήδη 
καταβαραθρωθεί. Προτιμά να αγνοεί τις βαθύτερες αιτίες του αυξανόμενου φόβου, 
μισαλλοδοξίας και αναταραχής, ελπίζοντας ότι κάποια μαγική στιγμή οι οικονομικοί 
δείκτες θα βελτιωθούν και όλα τα προβλήματα θα εξαφανιστούν. Και πίσω από αυτή 
την προσέγγιση κρύβονται ακαδημαϊκοί, νομικοί, πολιτικοί, βολεμένοι από το πολιτικό 
σύστημα, κατ’ επίφαση «φιλελεύθεροι». Και δεν συνειδητοποιούν ότι με τη στάση τους 
καταστρατηγούν κάθε έννοια φιλελεύθερης σκέψης. Φαίνονται μάλιστα να υιοθετούν 
επιχειρήματα που περισσότερο αρμόζουν σε ολοκληρωτισμό παρά σε μια 
φιλελεύθερη, «ανοιχτή κοινωνία». (...) »

(*) Ο Αντώνης Μανιτάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην 
υπουργός.

Από την Huffington Post, 23 Αυγούστου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ
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Η φιλελεύθερη προσέγγιση 
της αναθεωρητικής 

διαδικασίας

http://www.huffingtonpost.gr/antonis-kalis/-_7074_b_11611874.html


Της Λίνας Παπαδοπούλου *

Η ρύθμιση του αναθεωρητικού (συνταγματικού) δημοψηφίσματος ποικίλλει μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα: Υποχρεωτικά εκ του 
Συντάγματος προκηρύσσεται δημοψήφισμα για έγκριση της ψηφισμένης από τη 
Βουλή αναθεώρησης στη Δανία και τη Ρουμανία. Επίσης, τα συνταγματικά 
δημοψηφίσματα έχουν μακρά παράδοση στη Γαλλία, είναι δε χαρακτηριστικό ότι και 
το ισχύον Σύνταγμα του 1958 εγκρίθηκε με αυτό τον τρόπο. Στις χώρες όπου ο 
θεσμός του δημοψηφίσματος χρησιμοποιείται σχετικά συχνά εντάσσεται και η 
Ιρλανδία, καθώς το εγκεκριμένο με δημοψήφισμα Σύνταγμά της προβλέπει και 
συνταγματικό δημοψήφισμα (περιλαμβάνει και την κύρωση των ευρωπαϊκών 
συνθηκών).

Στην Αυστρία, την Ισπανία και την Εσθονία προβλέπεται υποχρεωτικό δημοψήφι-
σμα μόνον για «ολική αναθεώρηση» (στις δύο πρώτες) ή αναφορικά με θεμελιώδεις 
αρχές του Συντάγματος (στις δύο τελευταίες) και προαιρετικό για μερική αναθεώρηση, 
μόνο εφόσον το ζητήσει ένα ποσοστό των μελών των κοινοβουλευτικών τους 
σωμάτων. Παρομοίως, υποχρεωτικό είναι το συνταγματικό δημοψήφισμα για την 
αναθεώρηση συγκεκριμένων ή θεμελιωδών διατάξεων στη Λετονία, τη Λιθουανία και 
τη Μάλτα.

Στην Ιταλία, όπου ο θεσμός του δημοψηφίσματος διαμορφώθηκε ως θεσμικό 
αντίβαρο στην εξουσία της Βουλής, το συνταγματικό δημοψήφισμα είναι υποχρεωτικό 
μόνο όταν δεν επιτευχθεί η απαραίτητη αυξημένη πλειοψηφία υπέρ της αναθεώρησης 
στα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, ειδάλλως είναι προαιρετικό. Τέλος, προαιρετικά, 
αναθεωρητικό δημοψήφισμα προβλέπεται στην Κροατία είτε με πρωτοβουλία της 
Βουλής ή πολιτών είτε μετά από πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο Λουξεμβούργο προβλέπεται προαιρετικό 
δημοψήφισμα, με πρωτοβουλία πολιτών και με νομικά δεσμευτικό αποτέλεσμα.

Στη Σουηδία για να ολοκληρωθεί μία συνταγματική αναθεώρηση, η νέα διάταξη 
πρέπει να υπερψηφιστεί με την ίδια διατύπωση σε δύο διαδοχικές βουλευτικές 
περιόδους. Εντός 15 ημερών από την πρώτη ψηφοφορία το ένα δέκατο τουλάχιστον 
των βουλευτών μπορεί να προτείνει και το ένα τρίτο να αποφασίσει τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος. Αυτό διενεργείται την ίδια μέρα με τις εθνικές εκλογές και το 
αποτέλεσμά του είναι δεσμευτικό. Παρομοίως, από την απόφαση της Βουλής 
εξαρτάται η προκήρυξη αναθεωρητικού δημοψηφίσματος στην Πολωνία και στη 
Σλοβενία, όπου νομικά δεσμευτικό δημοψήφισμα μπορεί να προκηρυχθεί για την 
έγκριση συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον 30 
βουλευτές. Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι το αναθεωρητικό δημοψήφισμα 
απαγορεύεται ρητά από το πορτογαλικό Σύνταγμα, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στο 
ελληνικό. 

(*) Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εφημερίδα “Έθνος”, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ολόκληρο το άρθρο: εδώ 
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Αναθεωρητικά 
δημοψηφίσματα στην ΕΕ 

http://www.ethnos.gr/lina_papadopoulou/arthro/anatheoritika_dimopsifismata_stin_ee-64493046/
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«Ομάδες και οργανώσεις πολιτών απευθύνουμε την ακόλουθη επιστολή σε όλες τις 
Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες πολίτες, με αφορμή την επικείμενη κυβερνητική 
πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς και τις μέχρι τώρα θέσεις των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης.

To Ελληνικό Σύνταγμα χαρακτηρίζεται από δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν θεμελιώνει 
βασικά πολιτικά δικαιώματα που ισχύουν σε πολλές δημοκρατικές χώρες, καθώς δεν 
προβλέπει τη συμμετοχή του πολίτη στις πολιτικές αποφάσεις. Δεν κατοχυρώνει 
βασικές αρχές της Δημοκρατίας όπως η ισονομία, η διάκριση των εξουσιών και η 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν διασφαλίζει τον έλεγχο των πολιτικών από τους 
πολίτες, ούτε την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και κοινών 
αγαθών. Το Ελληνικό Σύνταγμα αποτελεί το θεσμικό θερμοκήπιο της αδιαφάνειας, της 
αναξιοκρατίας, της κακής διοίκησης και της διαπλοκής που συντέλεσαν στην 
καταστροφή του παραγωγικού τομέα, στη λεηλασία του δημοσίου χρήματος και στην 
κρίση.

Σήμερα η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, έχει ανάγκη από μια δημοκρατική 
επανάσταση. Η χώρα μας χρειάζεται ένα πραγματικά δημοκρατικό Σύνταγμα το οποίο 
θα αναβαθμίζει τη θέση του πολίτη και θα συμβάλλει στην πολιτική χειραφέτηση της 
κοινωνίας. Ένα νέο Σύνταγμα, το οποίο θα ενθαρρύνει τους πολίτες να αντιμετωπίζουν 
με υπευθυνότητα και δημιουργικότητα τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο αμφισβητείται εξ ολοκλήρου από την 
κοινωνία, όπως και μια διαδικασία που περιορίζεται εντός Βουλής, δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές. Είναι αναγκαία η ουσιαστική και 
δεσμευτική συμμετοχή της κοινωνίας, μέσα από ανεξάρτητους και καινοτόμους θεσμούς 
διαβούλευσης και συναπόφασης, αξιοποιώντας την πολιτική εμπειρία και την 
επιστημονική τεχνογνωσία άλλων χωρών.

Ανοιχτή επιστολή από 
οργανώσεις πολιτών για 

ένα νέο Σύνταγμα

Το Σύνταγμα αποτελεί το θεμελιώδες πολιτικό κείμενο της χώρας. 
Είναι επιτακτική η ανάγκη να εμπλακεί το σύνολο της κοινωνίας στην 

διαδικασία διαμόρφωσης του, βάζοντας τέλος στην αέναη 
αναπαραγωγή των προνομίων των επαγγελματιών της πολιτικής.

Βάσει της παραπάνω συλλογιστικής οι παρακάτω ομάδες πολιτών 
ζητούν ένα νέο Σύνταγμα με καθοριστική την συμμετοχή των πολιτών 
και την τελική του επικύρωση από όλους τους Έλληνες. Μεταξύ των 

ομάδων είναι και η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ”
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Καλούμε τις οργανώσεις πολιτών, τους θεσμούς που εκπροσωπούν την κοινωνία, αλλά 
και κάθε πολίτη ξεχωριστά, να διεκδικήσουμε από κοινού την έμπρακτη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαμόρφωση ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα που αποτελεί άσκηση 
θεμελιώδους πολιτικού δικαιώματός μας.

Καλούμε το πολιτικό σύστημα και τις ηγεσίες των κομμάτων να αναγνωρίσουν το 
δικαίωμα των πολιτών στην πολιτειακή γνώση και να επιτρέψουν την άμεση συμμετοχή 
των πολιτών στην κατάρτιση και επικύρωση του νέου Συντάγματος μέσα από μια 
ανοιχτή, διαφανή και συμμετοχική διαδικασία.

Διεκδικούμε ένα Σύνταγμα πολιτών, μέσα από μια διεργασία συνδιαμόρφωσης, η οποία 
θα εμπνέει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, θα εξασφαλίζει και θα εγγυάται στην πράξη 
τη Δημοκρατία.»

Αθήνα, Ιούλιος 2016 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

✔ Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή

✔ Πολιτεία 2.0 (Σύνταγμα 2.0)

✔ Δημοκρατία & Δημοψηφίσματα

✔ Vouli Watch

✔ Κίνηση Πολιτίζω

✔ Scify – Science For You 

Ανοιχτή επιστολή από οργανώσεις πολιτών για ένα 
νέο Σύνταγμα
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 Ουρουγουάη: Δημοψήφισμα ακύρωσης νόμου με το 25% των πολιτών [το 2014 ήταν 
2.620.000 εγγεγραμμένοι], τροποποίηση του Συντάγματος από τους πολίτες με το 10% του 
εκλογικού σώματος και δυνατότητα να υπάρξει αντιπρόταση για το ίδιο ζήτημα από την 
Κυβέρνηση [όριο ελάχιστης συμμετοχής 35%]

 Ιταλία: Δημοψήφισμα ακύρωσης νόμου ή μέρους νόμου με 500.000 χιλιάδες υπογραφές. 
Το Συνταγματικό δημοψήφισμα γίνεται μόνο για αναθεωρήσεις που έχουν εγκριθεί από τη 
Βουλή και τη Γερουσία. Εάν η πρόταση αναθεώρησης έχει εγκριθεί με πλειοψηφία άνω των 
δύο τρίτων και των δύο σωμάτων, τότε τίθεται αμέσως σε ισχύ. Αν δεν έχει πιάσει αυτό το 
όριο, τότε 500 χιλ. πολίτες, σε 3 μήνες, μπορούν να ζητήσουν να κριθεί με Δημοψήφισμα.

Σε αντίθεση με την Ελβετία, όπου κάθε νέος νόμος μπαίνει σε προσωρινή περίοδο αναμονής για 
να τον αμφισβητήσουν οι πολίτες εάν επιθυμούν, στην Ιταλία τίθεται αμέσως σε ισχύ. Ωστόσο, οι 
πολίτες μπορούν ζητήσουν την ανάκληση ενός νόμου όσο παλιός κι αν είναι. Αν και ακούγεται πιο 
δημοκρατικό απλώς αναπληρώνει μερικώς ένα κενό του ιταλικού Συντάγματος, την απουσία 
Νομοθετικών Πρωτοβουλιών από τους πολίτες. Ενώ ο Ελβετός πολίτης μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να ακυρώσει έναν πεπαλαιωμένο νόμο προτείνοντας ένα νέο, ο Ιταλός πολίτης απλώς μπορεί να 
τον ακυρώσει, όμως το κενό θα καλυφθεί με νέο νόμο από το κοινοβούλιο.
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Συνταγματικά Δημοψηφίσματα 

Χώρα Υπογραφές Όριο 
Συμμετοχής

Αποτέλεσμα Άλλα

ΕΥΡΩΠΗ
Ιταλία 500 χιλιάδες Όχι δεσμευτικό Πρόταση 

εγκριθείσα από τη 
Βουλή

Δανία Υποχρεωτικό – 
δεν 

απαιτούνται

40% δεσμευτικό Πρόταση 
εγκριθείσα από τη 

Βουλή

Ελβετία 100 χιλιάδες Όχι δεσμευτικό Πρόταση από τους 
πολίτες, με 

αντιπρόταση

Κροατία 10% πολιτών
(περίπου 380 

χιλ.)

Όχι δεσμευτικό Πρόταση από τους 
πολίτες

Αυστρία, Ισπανία  Εσθονία, Μάλτα, Λετονία και Λιθουανία: 
Υποχρεωτικό Δημοψήφισμα σε ολική αναθεώρηση ή σε μερική, θεμελιωδών 
διατάξεων του Συντάγματος.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ουρου-
γουάη

10% πολιτών 
(περίπου 260 

χιλ)

35% δεσμευτικό Πρόταση από τους 
πολίτες, με 

αντιπρόταση



Ελβετία: Οι πολίτες μπορούν να ακυρώσουν οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση μετά 
από δημοψήφισμα για το οποίο απαιτούνται 50 χιλιάδες υπογραφές. Η αναθεώρηση του 
Συντάγματος γίνεται μόνο μετά από πρόταση των πολιτών και δημοψήφισμα. Η πρόταση 
των πολιτών απαιτεί τη συγκέντρωση 100 χιλιάδων υπογραφών. Η κυβέρνηση ή το 
κοινοβούλιο μπορεί να φέρει αντιπρόταση στο δημοψήφισμα, η οποία ψηφίζεται 
ανεξάρτητα από την πρόταση των πολιτών. 

Κροατία: Οι πολίτες μπορούν να προκαλέσουν δημοψήφισμα εάν συγκεντρωθούν 
υπογραφές ίσες με το 10% του εκλογικού σώματος. Αυτό ισχύει και για προτάσεις για 
τροποποίηση του Συντάγματος από τους πολίτες. Οι υπογραφές πρέπει να 
συγκεντρωθούν εντός 15 ημερών (επίσης, βλέπε σελ. 22 στο παρόν τεύχος).

Δανία: Κάθε πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που περνάει από το Κοινοβούλιο 
πρέπει να εγκριθεί από τους πολίτες εντός 6 μηνών, υποχρεωτικά. Υπάρχει ελάχιστο όριο 
συμμετοχής στο 40% και ελάχιστο όριο αποδοχής, επίσης στο 40%.  

Αυστρία, Ισπανία  Εσθονία, Μάλτα, Λετονία και Λιθουανία: H διεξαγωγή δημοψηφίσμα-
τος είναι υποχρεωτική σε κάποιες χώρες όταν πρόκειται για έγκριση νέου Συντάγματος και 
σε κάποιες άλλες για αναθεώρηση θεμελιωδών διατάξεων του υπάρχοντος Συντάγματος. 

Πηγές: 

● Ιταλία και Ουρουγουάη: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ #8 [Φεβρ. 2016]
● Δανία: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ #7 [Ιαν. 2016]
● Ελβετία: Klöti et al: “Handbook of Swiss Politics” 2nd ed.
● Άλλες χώρες: Λ. Παπαδοπούλου: “Αναθεωρητικά δημοψηφίσματα σε άλλες χώρες” 
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Δημοψηφίσματα στην Ευρώπη

Κοπεγχάγη 



“Η Ιταλία των 62 εκατομμυρίων κατοίκων, για να κάνουν πρόταση νόμου οι πολίτες, 
απαιτούνται 50.000 υπογραφές. Στην Ελλάδα του Τσίπρα των δέκα εκατομμυρίων, ο 

αριστερός θέλει 1.000.000 υπογραφές για πρόταση νόμου. Αυτό εννοώ ανούσιο 
λαϊκό περιτύλιγμα”
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“Στη Ρουμανία των 16 εκατομμυρίων, που εκτέλεσε τον Τσαουσέσκου, με 500.000 
υπογραφές, κινείται αναγκαστικά διαδικασία αναθεώρησης του ίδιου του 

Συντάγματος, στην Ελλάδα του Τσίπρα, δεν προβλέπεται τίποτα. Όταν μάλιστα 
κάποιος μιλήσει για δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, αμέσως κατηγορείται για εκτροπή 

και φασισμό. Αν δεν αλλάξουμε αυτές τις μακακίες, είμαστε οριστικά χαμένοι.”

“Και πάλι στην Ιταλία των 62 εκατομμυρίων, για να γίνει δημοψήφισμα δεσμευτικό 
απαιτούνται 500.000 υπογραφές, στην Ελλάδα της αριστεράς, ο Τσίπρας θέλει 

1.000.000 υπογραφές”

“Δεν φροντίζουν ούτε κατ’ ελάχιστον να αποσπάσουν την πολιτική εξουσία από τον 
έλεγχο της οικονομικής και των δανειστών. Απεναντίας δεν θίγουν σε τίποτα την 

απόλυτη κυριαρχία των δανειστών πάνω στην πατρίδα μας.”



 ( ... ) σε ό,τι αφορά στην συνταγματική αναθεώρηση, μια επιφανειακή και εμμονικά 
καλόπιστη ανάγνωση των θέσεων που αναπτύχθηκαν στο προαύλιο της βουλής θα μπορούσε να 
δημιουργήσει την εντύπωση ότι – κατά κάποιο τρόπο – η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το 
μονοπώλιο στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Μονοπώλιο που διαχρονικά κατέχουν μόνο οι 
ισχυροί και οργανωμένοι επαγγελματίες της πολιτικής και της οικονομίας. Έτσι ο πρωθυπουργός 
μίλησε για το ενδεχόμενο ενός ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου στον οποίο θα εμπλακούν οι 
πολίτες. Επομένως θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι η κυβέρνηση άκουσε τον παλμό εκείνου 
του τμήματος της κοινωνίας που θέλει να αποφασίζει για το μέλλον του και που θέλει να 
συμμετέχει και να ρυθμίζει τα ζητήματα που το αφορούν άμεσα. Στα πλαίσια αυτής της 
κυβερνητικής “αφύπνισης” βασίστηκε και ο δεύτερος άξονας της συνταγματικής αναθεώρησης που 
αφορά στην «ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας». Άσχετα από το κατά πόσο αυτοί 
πρέπει να ονομάζονται θεσμοί «άμεσης» δημοκρατίας ή θεσμοί άμεσης συμμετοχής, ο άξονας 
αυτός, περιλαμβάνει:

1) Υποχρέωση κύρωσης με δημοψήφισμα, οποιασδήποτε συνθήκης μεταβιβάζει 
κυριαρχικές αρμοδιότητες του Κράτους.

2) Δυνατότητα διενέργειας Δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω 
των 500.000 υπογραφών για εθνικά θέματα.

3) Δυνατότητα διενέργειας Δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω 
του 1 εκατομμυρίου υπογραφών, για ψηφισμένο νόμο, με εξαίρεση νόμους που 
αφορούν τα δημοσιονομικά.

4) Δυνατότητα διενέργειας Δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω 
του 1 εκατομμυρίου υπογραφών για νομοθετική πρωτοβουλία από τους ίδιους τους 
πολίτες.
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Μικρό δοκίμιο περί ανεντιμότητας

Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από άρθρο του Γιώργου Κουτσαντώνη, το 
οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Respublica.gr. 

To άρθρο ξεκινά από τον γενικότερο σχολιασμό του τρόπου άσκησης πολιτικής της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για να περάσει πιο συγκεκριμένα στην αλλαγή του 
πολιτικού συστήματος και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ:
http://ellogos.net/2016/09/small-essay-on-dishonor/ 

http://ellogos.net/2016/09/small-essay-on-dishonor/


 Φυσικά μετά την παρουσίαση των παραπάνω αρκετοί 
φανατικοί και δογματικοί οπαδοί του άκαμπτου 
κοινοβουλευτισμού, πολιτικοί, συνταγματολόγοι, 
δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι έσπευσαν να 
δηλώσουν ότι οι προτάσεις αυτές στην ουσία 
θεοποιούν εργαλειακά το δημοψήφισμα και 
μετατρέπουν την Ελλάδα σε όψιμη καρικατούρα της 
Ελβετίας. Ότι υπονομεύουν το αντιπροσωπευτικό μας 
σύστημα, ότι όλα τα κρίσιμα θέματα κινδυνεύουν να 
μετατραπούν σε πεδία σύγκρουσης με έντονα 
ηθικιστικά ή εθνικιστικά χαρακτηριστικά, ότι η κοινωνία 
μετατρέπεται σε χώρο συλλογής υπογραφών και άλλα 
πολλά. Ασφαλώς αυτή η υποτιμητική προς τους 
πολίτες, αριστοκρατική και ολιγαρχικών αντιλήψεων, 
στάση τους ήταν αναμενόμενη. 

Ωστόσο ελάχιστοι από τους παραπάνω (από όλο το πολιτικό φάσμα) ενημέρωσαν την κοινωνία ότι 
στην πραγματικότητα (τουλάχιστον για τα δημοψηφίσματα) το τρέχον πολιτικό σύστημα δεν 
χρειάζεται να ανησυχεί και ούτε φυσικά ανησυχεί, καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης για θέσπιση 
δημοψηφισμάτων, ήταν απλά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, διότι στην πράξη αυτά θα είναι 
ανεφάρμοστα.

Και θα είναι ανεφάρμοστα διότι 500 χιλιάδες υπογραφές (πόσο μάλλον ένα εκατομμύριο) σε μια 
χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδας, νησιωτικού χαρακτήρα και με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
ηλικιωμένων ανθρώπων, πολύ απλά δεν συγκεντρώνονται. Θα έπρεπε επομένως να εξηγηθεί 
στην κοινωνία από την κυβέρνηση για ποιο λόγο για παράδειγμα στην Ιτα λία, με σχεδόν εξαπλάσιο 
πλη θυ σμια κό μέ γε θος (περίπου 61 εκατομμύρια), το όριο υπο γρα φών για την διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος λαϊκής πρωτοβουλίας είναι το μισό (500.000 υπογραφές) από αυτό που πρό τει νε 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας (δηλαδή 1.000.000 υπογραφές).  Θα έπρεπε να απαντηθεί επίσης 
εάν για τη σύνταξη αυτών των προτάσεων επί των δημοψηφισμάτων μελετήθηκε η διεθνής 
εμπειρία και η σχετική πλούσια βιβλιογραφία που αφορά σε χώρες όπως η Ελβετία, η Ιταλία, το 
Λιχτενστάιν, η Ισλανδία, η Σλοβενία, η Λετονία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και άλλες. Διότι το 
περιεχόμενο των προτάσεων αυτών υποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτή η εμπειρία 
δεν εξετάστηκε ούτε φυσικά λήφθηκε υπόψη. Σε αντίθεση με τη κυβέρνηση αξίζει να αναφερθεί η 
ομάδα πολιτών Δημοκρατία & Δημοψήφισμα η οποία με πραγματικά ελάχιστους πόρους στη 
διάθεσή της έχει εκπονήσει περισσότερες μελέτες επί του θέματος. Φαίνεται λοιπόν ότι με το 
απαγορευτικό αυτό όριο υπογραφών, οποιοδή πο τε «από τα κάτω» δημοψή φι σμα γίνεται για τους 
Έλληνες πολίτες μια προβολή ονείρου θερι νής νυ κτός και η σχε τική συ νταγ μα τι κή πρότα ση κενό 
γράμ μα με στόχο την δημιουργία «ριζοσπαστικών» εντυπώσεων.»
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Μικρό δοκίμιο περί ανεντιμότητας

     Πρόσφατα ξεκίνησε το
       διαδικτυακό του ταξίδι το

    .  : ιστολόγιο του κ Κουτσαντώνη

ellogos.net 
μ  Ευχό αστε   , καλή επιτυχία    θα το

μ  παρακολουθού ε  και
μ    υποσχό αστε να

μ μ      αναδη οσιεύου ε κάθε κριτική
      μ μ , άποψη για τα δη οψηφίσ ατα
    ,    .είτε είναι θετική είτε όχι
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Η αληθινή Δημοκρατία (άμεση) πέτυχε, αλλά 
εμείς την ξεχάσαμε! 

Η αληθινή Δημοκρατία (άμεση) πέτυχε, αλλά 
εμείς την ξεχάσαμε! 

Η αληθινή δημοκρατία είναι συνάρτηση παραγόντων που συνιστούν έναν 
ανώτερο πνευματικά άνθρωπο. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του διαρκούς 
διαλόγου, της καθολικής συμμετοχής στις αποφάσεις, το πολίτευμα των λογικών 
ψυχών. Όταν εκλείπουν αυτά τα θεμέλια, κυριαρχεί ο εγωτισμός, τα επιμέρους 
συμφέροντα εις βάρος του κοινοτικού συμφέροντος με την συνεπαγόμενη 
εξαφάνιση κάθε μορφής δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας. Άρα, λοιπόν, 
δεν αποτυχαίνει κάθε φορά η δημοκρατία, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες έχουν 
απορρίψει, εν είδει παραίτησης, κάθε προσπάθεια άσκησης της πολιτικής αρετής 
στο δημόσιο βίο.

Αποσπάσματα από άρθρο δημοσιευμένο στο ιστολόγιο “Ελληνικός Κοινοτισμός”. Πρώτη 
πηγή: respublica.gr.

https://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html?spref=fb 

( ... ) Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη (2015-16) με τους Βασίλη Καραμπούλα (Σωκράτης) και 
Θανάση Δισλή (Μέλητος) σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη. Ας δούμε ένα καίριο απόσπασμα του 
σημειώματος του σκηνοθέτη σχετικά με την παράσταση: 

    “Mε την «Απολογία» φθάνει στην πιο κορυφαία του έκφραση ο αρχαίος ελληνικός πολι-
τισμός… Ταυτόχρονα αρχίζει και η δύση του ελληνικού κόσμου, εφ’ όσον το πνεύμα αυτού 
του πολιτισμού δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί μέσα στην πραγματική ζωή, της λειτουργίας 
της δημοκρατίας και των θεσμών, παραμένοντας σαν μια ουτοπική και άπιαστη ιδέα για 
ποιητές.”

Το πρώτο ερώτημα είναι αν όντως και με ποια κριτήρια μπορεί να θεωρηθεί η Απολογία του 
Σωκράτη ως η κορυφαία έκφραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Θα μπορούσε να αντιτάξει 
κανείς πως είναι προτιμότερο να αναδειχτούν ως κορυφαίες στιγμές πολιτισμού τα γεγονότα που 
συνέβαλλαν στην δημιουργία των δημοκρατικών θεσμών. Τα κυριότερα απ’ αυτά είναι:

α) οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα το 592 ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας εξέγερσης των 
κατώτερων στρωμάτων των Αθηναίων εναντίον των αριστοκρατών. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, 
εκτός από την καθιέρωση της σεισάχθειας, οι θήτες (το κατώτατο κοινωνικό στρώμα) απέκτησαν 
το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Εκκλησία του δήμου, και μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τον 
Άρειο Πάγο (συμβούλιο των ευγενών) στην Εκκλησία.

β) οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη το 508 με τις οποίες μεταφέρθηκε όλη η εξουσία στην 
Εκκλησία του δήμου, ενισχύθηκε η ισονομία, και άλλαξε η υποδιαίρεση των φυλών με αποτέλεσμα 
“να σπάσουν οι δεσμοί της τοπικής αλληλεγγύης, […] και να υπονομευθεί η δύναμη της παλιάς 
αριστοκρατίας”. Το καθεστώς συνέχισε να είναι ολιγαρχικό αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της 
Δημοκρατίας.

γ) η κατάληψη της εξουσίας από τον δήμο των Αθηναίων το 462 – οι απαρχές του 
λεγόμενου χρυσού αιώνα – που ανέδειξε δημοκρατικές πολιτικές προσωπικότητες όπως τον εν 
πολλοίς ξεχασμένο σήμερα Εφιάλτη του Σοφωνίδη, και οδήγησε στην κατάργηση του 
αριστοκρατικού θεσμού του Αρείου Πάγου και στην μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων του Αρείου 
Πάγου στην Εκκλησία, τη Βουλή των πεντακοσίων και τα λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας.

Η σημασία της Απολογίας του Σωκράτη ως γεγονότος και ως κειμένου ξεκαθαρίζεται ακόμα 
περισσότερο αν παρατηρήσουμε καλύτερα την ιστορία της εποχής. Με την λήξη του Πελοποννη-
σιακού πολέμου το 404, στην ηττημένη Αθήνα εγκαθίστανται υπό την επίβλεψη των Σπαρτιατών οι 
Τριάκοντα Τύραννοι, ένα αιμοσταγές ολιγαρχικό καθεστώς, όπου τριάντα Αθηναίοι ολιγαρχικοί 
κυβέρνησαν για οχτώ μήνες εξοντώνοντας τουλάχιστον 1500 πολιτικούς τους αντιπάλους. 

https://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html?spref=fb


Ηλίας Αναγνωστόπουλος συμπληρώνει πως 
«μόλις τέσσερα χρόνια πριν από τη δίκη, το 403 
π.Χ., είχε αποκατασταθεί η αθηναϊκή δημοκρατία. 
Οι Αθηναίοι γνώριζαν πως η δημοκρατία ήταν 
τρωτή και πως είχε εχθρούς, τόσο μέσα στην 
πόλη όσο και από άλλες πόλεις, οι οποίοι 
επιχειρούσαν να βλάψουν το πολίτευμα».

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζουν τα κίνητρα για την 
δίωξη και την καταδίκη του Σωκράτη, κάνοντας 
έτσι φανερό πως δεν ευσταθεί η ευρέως γνωστή 
άποψη πως οι κατηγορίες εναντίον του 
φιλοσόφου ήταν απλά και μόνο η αθεΐα και η 
διαφθορά των νέων λόγω εισαγωγής καινών 
δαιμονίων. Ανεξάρτητα από την αξία των 
επιχειρημάτων της υπεράσπισης σχετικά με την 
προάσπιση της ελευθερίας του λόγου, είναι 
φανερό πως η σκληρότητα του τυραννικού 
καθεστώτος και ο φόβος της επαναφοράς του 
ήταν που ώθησε τους Αθηναίους πολίτες να 
ασκήσουν διώξεις κατά των ολιγαρχικών, και όχι ο 
μη σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων. Ο 
Σωκράτης εξάλλου φροντίζει κατά τη διάρκεια της 
δίκης να κάνει όσο πιο φανερή γίνεται την 
απέχθειά του για τη δημοκρατία, προτείνοντας ως 
ποινή για τον εαυτό του να σιτίζεται δια βίου στο 
πρυτανείο, ενώ με μια λιγότερο αλαζονική πρότα-
ση η ποινή του ενδεχομένως να ήταν ελαφρότε-
ρη. Επιπλέον, σε σχέση με το ζήτημα των 
ατομικών δικαιωμάτων, πρέπει να τονιστεί πως η 
αρχαία Αθηναϊκή πολιτεία ήταν μεν δημοκρα-
τική, δεν ήταν όμως φιλελεύθερη με τον 
τρόπο που καταλαβαίνουμε τον Φιλελευθερι-
σμό σήμερα. Αυτό σημαίνει πως η έννοιες της 
συμμετοχής αλλά και του ανήκειν στην πόλη ήταν 
σαφώς ισχυρότερες κοινωνικές σταθερές και 
αξίες από τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία 
θεωρούνταν απόρροια των συλλογικών δημοκρα-
τικών κατακτήσεων. Το άτομο δεν υπήρχε έξω και 
πάνω απ’ την πόλη. Αναλυτικά υπέρ του ότι η 
διεξαγωγή της δίκης του Σωκράτη το 399 ήταν 
δίκαιη επιχειρηματολογεί o καθηγητής Paul 
Cartledge. (...)
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O Σωκράτης ήταν δάσκαλος του Κριτία, του 
επικεφαλής των Τριάκοντα. Μετά την κατάλυση 
του τυραννικού καθεστώτος – χάρη στην 
στρατιωτική επέμβαση των εξόριστων δημοκρατι-
κών με επικεφαλής τον Θρασύβουλο – η συμφω-
νία ειρήνης που συνάφθηκε με τους Σπαρτιάτες 
περιλάμβανε ως όρο την αμνηστία, δηλαδή την 
απαγόρευση της δίωξης ατόμων με την κατηγο-
ρία πως είχαν εμπλακεί στο τυραννικό καθεστώς. 
Έτσι μετά την αποκατάσταση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, οι πολίτες που ήθελαν να ασκή-
σουν διώξεις για το καθεστώς των Τριάκοντα, 
έβρισκαν διάφορες άλλες προφάσεις για να φέ-
ρουν στο δικαστήριο τους υπεύθυνους. Μια τέτοια 
περίπτωση ήταν και του Σωκράτη.

Ο Σωκράτης ήταν σαφώς ολιγαρχικών 
πεποιθήσεων και εχθρός της Δημοκρατίας. Ο 
ίδιος φαίνεται πως κρατούσε αποστάσεις από την 
ενεργό πολιτική, παρόλα αυτά ασκούσε “ιδιωτική 
κριτική πολιτικών πρακτικών, όπως της εκκλησίας 
του δήμου, και του αιτήματος να έχει ο καθένας 
λόγο για τα κοινά, της κλήρωσης των αρχών από 
τους «τυχόντες» κτλ., και δημοσίων προσώπων 
γιατί διεκδικούσαν σοφία που δεν είχαν και δεν 
συνέβαλλαν στην ηθική βελτίωση των πολιτών”. 
Από την παραπάνω περιγραφή της καθηγήτριας 
Μυρτώς Δραγώνα, γίνεται φανερό ότι ο Σωκράτης 
έκρινε άκρως αρνητικά δημοκρατικούς θεσμούς 
όπως την κλήρωση, επειδή ακριβώς έδιναν την 
δυνατότητα στους αδαείς ‘τυχόντες’ ν’ ασκήσουν 
την εξουσία. Αυτή η βαθύτατα ελιτίστικη και αντι-
δημοκρατική πτυχή της σκέψης του Σωκράτη 
είναι που πρέπει να γίνει κατανοητή από τους 
σύγχρονους υπερασπιστές και θαυμαστές του, 
ώστε να έχουμε μια χωρίς περιστροφές 
απάντηση για το αν η δημοκρατία σημαίνει τελικά 
κάτι για αυτούς σήμερα, αν θεωρούν πως είναι 
κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε και να 
επιδιώξουμε, ή αν μπορούμε να περιοριζόμαστε 
σε ρηχές αναλύσεις ψευδο-ακαδημαϊκού ή 
«πολιτικά ορθού» χιπστερισμού σχετικά με τη 
σωκρατική ηθική και αντισυμβατικότητα.

Στην επανάληψη της δίκης, που έγινε στις 25 
Μαΐου 2012 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ο 
Σωκράτης αθωώθηκε με ισοψηφία των δικαστών. 
Είναι παρόλα αυτά σημαντικό να προσέξουμε την 
αγόρευση των κατηγόρων: ο Αντώνης Παπαδη-
μητρίου σημειώνει πως «Ο Σωκράτης ήταν ο 
πνευματικός, ο ιδεολογικός ηγέτης των Τριάκοντα 
Τυράννων της Αθήνας. Διαφθείρει τους νέους 
κάνοντάς τους οπαδούς της Ολιγαρχίας και 
εχθρούς της Δημοκρατίας. Επίσης, κατηγορείται 
γιατί δεν σέβεται τους θεούς αυτής της πόλης, 
δηλαδή τους δημοκρατικούς θεούς και άρα τους 
δημοκρατικούς  θεσμούς».  Ο  επίσης  κατήγορος 



Ιστορικό Σημείωμα

Η Κροατία είναι χώρα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, και ο 
πληθυσμός υπολογίζεται το 2016 στα 4.230.000 άτομα, ση-
μειώνοντας νέα πτώση από το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από το 1990, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε περισσότε-
ρο από μισό εκατομμύριο. 

Όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα οι πολίτες μπορούν να 
προτείνουν αλλαγές σε αυτό οι οποίες εγκρίνονται ή απορρί-
πτονται μετά από δημοψήφισμα. Απαιτούνται έγκυρες υπο-
γραφές από τουλάχιστον το 10% των πολιτών της χώρας, οι 
οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν σε 15 ημέρες (!). 

Ωστόσο, ο θεσμός δεν είναι απολύτως αμεσοδημοκρατικός καθώς το αίτημα πρέπει να εγκριθεί, τυπικά, 
από το Κοινοβούλιο (Sabor), το οποίο πρέπει να ψηφίσει σχετικό νόμο για τη διεξαγωγή του. Εφόσον 
συμφωνήσει το Κοινοβούλιο, τότε διεξάγεται δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο συμμετοχής και το 
αποτέλεσμα του είναι δεσμευτικό εκτός και εάν το δημοψήφισμα έχει οριστεί εξ’ αρχής ως 
“συμβουλευτικό”. Αυτό αναμένεται κάποιος φορές στις περιπτώσεις όπου η πρόταση για δημοψήφισμα 
προέρχεται από το Κοινοβούλιο ή τον Πρόεδρο της χώρας, οι οποίοι έχουν επίσης την αρμοδιότητα να 
ζητούν δημοψηφίσματα (συμβουλευτικά ή δεσμευτικά).  
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Το Δημοψήφισμα για το θεσμό του γάμου

Τον Δεκέμβριο του 2013 διεξήχθη στην Κροατία δημοψήφισμα μετά 
από πρωτοβουλία πολιτών σχετικά με τον ορισμό του θεσμού του 
“γάμου”. Μία οργάνωση καθολικών υπό την ονομασία “Στο όνομα 
της οικογένειας” (U ime obitelji) συγκέντρωσε περισσότερες από 
710.000 υπογραφές (!) εντός του προκαθορισμένου διαστήματος 
και ζήτησε να τεθεί σε δημοψήφισμα το ερώτημα: «Συμφωνείς με 
την τροποποίηση του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας 
ώστε να ορίζεται ότι “γάμος”  είναι η ένωση μιας γυναίκας και ενός 
άντρας;» 

Όσοι απαντούσαν θετικά στο ερώτημα, συμφωνούσαν ότι το Σύνταγμα θα ορίζει ως “γάμος” 
αποκλειστικά την ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας, εμποδίζοντας μια διευρυμένη ερμηνεία που 
θα περιλαμβάνει και άλλες μορφές, όπως αυτή μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Η αρνητική 
απάντηση στο ερώτημα συμφωνεί με τη διευρυμένη ερμηνεία. 

Το ερώτημα στη συνέχεια έλαβε την έγκριση του Κοινοβουλίου με 104 ψήφους υπέρ από τους 151 
βουλευτές στις 8 Νοεμβρίου 2013. Μόλις 13 βουλευτές ψήφισαν εναντίον της πρότασης. Στις 14 
Νοεμβρίου το Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι δεν θα ακυρώσει την απόφαση του 
Κοινοβουλίου, θεωρώντας τη διαδικασία ως νόμιμη. 

Αρνητικός προς το δημοψήφισμα εμφανίστηκε ο τότε πρωθυπουργός Ζόραν Μιλάνοβιτς, του 
Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, που υποστήριξε ότι ο θεσμός δεν κινδυνεύει από τους γάμους 
ομοφυλοφίλων αλλά από σύγχρονο τρόπο ζωής και τον αγώνα για περισσότερα χρήματα. Επίσης, 
θεωρεί ότι πρόκειται για μια μορφή έλλειψης ανεκτικότητας σε μια μειονότητα και πως σκόπευε να 
ψηφίσει “Όχι”. Ο Πρόεδρος της Κροατίας Ίβο Γιοσίποβιτς δήλωσε επίσης ότι θα ψήφιζε αρνητικά. 

Αντιθέτως, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος HDZ Τόμισλαβ 
Καραμάρκο δήλωσε ότι υποστηρίζει το δημοψήφισμα και θα ψήφιζε θετικά. 

Στην ψηφοφορία για το δημοψήφισμα προσήλθαν περίπου 1,5 εκατομύριο ψηφοφόροι από τους 
3,8 εκατ. εγγεγραμμένους. Η προσέλευση ήταν χαμηλή, μικρότερη του 40%. Από τους ψηφίσαντες, 
περίπου τα δύο τρίτα υπερψήφισαν την πρόταση (περίπου 1 εκατ. ψηφοφόροι, ήτοι 65,8%) ενώ 
εναντίον ψήφισε το 33,5%. Γεωγραφικά, σχεδόν σε όλη την χώρα η πλειοψηφία ήταν υπέρ, εκτός 
της βορειοδυτικής περιοχής γύρω από τη Ριέκα. 



Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ήδη από τον Ιούνιο του 2013 ισχυρή υποστήριξη σε ενδεχόμενη 
τροποποίηση του Συντάγματος που έφτανε το 55,3%. Η υποστήριξη ανέβαινε στο 68,7% 
μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν οπωσδήποτε εάν γίνονταν τέτοιο δημοψήφισμα. 
Η δημοσκόπηση είχε διεξαχθεί λίγο πριν την κατάθεση των υπογραφών με το αίτημα για 
δημοψήφισμα. Παρόμοιο ποσοστό υποστήριξης καταγράφηκε τον Νοέμβριο σε άλλες δημο-
σκοπήσεις πριν το δημοψήφισμα, αποδεικνύοντας ότι υπήρχε μια σταθερή πεποίθηση στο 
εκλογικό σώμα ότι ο ορισμός του “γάμου” ως κοινωνικού θεσμού πρέπει να παραμείνει εντός 
των παραδοσιακών του πλαισίων.

Εκτός από το δημοψήφισμα για το θεσμό 
του γάμου, στη νεότερη ιστορία της Κροα-
τίας έχουν γίνει ακόμη δύο δημοψηφίσμα-
τα: το 1991 για την ανεξαρτησία της 
χώρας (93.2% υπέρ) και το 2012 για την 
είσοδο της στην Ε.Ε (66.7% υπέρ). 
Επίσης, έχουν υπάρξει ακόμη 4 απόπει-
ρες να συγκεντρωθούν υπογραφές για 
δημοψήφισμα (μεταξύ των οποίων για τον 
Εργασιακό Νόμο του 2010) όμως χωρίς 
επιτυχία. 

Κροατία: Το Δημοψήφισμα για 
το θεσμό του γάμου

232323

Τελικά αποτελέσματα ανά περιφέρεια [Α] και δήμο [Β]. Με πράσινο χρώμα οι 
περιοχές όπου επικράτησε το “ΝΑΙ” και με κόκκινο εκεί όπου επικράτησε το “ΟΧΙ” 

Α Β
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Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 250 λέξεις, στείλτε το στο referendum@mail.com     

«Χρωστούμε στους Αρχαίους Έλληνες μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο, από 
το τρέχον πολιτικό μας λεξιλόγιο. Τα πάντα από την “αναρχία” και τη “δημοκρατία” 
μέχρι ακόμη και την ίδια την “πολιτική. Αλλά, το δικό τους και το δικό μας πολιτικό 
σύστημα είναι εντελώς διαφορετικά είδη. Για τον μέσο αρχαίο Έλληνα 
δημοκρατικό (όποιας προέλευσης), το σύνολο του δημοκρατικού μας συστήματος 
θα θεωρούνταν “ολιγαρχία”. Με αυτό εννοώ την αρχή των λίγων και από τους 
λίγους – αν όχι υποχρεωτικά ή έκδηλα για τους λίγους – σε αντίθεση με τη δύναμη 
ή τον έλεγχο του λαού ή των πολλών (demo-kratia)

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ομοιότητες στον πολιτικό 
τρόπο σκέψης της αρχαιότητας και του σήμερα. Για παράδειγμα, τόσο για τους 
αρχαίους όσο και για τους σύγχρονους δημοκράτες η ελευθερία και η ισοτητα είναι 
θεμελιώδεις – αποτελούν δομικές πολιτικές αξίες. Ωστόσο, η ελευθερία ενός 
αρχαίου Έλληνα δημοκρατικού δεν σήμαινε απλώς ελευθερία συμμετοχής στις 
διαδικασίες αλλά και ελευθερία από την υποδούλωση δια του νόμου, την 
μετατροπή του σε δουλοπάροικο. 

Επίσης, ελευθερία συμμετοχής στις διαδικασίες δεν σήμαινε απλώς τη συμμετοχή 
μια στο τόσο, στα περιοδικά πανηγύρια που για τους περισσότερους από εμάς 
είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας – δηλαδή, μια παροδική αλλαγή ρόλων 
μεταξύ των πολιτικών κυρίων και υποτελών όποτε γίνονται γενικές ή τοπικές 
εκλογές (ή δημοψηφίσματα). Αλλά, σήμαινε την ελεύθερη συμμετοχή στο 
διαμοίρασμα της πολιτικής εξουσίας, της διακυβέρνησης, σε σχεδόν καθημερινή 
βάση. » 

Paul Cartledge, 
Ακαδημαϊκός, αντιπρόεδρος της βρετανικής επιτροπής 

για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα 
 

«Πιστεύω στις νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών και τα δημοψηφίσματα, τα 
οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι για να καταστρέψουν την 
αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση αλλά για να τη διορθώνουν όταν παύει να 
είναι αντιπροσωπευτική» 

Theodore Roosevel

mailto:referendum@mail.com
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Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 250 λέξεις, στείλτε το στο referendum@mail.com     

Σεγκολέν Ρουαγιάλ: «Σας διαβεβαιώ, δεν θα κάνουμε το λάθος του Κάμερον. 
Δεν θα έχουμε δημοψήφισμα για την έξοδο της Γαλλίας από την Ε.Ε.»

Δημοσιογράφος BBC: «Δηλαδή δεν θα αφήσετε τους Γάλλους πολίτες να 
εκφέρουν άποψη σε αυτό το ζήτημα»

Σ.Ρ.: «Όχι, δεν θα το κάνουμε»

Δ. BBC: «Δεν πιστεύετε στη Δημοκρατία;»

Σ.Ρ. : «Όχι, πιστεύουμε στη Δημοκρατία, όταν το ερώτημα είναι το “σωστό” και η 
απάντηση η “σωστή”»

Δ. BBC: «Δεν νομίζω αυτό να λέγεται “Δημοκρατία” όταν θεωρείτε ότι μόνο μία 
απάντηση είναι η “σωστή”»

 Ségolene Royale, 
Υπουργός της κυβέρνησης Ολάντ, 

πρώην σύντροφος του Ολάντ και “δημοκράτισα” 
 
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρουαγιάλ μετά το Brexit, στο BBC. Δίνει μια 
εύγλωττη εικόνα του τρόπου σκέψης και πολιτικής δράσης των ευρωκρατών, 
σήμερα. H προσφυγή στους πολίτες είναι δυνατή μόνο όταν έχει εξασφαλιστεί ότι 
θα δοθεί η “σωστή” απάντηση από τους πολίτες, κατά τη Ρουαγιάλ. Και αυτό 
βαφτίζεται “Δημοκρατία”, από την ίδια. 

Δoύλος – Μισθωτός – Φίλος 

« (...) το ελληνικό Άτομο «ευτυχεί» όταν μετέχει ισότιμα στην πολιτική σκηνή 
των αδιαμεσολάβητων διαπροσωπικών σχέσεων, το νεωτερικό Άτομο «ευτυ-
χεί» στον ιδιωτικό χώρο του. Την πολιτική συμμετοχή τη βλέπει σαν αγγαρεία. 
Μεταβιβάζει σε «αντιπροσώπους» τις πολιτικές ευθύνες του και διαμεσολαβεί 
με απρόσωπα συστήματα ολόκληρο τον δημόσιο χώρο, προκειμένου να 
αφεθεί απερίσπαστο στην απόλαυση της ιδιωτικότητάς του..»

Θεόδωρος Ι. Ζιάκας

Ο Θ. Ζιάκας σχολιάζει την τάση απόσυρσης του σύγχρονου Έλληνα από τα 
κοινά και την εκχώρηση της “ευθύνης” σε κάποιο αντιπρόσωπο. Τα 
αποτελέσματα της μακροχρόνιας αυτής αδιαφορίας για τα κοινά και 
απόσυρσης στην ιδιωτικότητα τα έχουμε ζήσει τα τελευταία επτά χρόνια.  

mailto:referendum@mail.com
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

Από την    1η Απριλίου 2012, ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες, από 
τουλάχιστον 7 Κράτη-Μέλη, μπορούν με τις υπογραφές τους – εφόσον 
συλλεχθούν εντός 12 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.
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Παρακαλούμε, τυπώστε το, συμπληρώστε 
τα στοιχεία και στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή 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  σεβασμό 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 μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο μας! 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

mailto:referendums@yahoo.gr
https://greekdimo.wordpress.com/
mailto:referendums@yahoo.gr
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ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ;   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ!  

Επιθυμούμε την Συνταγματική θεσμο-
θέτηση  δημοψηφισμάτων  με  πρωτο-
βουλία  πολιτών,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  
σε περιφερειακό και δημοτικό 
επίπεδο. 

Ζητούμε την θεσμοθέτηση των  παρα-
κάτω δημοψηφισμάτων: 

I. Ακυρωτικό δημοψήφισμα. Κάθε 
νόμος του Κοινοβουλίου μπορεί να 
ακυρωθεί με δημοψήφισμα 

II.  Δημοψήφισμα  Συνταγματικής  και 
νομοθετικής  πρωτοβουλίας  πολιτών. 
Οι πολίτες προτείνουν νόμο ή νέο 
άρθρο στο Σύνταγμα μέσω της 
συλλογής υπογραφών υποστήριξης 
της πρότασης τους.  

III. Δημοψήφισμα ανάκλησης αιρετών 
αξιωματούχων. Για  κάθε πολιτικό ο 
οποίος  δεν  τιμά  τις  δεσμεύσεις  του 
απέναντι στους πολίτες.  

IV. Υποχρεωτικό δημοψήφισμα. Για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα 
καθώς και για κάθε σημαντική 
διακρατική συμφωνία 

Τα παραπάνω διεξάγονται ύστερα από 
σχετικό αίτημα το οποίο υπογράφουν 
τουλάχιστον 100.000 πολίτες. 

Εξαίρεση αποτελεί το υποχρεωτικό 
δημοψήφισμα το οποίο καλείται χωρίς 
την συλλογή υπογραφών.  

Τα όρια υπογραφών σε περιφερειακό 
και δημοτικό επίπεδο θα οριστούν 
ανάλογα του αριθμού των 
ψηφοφόρων  

Το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος 
οφείλει να είναι δεσμευτικό.  

 ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ; ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! 

Επώνυμο:  

Όνομα: 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Δήμος κατοικίας: 

Τηλέφωνο: 

e-mail:  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή: 

 

Επιθυμώ το ονοματεπώνυμο μου να 
εμφανίζεται στην σελίδα 
ht tps://greekdimo.wordpress.com  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία 
σας και διαδικτυακά στο mail: 
referendums @yahoo.gr 

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
και  μόνο  για  την  ενημέρωση  σας  όσο  αφορά  σε 
ενέργειες υπέρ της θεσμοθέτησης δημοψη-
φισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών. 

Στη σελίδα ht tps://greekdimo.wordpress.com  μπο-
ρείτε 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. 
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