


To “Δημοψήφισμα” είναι το διμηνιαίο 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/
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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


Ηνωμένες Πολιτείες, Νοέμβριος 2016: 

Eίχαμε γράψει στο προηγούμενο τεύχος ότι στις μισές Πολιτείες όπου επιτρέπουν τη 
χρήση μαριχουάνας, είτε για ιατρικούς είτε για προσωπικούς λόγους υπήρχε 
περίπτωση να προστεθούν μερικές ακόμη. Παράλληλα με τις Προεδρικές εκλογές 
σε 5 Πολιτείες διεξάγονταν δημοψηφίσματα με ερώτημα τη νομιμοποίηση της για 
προσωπική χρήση. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

● Μασαχουσέτη: Ερώτημα 4 για χρήση υπό όρους παρόμοιους με την 
κατανάλωση αλκοολούχων – ΝΑΙ ψήφισε το 53.59% [μέσος όρος 
δημοσκοπήσεων: 48,5% υπέρ, 42.5% κατά]. Εγκρίθηκε 

● Μέην: Ερώτημα 1 για χρήση από άτομα 21 ετών και άνω – ΝΑΙ ψήφισε το 
50.15% [οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 50-55% υπέρ, 35-40% κατά]. 
Εγκρίθηκε 

● Αριζόνα: Πρόταση 205 για επιτρεπόμενη κατοχή και χρήση από άτομα 
άνω των 21 ετών – ΟΧΙ ψήφισε το 51.12% [μέσος όρος δημοσκοπήσεων: 
44.3% υπέρ, 46.7% κατά]. Απορρίφθηκε

● Καλιφόρνια: Πρόταση 64 για επιτρεπόμενη χρήση από άτομα 21 ετών 
και άνω – ΝΑΙ ψήφισε το 56.04% [μέσος όρος δημοσκοπήσεων: 60.5% 
υπέρ, 34.3% κατά]. Εγκρίθηκε

● Νεβάδα: Ερώτημα 2 για κατοχή και χρήση μέχρι 30 γραμμαρίων από 
άτομα 21 ετών και άνω – ΝΑΙ ψήφισε το 54.47% [η μοναδική δημοσκόπηση 
δίνει 50% υπέρ, 41% κατά]. Εγκρίθηκε

Όπως έδειχναν οι δημοσκοπήσεις (εκεί έπεσαν μέσα, συγκρινόμενα με την 
αποτυχία να προβλέψουν τον Πρόεδρο) μόνο στην Αριζόνα απορρίφθηκε το 
αίτημα νομιμοποίησής της. 

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν τα δημοψηφίσματα για τη χρήση μαριχουά-
νας για ιατρικούς λόγους σε Αρκάνσας (ΝΑΙ 53,17%), Φλόριντα (ΝΑΙ 71,27%), 
Μοντάνα (ΝΑΙ 57.63%) και Βόρεια Ντακότα* (ΝΑΙ 63.66%). Σε όλα ενεκρίθη η 
νομιμοποίησή της.    

* Το 2012, παρόμοια πρόταση από τους πολίτες της Β. Ντακότα δεν έφτασε ποτέ 
για δημοψήφισμα, επειδή αποδείχτηκε ότι χιλιάδες από τις υπογραφές υποστήρι-
ξης του αιτήματος για δημοψήφισμα ήταν πλαστές. 

Πηγή: https://ballotpedia.org/2016_ballot_measures#Marijuana  
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https://ballotpedia.org/2016_ballot_measures#Marijuana


Ειδικό αφιέρωμα στην
Ελβετική Συνομοσπονδία 

στο τεύχος του “Δ” Ιαν - Φεβ 2017.

Ακόμη στο επόμενο “Δ”: Νέα και πληροφορίες για το 
Ιταλικό Συνταγματικό Δημοψήφισμα
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Ιταλία, Δεκέμβριος 2016: 

Συντριπτική η απόρριψη από τους Ιταλούς πολίτες της προτεινόμενης από τον πρω-
θυπουργό Ματέο Ρέντσι Συνταγματικής Αναθεώρησης. Με συμμετοχή που πλησίασε 
το 70%, σχεδόν το 60% των ψηφισάντων απέρριψαν την Αναθεώρηση, 
αποτελώντας έμμεση απόρριψη και της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Ο Μ. 
Ρέντσι ανακοίνωσε την παραίτηση του λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των 
πρώτων, συντριπτικών exit-polls.
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      Συνταγματική Αναθεώρηση 
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Απόψεις και Ειδήσεις 

Από την ιστοσελίδα “Ψωροκώσταινα”



 

7

Απαντώντας στην παραπάνω δήλωση της κ. Βόζενμπεργκ:

«Η κ.Βόζενμπεργκ φαίνεται ότι δεν παρακολουθούσε το μάθημα της εισαγωγής στην επιστήμη 
του Δικαίου, το οποίο διδάσκεται συνήθως στους πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής. Εάν το 
παρακολουθούσε θα γνώριζε ότι ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία για την ερμηνεία του δικαίου 
είναι το επιχείρημα από το έλασσον στο μείζον. Εάν ακόμη και τα νομοσχέδια τίθενται σε 
δημόσια διαβούλευση , δεν πρέπει να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σύνταγμα που είναι 
ο θεμελιώδης νόμος της χώρας ο οποίος ρυθμίζει θεσμικά το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο 
που θεσπίζονται οι ίδιοι οι νόμοι;»

Χρήστος Λυντέρης
Πρωτοβουλία για τη Ριζική 

Συνταγματική Αλαγή

Εμείς δεν τολμήσαμε να περιφρονήσουμε τις διατάξεις του Συντάγματος. Και το λέω αυτό με 
αφορμή την Επιτροπή που συγκροτείται για την Αναθεώρηση του Συντάγματος διότι πρέπει να 
καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο το Σύνταγμα, ώστε να τίθεται σε 
διαβούλευση. Το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του κράτους και η αναθεώρησή του 
προβλέπεται ρητά με ποιον τρόπο γίνεται και περνάει μέσα από το Κοινοβούλιο», τόνισε 
χαρακτηριστικά η κα. Βόζεμπεργκ.

»Αυτά, όταν με τρόπους επικοινωνιακούς και δημιουργίας εντυπώσεων γίνονται κάποιες 
κινήσεις, όπως η χθεσινή συγκρότηση της Επιτροπής, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του πολίτη 
στην κυβέρνηση που έχει υποχρέωση να τηρεί το Σύνταγμα».

Ελίζα Βόζεμπεργκ 
Ευρωβουευτής, Νέα Δημοκρατία
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Ανακοινώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου η σύνθεση της 11μελούς Οργανωτική Επιτροπής 
Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αποτελείται: 

Από τον ακαδημαϊκό χώρο:
● Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ
● Ιωάννης Γκόλιας, Πρύτανης ΕΜΠ
● Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
● Πέτρος Παραράς, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ, πρώην Αντιπρόεδρος ΣτΕ
● Ανδρέας Δημητρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
● Νίκος Μουζέλης, Ομότιμος Καθηγητής LSE

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
● Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
● Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής

Από τον επιχειρηματικό χώρο:
● Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
● Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδας

Από τον χώρο του πολιτισμού:
● Γιώργος Κιμούλης, ηθοποιός.

Ειδησεογραφία
iefimerida.gr
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Του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Ο   τρόπος με τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία διαχειρίζεται το μείζον θέμα της 
συνταγματικής αναθεώρησης παραπέμπει σε δύο στοιχεία τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους αιτιωδώς: τον πρωτογενή και τον λαϊκό συνταγματισμό.

Ο πρωτογενής συνταγματισμός συνδέεται με τη σκέψη ότι θα πρέπει όχι μόνο να 
ασκηθεί αναθεωρητική λειτουργία αλλά συντακτική εξουσία. Η διαφορά μεταξύ των 
δύο έγκειται στο ότι η αναθεωρητική λειτουργία υποτάσσεται σε ουσιαστικούς και 
διαδικαστικούς κανόνες, άρα λειτουργεί σε ένα δομημένο και στεγανό συνταγματικό 
πλαίσιο, ενόσω η συντακτική εξουσία δεν υπόκειται σε κανέναν νομικό φραγμό και 
άρα μπορεί ελευθέρως και πρωτογενώς να θέσει αρχές και κανόνες.

Η ρητορική σήμερα περί συντακτικής συνέλευσης είναι αχρείαστη και επικίνδυνη. 
Αχρείαστη, διότι το υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρησης δεν εμποδίζει σε κανένα 
επίπεδο μια ριζική και γενναία αναδιάταξη των θεσμών, η οποία θα αντιμετωπίζει με 
τρόπο πειστικό τις παθογένειες της μεταπολίτευσης, όπως ιδίως η έλλειψη θεσμικής 
κανονικότητας, οι πελατειακές δομές του κράτους, η έλλειψη θεσμικών αντιβάρων και 
η άναρχη ανάμειξη των λειτουργιών του κράτους, η προϊούσα επικράτηση του 
πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού, η στατική, αδρανής και ελεγχόμενη διοίκηση. 
Επικίνδυνη, διότι η περιφρόνηση της αυστηρότητας του Συντάγματος μπορεί να 
κομίζει συγκυριακά οφέλη αλλά ανοίγει τον ασκό της αυθαιρεσίας σε οποιαδήποτε 
μελλοντική πλειοψηφία, που μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει και στον ολοκληρωτισμό. 
Είναι, δε, η πρώτη φορά στην ελληνική συνταγματική ιστορία που σε περίοδο 
δημοκρατικής ομαλότητας γίνεται συζήτηση να τραπεί αντισυνταγματικά μια 
αναθεωρητική σε συντακτική συνέλευση.

Το αντίθετο φαινόμενο, για λόγους ιστορικού συμβολισμού και συνέχειας του κράτους, 
εμφανίστηκε στις συνελεύσεις που οδήγησαν στα Συντάγματα του 1911 και του 1975, 
οι οποίες, αν και άσκησαν πρωτογενή συντακτική εξουσία, χαρακτηρίστηκαν, με 
επιμονή των Ελευθερίου Βενιζέλου και Κωνσταντίνου Καραμανλή αντιστοίχως, 
αναθεωρητικές.

Ο λαϊκός συνταγματισμός συνδέεται με την προσπάθεια να διευρυνθεί η λαϊκή 
συμμετοχή στην αναθεωρητική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε με επίσημο 
τρόπο η διάθεση να τεθεί η κυβερνητική πρόταση αναθεώρησης σε κάποιας μορφής 
δημοψήφισμα και συγκροτήθηκε επιτροπή επεξεργασίας προτάσεων από μέλη 
ευρύτερης επαγγελματικής προέλευσης, από την οποία απουσιάζουν οι νομικοί. Η μεν 
πρόταση δημοψηφίσματος είναι αντίθετη στο Σύνταγμα διότι τέτοιο δημοψήφισμα δεν 
προβλέπεται και, σε κάθε περίπτωση, θα συνιστούσε καταστρατήγηση της τυπικής 
αναθεωρητικής διαδικασίας, η δε λαϊκή επιτροπή αναθεώρησης είναι αντίθετη στη 
λογική, διότι τα καταξιωμένα μέλη που την απαρτίζουν δεν μπορούν να γνωρίζουν τα 
όρια της αναθεωρητικής λειτουργίας, ζήτημα ιδιαιτέρως σύνθετο, τεχνικό, νομικό.
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Αναθεωρητικός λαϊκισμός



11

Και οι δύο προτάσεις συμπυκνώνουν την παράσταση ότι ο λαός έχει λόγο στην πολιτειακή δομή 
του κράτους και δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λαϊκή κρίση. Η σκέψη είναι όμως παραπλανητική. 
Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η 
πολιτεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι με πρόσχημα αυτή τη συμμετοχή και την εξ αυτής 
επιδιωκόμενη λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία την εποχή της δικτατορίας είχε εκφραστεί με 
διανεμόμενα μέσω του Τύπου κουπόνια συνταγματικών προτάσεων, μπορούν να καταργούνται 
τυπικές διαδικασίες. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο λαός ως συλλογικό υποκείμενο 
συμμετέχει στη διαμόρφωση της κρατικής βούλησης μέσω των εκλογών, αλλά δεν μπορεί να 
αναλαμβάνει αρμοδιότητες που κατά το Σύνταγμα ανατίθενται σε κρατικά όργανα. Διαφορετικά, 
θα καταλήγαμε σε μια δημοψηφισματική δημοκρατία η οποία θα υποκαθιστούσε το Σύνταγμα 
και θα είχε λόγο όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, όπως ήδη συνέβη, αλλά και για 
κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται ατομικά στους πολίτες.

Μια τέτοια απομείωση της κανονιστικής δύναμης του Συντάγματος, στον βωμό μιας 
συνταγματικής λαοκρατίας, θα προκαλούσε και φαινόμενα, που δυστυχώς βιώνουμε σήμερα, 
να συζητείται η ευθεία διά νόμου κατάργηση ρητής διάταξης του Συντάγματος για να παραχθεί 
συντεχνιακά ή πολιτικά ωφέλιμο αποτέλεσμα.

Είναι, θεωρώ, κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι ζούμε σε συντεταγμένη πολιτεία και όχι σε ένα 
καθεστώς συνταγματικού κενού. Δεν ζούμε, ευτυχώς, στην εποχή της συντακτικής συνέλευσης 
της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ το 1787 ή της παρισινής κομμούνας του 1871. Αν δεν υπάρξει η 
κατανόηση αυτή, ο λαϊκός αναθεωρητισμός, που προβάλλεται ως αγαθό, θα εκτραπεί σε 
αναθεωρητικό λαϊκισμό, με τους αυτονόητους κινδύνους που τότε θα ενσκήψουν για τη 
δημοκρατία.»

Εφημερίδα “Η Καθημερινή”, 16 Οκτωβρίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: 
www.kathimerini.gr/879388/opinion/epikairothta/politikh/ana8ewrhtikos-laikismos
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Αναθεωρητικός λαϊκισμός

http://www.kathimerini.gr/879388/opinion/epikairothta/politikh/ana8ewrhtikos-laikismos


Του Χρήστου Λυντέρη

«Σύμφωνα με άρθρο του αναπληρωτή καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεραπε-
τρίτη, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα 16-10-2016 στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , σελ. 20,  "ο   
τρόπος με τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία διαχειρίζεται το μείζον θέμα της 
συνταγματικής αναθεώρησης παραπέμπει σε δύο στοιχεία τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους αιτιωδώς: τον πρωτογενή και τον λαϊκό συνταγματισμό."

Όσον αφορά  τον " πρωτογενή συνταγματισμό " , ο συγγραφέας, αφού ορίζει έτσι την 
σκέψη ότι θα πρέπει, όχι μόνο να ασκηθεί αναθεωρητική λειτουργία αλλά συντακτική 
εξουσία, υποστηρίζει κατόπιν ότι η ρητορική περί συντακτικής συνέλευσης είναι 
αχρείαστη και επικίνδυνη. "Αχρείαστη, διότι το υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρησης δεν 
εμποδίζει σε κανένα επίπεδο μια ριζική και γενναία αναδιάταξη των θεσμών, η οποία 
θα αντιμετωπίζει με τρόπο πειστικό τις παθογένειες της μεταπολίτευσης, όπως ιδίως η 
έλλειψη θεσμικής κανονικότητας, οι πελατειακές δομές του κράτους, η έλλειψη 
θεσμικών αντιβάρων και η άναρχη ανάμειξη των λειτουργιών του κράτους, η 
προϊούσα επικράτηση του πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού, η στατική, αδρανής και 
ελεγχόμενη διοίκηση. Επικίνδυνη, διότι η περιφρόνηση της αυστηρότητας του 
Συντάγματος μπορεί να κομίζει συγκυριακά οφέλη αλλά ανοίγει τον ασκό της 
αυθαιρεσίας σε οποιαδήποτε μελλοντική πλειοψηφία, που μπορεί εν δυνάμει να 
οδηγήσει και στον ολοκληρωτισμό. Είναι δε η πρώτη φορά στην ελληνική 
συνταγματική ιστορία που σε περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας γίνεται συζήτηση να 
τραπεί αντισυνταγματικά μια αναθεωρητική σε συντακτική συνέλευση. Το αντίθετο 
φαινόμενο, για λόγους ιστορικού συμβολισμού και συνέχειας του κράτους, 
εμφανίστηκε στις συνελεύσεις που οδήγησαν στα Συντάγματα του 1911 και του 1975, 
οι οποίες, αν και άσκησαν πρωτογενή συντακτική εξουσία, χαρακτηρίστηκαν, με 
επιμονή των Ελευθερίου Βενιζέλου και Κωνσταντίνου Καραμανλή αντιστοίχως, 
αναθεωρητικές."

   Όσον αφορά τον ¨λαϊκό συνταγματισμό" αυτός κατά τον συγγραφέα "συνδέεται με 
την προσπάθεια να διευρυνθεί η λαϊκή συμμετοχή στην αναθεωρητική διαδικασία."  
Ακολούθως υποστηρίζει ότι "ο καθένας μπορεί να έχει άποψη για τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η πολιτεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι με πρόσχημα 
αυτή τη συμμετοχή και την εξ αυτής επιδιωκόμενη λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία την 
εποχή της δικτατορίας είχε εκφραστεί με διανεμόμενα μέσω του Τύπου κουπόνια 
συνταγματικών προτάσεων, μπορούν να καταργούνται τυπικές διαδικασίες. Στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο λαός ως συλλογικό υποκείμενο συμμετέχει στη 
διαμόρφωση της κρατικής βούλησης μέσω των εκλογών, αλλά δεν μπορεί να 
αναλαμβάνει αρμοδιότητες που κατά το Σύνταγμα ανατίθενται σε κρατικά όργανα. 
Διαφορετικά, θα καταλήγαμε σε μια δημοψηφισματική δημοκρατία η οποία θα 
υποκαθιστούσε το Σύνταγμα και θα είχε λόγο όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πορεία της 
χώρας, όπως ήδη συνέβη, αλλά και για κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται ατομικά 
στους πολίτες."
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Τρεις παρατηρήσεις στο άρθρο 
του κ. Γεραπετρίτη περί 

Αναθεωρητικού Λαϊκισμού



Επί των ανωτέρω επιχειρημάτων του κ. Γεραπετρίτη καταθέτω τις εξής παρατηρήσεις:

1. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι " η ρητορική περί συντακτικής συνέλευσης είναι αχρείαστη, 
διότι το υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρησης δεν εμποδίζει σε κανένα επίπεδο μια ριζική και 
γενναία αναδιάταξη των θεσμών, η οποία θα αντιμετωπίζει με τρόπο πειστικό τις παθογένειες 
της μεταπολίτευσης." Αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι μία από τις 
μεγαλύτερες παθογένειες του πολιτικού συστήματος, ήτοι το ίδιο το πολίτευμα της 
προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το οποίο, αντί της διάκρισης, οδηγεί σε 
διαπλοκή των εξουσιών, απαγορεύεται να αλλάξει με απλή αναθεώρηση, διότι εμπίπτει στις μη 
αναθεωρητέες διατάξεις του άρ. 110 Σ.

2. Ο κ. Γεραπετρίτης υποστηρίζει ακόμη ότι η ρητορική περί συντακτικής συνέλευσης είναι και 
επικίνδυνη διότι "ανοίγει τον ασκό της αυθαιρεσίας σε οποιαδήποτε μελλοντική πλειοψηφία, 
που μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει και στον ολοκληρωτισμό. Είναι δε η πρώτη φορά στην 
ελληνική συνταγματική ιστορία που σε περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας γίνεται συζήτηση να 
τραπεί αντισυνταγματικά μια αναθεωρητική σε συντακτική συνέλευση." Αλλά η επιστήμη του 
συνταγματικού δικαίου ασφαλώς και αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιολογείται η 
σύγκληση συντακτικής και όχι αναθεωρητικής συνέλευσης. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς ακριβώς ο 
συγγραφέας του άρθρου εννοεί την περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας, αλλά το γεγονός ότι η 
χώρα έχει χρεοκοπήσει και έχει αναγκαστεί να παραχωρήσει στους δανειστές μέρος της εθνικής 
της κυριαρχίας, καθώς και η αδιαμφισβήτητη οικονομική καταστροφή μεγάλου μέρους της 
ελληνικής κοινωνίας,όχι μόνο θα δικαιολογούσαν νομικά, αλλά θα επέβαλαν την σύγκληση 
συντακτικής συνέλευσης. Τα δε παραδείγματα περί 1911 και 1975 είναι οπωσδήποτε ατυχή, 
αφού και στις δύο περιπτώσεις δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης την 
οποία υπερασπίζεται  ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ ειδικά στην περίπτωση του Συντάγματος του 1975 
της αναθεώρησης του Συντάγματος προηγήθηκε  δημοψήφισμα με το οποίο καταργήθηκε το 
πολίτευμα της βασιλευομένης δημοκρατίας το οποίο δεν προβλεπόταν από το υπό 
αναθεώρηση Σύνταγμα του 1952!

3. Τέλος, όσον αφορά τα περί λαϊκού συνταγματισμού η άποψη ότι "στην αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία ο λαός ως συλλογικό υποκείμενο συμμετέχει στη διαμόρφωση της κρατικής 
βούλησης μέσω των εκλογών, αλλά δεν μπορεί να αναλαμβάνει αρμοδιότητες που κατά το 
Σύνταγμα ανατίθενται σε κρατικά όργανα" ουδόλως λαμβάνει υπόψη ότι η συμμετοχή του λαού 
στην θέσπιση του Συντάγματός του δεν είναι κάτι αυτονόητο σε συντάγματα 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά, απεναντίας πλείστα Συντάγματα χωρών της Ευρώπης, 
όπως της Ελβετίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Δανίας , της Πολωνίας , του 
Λουξεμβούργου , της Αυστρίας και της Ιταλίας προβλέπουν αναθεώρηση με δημοψήφισμα. 
Ειδικά δε όσον αφορά την Ιταλία, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλοι οι πολέμιοι της δημόσιας 
διαβούλευσης για το Σύνταγμα αποσιωπούν το γεγονός στις 5 Δεκεμβρίου πρόκειται να 
διεξαχθεί στην Ιταλία δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος το οποίο μάλιστα 
προκλήθηκε με πρωτοβουλία πολιτών- συλλογή υπογραφών.

     Εν κατακλείδι, νομίζω ότι η χώρα δεν κινδυνεύει από αναθεωρητικό λαϊκισμό, αλλά μάλλον 
από καθεστωτική τυπολατρία.»

Από το ιστολόγιο Ισηγορία, 16 Οκτωβρίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: 
http://christoslinteris.blogspot.gr/2016/10/blog-post_16.html?spref=fb  
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Τρεις παρατηρήσεις στο άρθρο του κ. Γεραπετρίτη 
περί Αναθεωρητικού Λαϊκισμού

http://christoslinteris.blogspot.gr/2016/10/blog-post_16.html?spref=fb


Δελτίο τύπου της Πρωτοβουλίας για Ριζική 
Συνταγματική Αλλαγή εν όψει της δημόσιας 
διαβούλευσης για το Σύνταγμα 

Δελτίο Τύπου: 7-10-2016

Αντί της καθαρής λύσης ενός νέου Συντάγματος, το οποίο θα θεσπιστεί με τη συμμετοχή των 
πολιτών μέσα από δημόσια διαβούλευση και δεσμευτικά δημοψηφίσματα, η κυβέρνηση επέλεξε 
την αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος από τη βουλή, μετά από δημόσια διαβούλευση που 
θα έχει συμβουλευτικό μόνο χαρακτήρα.

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση δεν έχει περιγραφεί επακριβώς και δεν έχουν γίνει γνωστές οι 
εγγυήσεις υπό τις οποίες θα κατοχυρωθεί η ισηγορία και η αντικειμενική καταγραφή των απόψεων. 
Ακόμη περισσότερο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η βούληση των πολιτών, ακόμη και εάν 
καταγραφεί με τρόπο δημοκρατικό και αντικειμενικό, θα ληφθεί υπόψη από την βουλή, η οποία, 
υπό τη διαδικασία του άρ. 110 που αποκλείει τους πολίτες, διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιό-
τητα να αποφασίζει για την αλλαγή του Συντάγματος.

Είναι δεδομένο ότι το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης δεν είναι σε θέση να παράσχει καμία 
εγγύηση ότι έχει την πραγματική βούληση και ικανότητα να  καταργήσει τις διαβόητες συνταγμα-
τικές διατάξεις που εξέθρεψαν τα προνόμια, τις ασυλίες, την ανισότητα, τη διαπλοκή και τη 
διαφθορά και να θεσπίσει νέο αληθινά δημοκρατικό σύνταγμα.

Καλούμε τους πολίτες να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για ριζική συνταγματική αλλαγή και να 
διεκδικήσουν το ύψιστο πολιτικό δικαίωμα να συμμετάσχουν ενεργά και δεσμευτικά στη θέσπιση 
του Συντάγματός τους.
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Κάλεσμα για ενεργό και δεσμευτική 
συμμετοχή των πολιτών



Το Συνταγματικό 
Δημοψήφισμα στην Ιταλία

Στις 4 Δεκεμβρίου διεξήχθη το 3ο Συνταγματικό 
Δημοψήφισμα στη γειτονική Ιταλία. Από τα 2 προη-
γούμενα, το Δημοψήφισμα του 2001 ενέκρινε την 
τότε προτεινόμενη Αναθεώρηση, ενώ το 2006 αυτή 
απερρίφθη. 

Επιγραμματικά είχαμε αναφερθεί στο περιεχόμενο 
της προτεινόμενης Αναθεώρησης στο τεύχος του 
“Δ” του Ιουνίου 2016 [εδώ]. 

Στο σημερινό τεύχος παρουσιάζουμε το νομικό/συνταγματικό πλαίσιο που ορίζει τη διεξαγωγή 
Συνταγματικών Δημοψηφισμάτων και το ιστορικό πολιτικό παρελθόν των αμεσοδημοκρατικών θεσμών 
στην Ιταλία, όπως δημοσιεύτηκαν σε άλλες ιστοσελίδες.  
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Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το άρθρο «Το Ιταλικό Δημοψήφισμα για 
την Αναθεώρηση του Συντάγματος» του Χρ. Λυντέρη [Δικηγόρος – Διδάκτωρ 
Νομικής] από την ιστοσελίδα neosyntagma.net 

[http://www.neosyntagma.net/?p=6626#.WELWZtG1n7g]

«Σύμφωνα με το άρ. 138 του ιταλικού Συντάγματος « οι νόμοι αναθεωρήσεως του Συντάγματος και 
άλλοι συνταγματικοί νόμοι ψηφίζονται από κάθε βουλή σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις που 
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρεις μήνες και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε βουλής, 
κατά την δεύτερη ψηφοφορία.

Οι ίδιοι νόμοι υποβάλλονται σε λαϊκό δημοψήφισμα όταν, μέσα σε τρεις μήνες από την δημοσίευσή 
τους το ζητήσει το 1/5 των μελών της μίας από τις βουλές ή 500.000 εκλογείς ή 5 Συμβούλια 
Περιοχών. Ο νόμος που υποβλήθηκε σε δημοψήφισμα δεν εκδίδεται εάν δεν εγκριθεί από την 
πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων.

 Δεν διενεργείται δημοψήφισμα εάν ο νόμος έχει ψηφιστεί, στην δεύτερη συζήτηση από κάθε βουλή 
με πλειοψηφία των 2/3  των μελών της.»

Η  πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος περιλαμβάνει ευρείες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της 
Γερουσίας, ήτοι του ενός εκ των δύο νομοθετικών σωμάτων της χώρας, της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού Κράτους και Περιοχών (Περιφερειών) αλλά και άλλες , μεταξύ των 
οποίων και οι μορφές άμεσης συμμετοχής των πολιτών μέσω δημοψηφισμάτων και κατάθεσης 
προτάσεων νόμου στην Βουλή.

Όσον αφορά την Γερουσία, η πρόταση επιχειρεί να περιορίσει, τόσο τον αριθμό των μελών και τον 
τρόπο εκλογής της Γερουσίας, όσο και τις αρμοδιότητές της. Συγκεκριμένα, αντί του αριθμού των 
315 μελών οι οποίοι μέχρι σήμερα εκλέγονται με βάση τις Περιοχές, το σχέδιο αναθεώρησης 
περιλαμβάνει 100 γερουσιαστές, οι οποίοι μάλιστα δεν θα εκλέγονται από τους πολίτες (ούτε θα 
λαμβάνουν αμοιβή), αλλά θα επιλέγονται, οι 95 από τα Συμβούλια των Περιοχών και οι 5 από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξάλλου, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Γερουσίας, το σχέδιο 
αναθεώρησης επιχειρεί να καταργήσει το ισχύον σύστημα σύμφωνα με το οποίο για την θέσπιση 
κάθε νόμου απαιτείται η συμφωνία Βουλής και Γερουσίας, περιορίζοντας τις νομοθετικές εξουσίες 
της Γερουσίας μόνο για νόμους που αφορούν την διοικητική υποδιαίρεση της χώρας σε 
Περιφέρειες, την συμμετοχή της Ιταλίας στην Ε.Ε., ζητήματα μειονοτήτων και δημοψηφίσματα ή 
άλλους θεσμούς άμεσης συμμετοχής των πολιτών . Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση δεν θα 
απαιτείται πλέον η κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Γερουσίας , αλλά μόνο της Βουλής.

Όσον αφορά την σχέση κεντρικού κράτους και Περιοχών, σύμφωνα με το σχέδιο προτείνεται μεταξύ 
άλλων το κεντρικό κράτος να επεμβαίνει  στην τοπική νομοθεσία προκειμένου να προστατεύσει την 
δικαιϊκή ή οικονομική ενότητα της Ιταλίας, ή να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον.»

https://hellasreferendum.wordpress.com/2016/06/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
http://www.neosyntagma.net/?p=6626#.WELWZtG1n7g


      Το Συνταγματικό Δημοψήφισμα 
στην Ιταλία
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Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το κείμενο «Το συνταγματικό 
δημοψήφισμα στην Ιταλία» που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα ΔΗΜΟΨΗΦΙ-
ΣΜΑTA ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ [εδώ]
«Το Ιταλικό Σύνταγμα του 1947 γράφτηκε με μία λογική αντίθετη στην φασιστική αντίληψη του 
ισχυρού ηγέτη. Έτσι περιέγραφε μια πολιτεία (republic) στην οποία το κοινοβούλιο κατείχε 
κεντρικό ρόλο. Υπήρξε πρόβλεψη για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος αλλά μόνο ως εξαίρεση 
στο γενικό κανόνα που περιέγραφε ένα ισχυρό κοινοβούλιο.

Παρόλα αυτά, η Ιταλία αποτελεί την δεύτερη χώρα σε αριθμό δημοψηφισμάτων στον 
Δυτικό κόσμο, μετά φυσικά από την Ελβετία. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ιταλία είναι η μοναδική 
Δυτική χώρα (και πάλι, εξαιρώντας την Ελβετία) στην οποία μπορούν να προκαλέσουν 
δημοψήφισμα οι πολίτες. Το παραπάνω ισχυροποιεί την θέση που θεωρεί ως πιθανότερο να 
προκληθεί δημοψήφισμα όταν αυτό μπορεί να ζητηθεί από τους πολίτες μέσω συλλογής 
υπογραφών, παρά αν η προκήρυξή του εξαρτάται αποκλειστικά από την κυβέρνηση.

Το άρθρο 138 του Ιταλικού Συντάγματος προβλέπει πως 500.000 ψηφοφόροι, ή το 1/5 των 
μελών ενός εκ των δύο νομοθετικών σωμάτων (η Ιταλία διαθέτει διθάλαμο νομοθετικό σώμα), 
ή πέντε περιφερειακά συμβούλια μπορούν να απαιτήσουν την διεξαγωγή δημοψηφί-
σματος ενάντια σε συνταγματικές αλλαγές, εκτός αν αυτές έχουν πετύχει πλειοψηφία 2/3 στην 
δεύτερη ψηφοφορία και των δύο νομοθετικών σωμάτων. Το 2001 είχαμε το πρώτο 
δημοψήφισμα του είδους αυτού, στο οποίο οι Ιταλοί αποφάσισαν για το αν επιθυμούν αλλαγές 
στο Σύνταγμα οι οποίες έδιναν περισσότερες αρμοδιότητες στις περιφέρειες για θέματα 
σχετικά με την αγροτική παραγωγή, την εκπαίδευση, το σύστημα υγείας και την φορολογία, 
αλλαγές οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον Ιταλικό λαό. Αντίθετα το 2006 η κυβέρνηση του 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι πρότεινε την τροποποίηση 57 άρθρων του Συντάγματος κάτι το οποίο 
απορρίφθηκε από τους πολίτες της Ιταλίας. Το δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου θα αποτελεί 
το τρίτο κατά σειρά αυτού του είδους.

Το άρθρο 132 αναφέρεται σε δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να μεταβάλει τα σύνορα μίας 
περιφέρειας.

Το άρθρο 123 ορίζει την διαδικασία μέσω της οποίας διεξάγονται τοπικά δημοψηφίσματα.

Τέλος, το άρθρο 75 δίνει την δυνατότητα στους Ιταλούς πολίτες να ασκήσουν βέτο στο 
νομοθετικό έργο των αντιπροσώπων του και να ακυρώσουν ένα νόμο. Από την δυνατότητα 
αυτή εξαιρούνται νόμοι που αφορούν την φορολογική πολιτική, αμνηστίες και την επικύρωση 
διεθνών συνθηκών. Για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος απαιτείται η συλλογή 500.000 
υπογραφών ή η απαίτηση πέντε περιφερειακών συμβουλίων. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει 
στην Ελβετία και τις αμερικανικές πολιτείες, η πρόταση για ακύρωση δεν είναι απαραίτητο να 
γίνεται για ολόκληρο τον νόμο, αλλά μπορεί να αφορά συγκεκριμένα άρθρα ή προτάσεις του. 
Μία ακόμα διαφορά της ιταλικής εκδοχής του ακυρωτικού δημοψηφίσματος, μοναδική σε όλο 
τον κόσμο, είναι το ότι μπορεί να ακυρωθεί νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί ακόμα και δεκαετίες 
πριν.

https://greekdimo.wordpress.com/2016/12/02/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%84%CE%B1/
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Το απροσδόκητο ΟΧΙ που συγκλόνισε την Κολομβία
Ιστορικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της Συμφωνίας 

Την 1η Κυριακή του Οκτωβρίου οι πολίτες της Κολομβίας με οριακή πλειοψηφία ψήφισαν ενάντια 
στην επικύρωση της Συμφωνίας Ειρήνης ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας και την οργάνωση 
των μαρξιστών ανταρτών του FARC (Επαναστατικός Ένοπλος Στρατός της Κολομβίας). Η 
συμφωνία αυτή, προϊόν 4ετούς προσεκτικής διαπραγμάτευσης καθώς ήταν πολλά τα ευαίσθητα 
σημεία της μακροχρόνιας αυτής ένοπλης σύγκρουσης που έπρεπε να διευθετηθούν, θα έθετε τέλος 
στον εμφύλιο μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Κολομβίας και των ανταρτών.

Ο εμφύλιος πόλεμος της Κολομβίας, ο πλέον μακροχρόνιος στη Λατινική Αμερική, είναι γνωστός και 
ως ο “ατελείωτος πόλεμος”. Μετρώντας περισσότερα από 50 χρόνια διάρκειας, έχει προκαλέσει 
ένα βαθύ χάσμα στην κοινωνία της χώρας. Τα θύματά του όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνουν 
περισσότερους από 250.000 νεκρούς (περίπου το 80% ήταν πολίτες), 45.000 αγνοούμενους, 
εκατομμύρια τραυματίες και περίπου 6 εκατομμύρια που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία 
και κατέφυγαν σε μεγάλα αστικά κέντρα για προστασία. 

Επιγραμματικά, η Συμφωνία περιλάμβανε μεταξύ άλλων: 

● Συγκέντρωση των ανταρτών του FARC εντός 6 μηνών σε προσυμφωνημένες περιοχές 
εντός της Κολομβίας, αφοπλισμό τους και παράδοση του οπλισμού σε ειδικούς 
απεσταλμένους του ΟΗΕ. Επίσης, θα βοηθούσε τον Στρατό στον εντοπισμό και 
εξουδετέρωση των ναρκοπεδίων του.

● Αποζημίωση στα θύματα του FARC μετά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων (γη, εργαστήρια, εξοπλισμό κλπ). 

● Διακοπή οποιασδήποτε συμμετοχής στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 

● Γενική αμνηστία ακόμη και για υψηλόβαθμα ηγετικά του στελέχη.

● Εναλλακτικές ποινές (π.χ. κοινωνική εργασία) για άτομα που συνδέονται με σοβαρές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

● Πέντε θέσεις στη Γερουσία της χώρας για το FARC σε 2 εκλογικές περιόδους.

● Πέντε θέσεις στο Κοινοβούλιο της χώρας για το FARC σε 2 εκλογικές περιόδους.



τον Αμερικάνο Πρόεδρο Μπ. Ομπάμα, την κυβέρ-
νηση της Κούβας και τον γ.γ. του ΟΗΕ έως και 
την Ε.Ε., ενώ οι δημοσκοπήσεις έδειχναν προβά-
δισμα του “ΝΑΙ”.

Ωστόσο, οι πολίτες επεφύλαξαν μια εξαιρετικά 
δυσάρεστη έκπληξη στους πολιτικούς ηγέτες. Το 
ΟΧΙ επικράτησε με ποσοστό 50,2% ενώ το ΝΑΙ 
πήρε 49,8%, μια διαφορά που μεταφράζεται σε 
λίγο περισσότερες από 50 χιλιάδων ψήφων. Η 
συμμετοχή ήταν χαμηλή, μόλις που ξεπέρασε το 
37%, αλλά τουλάχιστον επρόκειτο για την πιο 
ήρεμη στην ιστορία της χώρας ως προς την 
ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, σύμφωνα με τον 
υπουργό Άμυνας. 

Το δημοψήφισμα ήταν ένα είδος plebiscite 
καθώς προκλήθηκε από τον Πρόεδρο της χώρας, 
ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της 
ιδιαιτερότητάς της (συμφωνία ειρήνευσης εμφυ-
λίου πολέμου) δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί 
από το Σύνταγμα. Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί ότι 
έχει αρκετές ομοιότητες με τα συνταγματικά 
προβλεπόμενα υποχρεωτικά δημοψηφίσματα, 
καθώς αφορά μια σημαντική και σαφώς 
διατυπωμένη συμφωνία. Επίσης, με δεδομένο ότι 
η ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας έγινε 
στις 15 Αυγούστου, ίσως το χρονικό περιθώριο 
μέχρι την ψηφοφορία να ήταν σχετικά 
περιορισμένο, ειδικά σε μία χώρα του μεγέθους 
της Κολομβίας περίπου το 10πλάσιο της Ελλά-
δας, ωστόσο σίγουρα δεν ήταν ασφυκτικά μικρό. 

Σημαντικότερο πρόβλημα ίσως να ήταν η ίδια η 
διατύπωση του ερωτήματος και ειδικότερα η 
φράση «… και την οικοδόμηση μιας σταθερούς 
και διαρκούς ειρήνης;». Η διατύπωση αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ισορροπημένη διότι 
λειτουργεί ως “δόλωμα” υπέρ του ΝΑΙ (ποιος 
μπορεί να πει ότι δεν θέλει μια σταθερή και 
διαρκή ειρήνη;), δεν προσθέτει το παραμικρό στο 
ίδιο το ερώτημα (θα μπορούσε να διατυπωθεί 
εξίσου σαφώς και χωρίς αυτές τις λέξεις), ενώ, 
τέλος, εκφράζει περισσότερο μια ευχή ή, έστω, 
υπόθεση και όχι ένα γεγονός ή μια βεβαιότητα. Η 
διαρκής και σταθερή ειρήνη δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο από την έγκριση της συμφω-
νίας αλλά απαιτεί, αρχικά τη συνεπή εφαρμογή 
της, ενώ επιπλέον εξαρτάται και από εξωγενείς 
παράγοντες (ξεκινώντας από την ύπαρξη μιας 
μικρότερης επαναστατικής ομάδας που δεν 
συμμετείχε στη συμφωνία). 

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Miami 
Herald οι Κολομβιανοί του εξωτερικού ψήφισαν 
μαζικά εναντίον της Συμφωνίας: 61% ΟΧΙ έναντι 
39% ΝΑΙ. Ένας άλλος παράγοντας που πιθανόν 
να επηρέασε ίσως ήταν η εξαιρετικά χαμηλή συμ-
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● Προγράμματα κοινωνικής επανένταξης 
για τους αντάρτες του FARC (κάποιοι εκ 
των οποίων, όχι μόνο δεν γνωρίζουν 
άλλη ζωή από αυτή του αντάρτη, αλλά και 
οι γονείς και οι παππούδες τους ήταν, 
επίσης, μόνο αντάρτες).

● Αύξηση των δαπανών της κυβέρνησης 
για έργα υποδομής (δρόμους, σχολεία, 
κλινικές) καθώς και ένα πρόγραμμα 
αναδασμού της γης στις φτωχές αγροτι-
κές περιοχές που ελέγχονταν από το 
FARC.

● Δημιουργία της Επιτροπής Ιστορικής 
Αλήθειας για τον Εμφύλιο και τα Θύματά 
του. Τα μέλη του FARC, για να κάνουν 
χρήση της αμνηστίας, θα έπρεπε να 
δώσουν στην Επιτροπή πλήρη απολογι-
σμό των πράξεών τους, συμπεριλαμβα-
νομένων των όποιων παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

To Δημοψήφισμα: λεπτομέρειες και κριτική

Μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας η 
Κυβέρνηση προκάλεσε δημοψήφισμα, ώστε τελι-
κά να αποφασίσουν οι πολίτες της χώρας εάν 
συμφωνούν με το περιεχόμενο της ή όχι. Το 
ερώτημα είχε διατυπωθεί ως εξής: «Υποστηρίζετε 
την τελική συμφωνία για τον τερματισμό της 
σύγκρουσης και την οικοδόμηση μιας σταθερούς 
και διαρκούς ειρήνης;» ["Do you support the 
final accord to end the conflict and to 
construct a stable and lasting peace?"]. Η 
απόλυτη πλειοψηφία θα επικρατούσε, με 
ελάχιστο όριο πλειοψηφίας τα 4,4 εκατομμύρια 
ψήφους (περίπου 13% του εκλογικού σώματος).  

Πριν την ψηφοφορία όλα έμοιαζαν ευνοϊκά: Πέρα 
από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, η Συμφωνία είχε 
την  υποστήριξη  του  διεθνούς  παράγοντα,  από 
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μετοχή στις παράκτιες περιοχές στην Καραϊβική 
εξαιτίας του τυφώνα Matthew. Οι περιοχές αυτές 
είχαν υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης στη 
Συμφωνία, ενώ και η δημοφιλία του προέδρου 
Santos είναι επίσης υψηλή. 

Σε πολιτικό επίπεδο, η εναντίωση στη Συμφωνία 
έχει αποδοθεί σε πολλές αιτίες:

* Αντιπάθεια προς το FARC, το 
οποίο έχει συνδεθεί όλα αυτά τα 
χρόνια με πράξεις βίας, βαρβαρό-
τητα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και 
διαφθορά. Ειδικά για το λαθρεμπό-
ριο κόκας, το FARC φαίνεται να 
είχε ξεκινήσει από την επιβολή 
“επαναστατικού φόρου” στα καρτέλ 
για να μετακινηθεί μετά το 2000 
στην παραγωγή και διακίνηση της 
κόκας από την ίδια την οργάνωση 
(λέγεται ότι το 60% της κοκαΐνης 
στις ΗΠΑ προέρχεται από το 
FARC). 

* Αίσθηση ότι η κυβέρνηση έκανε 
δυσανάλογα πολλές υποχωρήσεις 
και ότι τελικά δεν θα αποδοθεί 
δικαιοσύνη για όσα έκανε το FARC. 

* Φόβος ότι η Συμφωνία περιλάμβανε προ-
γράμματα που η υλοποίηση τους προϋποθέ-
τει αύξηση της φορολογίας. Επίσης, κάποιοι 
μεγαλογαιοκτήμονες φοβούνται μερικό ανα-
δασμό της γης και ότι η Κολομβία θα οδηγηθεί 
στον “σοσιαλισμό”.

* Υποψίες ότι ανοίγει ο δρόμος για την 
πολιτική δικαίωση του FARC και των ηγετικών 
του κλιμακίων με την ενσωμάτωσή τους στις 
πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

* Διχασμός των πολιτικών ελίτ της 
χώρας, με ένα μέρος τους να 
προβάλει ως αποκλειστικό στόχο 
την ειρήνη, ενώ άλλοι πολιτικοί 
προέβαλλαν ως προτεραιότητα τη 
δικαιοσύνη. Η δεύτερη ομάδα 
πολιτικών εκφράστηκε κυρίως στο 
πρόσωπο του τέως προέδρου 
Álvaro Uribe (ο πατέρας του 
δολοφονήθηκε το 1983 από το 
FARC), ο οποίος φαίνεται να 
εκφράζει τις ελίτ των γαιοκτημόνων 
στις αγροτικές περιοχές, δηλαδή μία 
από τις ομάδες που κατεξοχήν 
είχαν πληγεί από το FARC. 

* Αντιδράσεις από το εσωτερικό του FARC: 
Για παράδειγμα, το τάγμα “Πρώτη Γραμμή” 
είχε δηλώσει ότι θα αγνοήσει την υποχρέωση 
αφοπλισμού μετά τη συμφωνία, ενώ πιθανο-
λογείται ότι άλλοι αντάρτες ίσως  επιλέξουν να 

ενταχθούν σε μια μικρότερη ομάδα ανταρτών, το 
ELN (Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός), 
που δεν συμμετέχει στη Συμφωνία.

Κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας του “ΟΧΙ” 
ήταν ο τέως Πρόεδρος της Κολομβίας Avaro 
Uribe,   o   οποίος   προέβαλλε   τη   δικαιοσύνη 

ως κεντρικό ζήτημα της καμπάνιας 
του, δίνοντας έμφαση στις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και το λαθρεμπόριο ναρκω-
τικών. Υποστηρικτές στην εκστρα-
τεία του “ΟΧΙ” ήταν και ένα μεγάλο 
μέρος των μεγαλογαιοκτημόνων 
στις αγροτικές περιοχές όπως και 
τα μεγάλα ΜΜΕ, σαν το RCN, για 
πολιτικούς και οικονομικούς λό-
γους. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο 
και οι υποστηρικτές του κατηγο-
ρούνται από τους αντιπάλους τους 
για παραστρατιωτική βία και 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 

Τι σημαίνει η απόρριψη της 
Συμφωνίας από τους πολίτες;

Ο Santos είχε διευκρινίσει πριν από την ημέρα 
της ψηφοφορίας ότι δεν υπήρχε “Σχέδιο Β” και 
ότι η Συμφωνία έπρεπε να ψηφιστεί ως είχε. 

Επίσης, είχε αφήσει υπονοούμενα ότι αν 
επικρατούσε το ΟΧΙ αυτό θα σήμαινε επιστρο-
φή στις πολεμικές συγκρούσεις και κατάρρευ-
ση της ανακωχής που διαρκεί εδώ και περίπου 
ένα χρόνο. Οι δύο πλευρές είχαν ήδη ξεκινήσει 
την ενεργοποίηση κάποιων σημείων της και, 
σύμφωνα με πηγές του FARC, η οργάνωση 
ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τον αφοπλισμό. 

Ο Juan Manuel 
Santos

Υποστηρικτές του “ΝΑΙ” διαδηλώνουν 
σχηματίζοντας τη λέξη “ΕΙΡΗΝΗ” (PAZ) 
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Ο τέως Πρόεδρος Uribe μαζί με υποστηρικτές του “ΟΧΙ”

Το μόνο σίγουρο μετά το Δημο-
ψήφισμα είναι ότι ο αφοπλισμός 
έχει παγώσει. Επίσης, δεν πρόκει-
ται να ξαναρχίσουν οι εχθροπρα-
ξίες, τουλάχιστον όχι στο ορατό 
μέλλον. Σύμφωνα με δηλώσεις ηγε-
τών του FARC από την Αβάνα 
πρόκειται να συνεχιστεί η προσπά-
θεια για να επισφραγιστεί η ειρήνη, 
ενώ ο Santos δήλωσε το βράδυ 
του δημοψηφίσματος ότι: «Δεν θα 
εγκαταλείψω. Θα συνεχίσω να 
εργάζομαι για ειρήνευση μέχρι την 
τελευταία στιγμή της θητείας μου». 

Ο Uribe δήλωσε ότι η συμφωνία πρέπει να διορθωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον οι διορθώσεις αυτές υλοποιηθούν. 

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, φαίνεται ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν πλήρως ματαιω-
θεί. Σε δημοσκόπηση που έγινε λίγο μετά το δημοψήφισμα φάνηκε ότι τα τρία τέταρτα των 
πολιτών επιθυμούν τερματισμό των συγκρούσεων. Επίσης, το ELN, αν και δεν συμμετείχε στις 
συνομιλίες αυτές, συμφώνησε να αρχίσει συνομιλίες με την κυβέρνηση. Η μόνη λύση πλέον είναι 
η συνέχιση των συνομιλιών, ώστε να επιτευχθούν κάποιες αλλαγές και παράλληλα να συνεχιστεί 
η πολιτική πίεση τόσο στο FARC όσο και στον Uribe για να αποδεχτούν τη νέα συμφωνία. 

Ενημέρωση, 01 Δεκεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της χώρας Juan Manuel Santos απέφυγε τον 
σκόπελο της λαϊκής συναίνεσης στέλνοντας τη νέα συμφωνία στη Βουλή και όχι σε νέο 
Δημοψήφισμα, ως όφειλε. Η Βουλή της Κολομβίας ενέκρινε την νέα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ 
της κυβέρνησης και του FARC με ψήφους 130 υπέρ έναντι καμίας κατά. Οι  βουλευτές που ήταν 
αντίθετοι στη συμφωνία είχαν ήδη αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι 
και μετά την επαναδιαπραγμάτευση προβλέπεται ότι τα ηγετικά στελέχη του FARC που 
κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου θα αποφύγουν τη φυλάκιση. 

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει 50 αλλαγές και γενικά θεωρείται ότι περιλαμβάνει χειρότερους 
όρους για το FARC. Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή είναι η πρόβλεψη ότι θα εκποιηθούν 
περιουσιακά στοιχεία του FARC για να αποζημιωθούν θύματα από τη δράση του. Ωστόσο, το 
FARC απέρριψε οποιεσδήποτε ιδέες για περιορισμό της πολιτικής του δράσης μετά τις εκλογές 
και τη φυλάκιση στελεχών του. Τα επόμενα βήματα υλοποίησης της συμφωνίας περιλαμβάνουν τη 
ψήφιση αμνηστίας για τα στελέχη του FARC και το μετασχηματισμό του σε πολιτικό κόμμα που θα 
συμμετέχει στις εκλογές του 2018.

Πηγές:
● John Otis “In Surprise Result, Colombian Voters Reject Peace Deal”, npr.org. 
● Omar G. Encarnación “Colombia's Failed Peace”, Foreign Affairs
● “Who in Colombia is Campaigning for 'No' to Peace?”, Telesurv TV.
● “Κολομβία: Απορρίφθηκε οριακά η συμφωνία ειρήνης με τους αντάρτες FARC”, 

Ναυτεμπορική
● Camila Domonoske “After Voters Reject Peace Deal With FARC, What's Next For 

Colombia?”, npr.org
● Mark Katkov “Colombia's Congress Ratifies Second Peace Deal With Marxist Rebels”, 

npr.org
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Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου διεξήχθη στην Ουγγαρία το δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι του 
σχεδίου υποχρεωτικής εγκατάστασης μεταναστών της Ε.Ε. Ψήφισαν περισσότεροι από 
3.500.000 ψηφοφόροι, εκ των οποίων το ΝΑΙ έλαβε 55.555 ψήφους (1.66%) και το ΟΧΙ 
περισσότερες από 3.280.000 ψήφους (98.34%). Τα άκυρα/λευκά έφτασαν τα 223.000, ενώ η 
συμμετοχή ξεπέρασε το 43%. Παρά το συντριπτικό ποσοστό εναντίον των ποσοστώσεων της 
Ε.Ε. το δημοψήφισμα αναμένεται να ακυρωθεί, επειδή δεν έπιασε το όριο (quorum) υποχρεω-
τικής συμμετοχής 50% του εκλογικού σώματος.

Το δημοψήφισμα αυτό τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας καθώς αφορούσε ένα ζήτημα αιχμής 
της τρέχουσας επικαιρότητας των χωρών της Ε.Ε.: Το ζήτημα της υπερσυσσώρευσης μετανα-
στών, κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία, και την απόφαση - ελάχιστα υλοποιημένη έως τώρα - 
της Ε.Ε. ότι πρέπει να ισοκατανεμηθεί το βάρος σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Πέρα όμως από 
την επικαιρότητα και το πολιτικό αντικείμενο του δημοψηφίσματος, υπάρχουν δύο “τεχνικά” 
ζητήματα που αξίζει να εξεταστούν: η ποιότητα διεξαγωγής του ως plebiscite και η εφαρμογή του 
ορίου συμμετοχής. 

Το όριο συμμετοχής [quorum] 

Έχουμε αναφερθεί ξανά στην κριτική που ασκείται στο quorum ως εργαλείο, θεωρητικά, νομιμο-
ποίησης ενός δημοψηφισματικού αποτελέσματος, που όμως μετατρέπεται στην πραγματικότητα 
σε όργανο αλλοίωσης της βούλησης των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το “Πολωνικό 
plebiscite” [“Δ” Οκτ-2015]  και την παρουσίαση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών στην Ιταλία [“
Δ” Φεβρ-2016]. Όπως προαναφέρθηκε, το quorum επιτρέπει στη μειοψηφία να μποϋκοτάρει 
ένα δημοψήφισμα, προσεταιριζόμενη το ποσοστό των μόνιμων και των περιστασιακά απεχόντων. 

Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό απεχόντων όπως φαίνεται από 
τις βουλευτικές εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές του 2014 ήταν 61.7%, το 2010 ήταν 64,4% και 
το 2006 ήταν 67.8%. Διαχρονικά δηλαδή, υπάρχει ένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτών, που 
ξεκινάει από το 32% και φτάνει κοντά στο 39% το 2014, οι οποίοι απέχουν συστηματικά από τις 
πολιτικές εξελίξεις. Μεθοδολογικά, δεν είναι σωστό να πούμε ότι όλοι αυτοί οι πολίτες είναι 
αδιάφοροι ή ότι δεν έχουν άποψη για το δημοψήφισμα Είναι όμως εμφανές ότι υπάρχει ένα 
στατιστικά μεγάλο ποσοστό που είναι πολιτικά αδιάφορο και κυμαίνεται μεταξύ 30-35%. Θα ήταν 
εύλογο να ισχυριστεί κάποιος ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως συμβαίνει συχνά με τα 
δημοψηφίσματα, οι περιστασιακά απέχοντες ίσως να είναι περισσότεροι από τους συστηματικά 
αδιάφορους πολίτες. 

Ουγγαρία: Το Δημοψήφισμα για τις υποχρεωτικές 
ποσοστώσεις σε μετανάστες/πρόσφυγες.

Το ερώτημα του δημοψηφίσματος στα ουγγαρέζικα

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?

https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/10/04/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/
https://hellasreferendum.wordpress.com/2016/02/01/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
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Το πρόβλημα με το quorum λοιπόν είναι ότι 
αθροίζει τις ψήφους της μειοψηφίας με αυτούς 
της συνειδητής αποχής ή αδιαφορίας, υπονο-
μεύοντας έτσι τον ίδιο το λόγο συμμετοχής στη 
διαδικασία. Όταν η μειοψηφία είναι υπέρ της δια-
τήρησης του status quo και γνωρίζει ότι το πιθα-
νότερο αποτέλεσμα είναι η ήττα, μπορεί να 
μποϋκοτάρει τη συμμετοχή ώστε να κηρυχθεί 
άκυρο το αποτέλεσμα. Έτσι, η ομάδα των πολι-
τών που επιθυμεί να αλλάξει κάτι ή να ακυρώσει 
μια κυβερνητική απόφαση και φέρνει ένα ζήτημα 
σε εκλογές, χρειάζεται όχι μόνο να υποστηρίξει τη 
θέση της, αλλά και να προσελκύσει τους 
αδιάφορους και τους ουδέτερους. Αυτό όμως δεν 
είναι δημοκρατία αλλά ο ευτελισμός της.

Η διεξαγωγή του ως plebiscite  

Έχει σχολιαστεί ξανά με αφορμή το Δημοψήφισμα 
της 5ης Ιουλίου ή το Βρετανικό Δημοψήφισμα 
[τεύχος Οκτ. 2015] ότι τα δημοψηφίσματα που 
προκαλούνται από κάποια Αρχή [π.χ. από τον 
Πρόεδρο (ΠτΔ) ή τον Πρωθυπουργό (Π/Θ) 
κάποιας χώρας ή από το Κοινοβούλιο της] συχνά 
χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα 
δημοκρατικότητας. Η Αρχή που προκαλεί το δη-
μοψήφισμα μπορεί να μετέλθει διαφόρων 
τεχνασμάτων για να ενισχύσει τις πιθανότητες 
απόσπασης θετικού αποτελέσματος, π.χ. επιλογή 
του χρόνου διεξαγωγής (αιφνιδιασμό για να εκμε-
ταλλευτεί τον πολιτικό χρόνο και να μη δώσει 
περιθώρια για αντίλογο), διατύπωση του ερωτή-
ματος [ασαφές, παραπλανητικό ή απλώς να 
ζητάει έγκριση (ΝΑΙ) το οποίο αποσπάται πιο 
εύκολα από τον ψηφοφόρο έναντι του ΟΧΙ], ή 
κενά του συστήματος διεξαγωγής δημοψηφι-
σμάτων, π.χ. αποκλεισμός από τον τηλεοπτικό 
χρόνο των αντιπάλων ή κρυφή χρηματοδότηση. 

 Αποφασίσαμε να ελέγξουμε, στο μέτρο του 
εφικτού, τα κύρια σημεία της διοργάνωσης αυτού 
του plebiscite για να δούμε εάν και πώς παραβιά-
ζονται βασικές αρχές δημοκρατικότητας:

 - Χρόνος και νομιμοποίηση: Ο Π/Θ Βίκτορ 
Ορμπάν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει 
δημοψήφισμα για το ζήτημα των ευρωπαϊκών πο- 

σοστώσεων μεταναστών στις 24 Φεβρουαρίου, η 
Ουγγρική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το αίτημα στις 
10 Μαΐου και στις 21 Ιουνίου το Συνταγματικό 
Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές εναντίον του 
δημοψηφίσματος. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε 
αιφνιδιασμός. Επιπλέον, δόθηκε χρόνος και δυ-
νατότητα διερεύνησης της νομιμότητάς του μέσα 
από τη Δικαιοσύνη, ενώ πολιτικά νομιμοποιήθηκε 
και από το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά έδωσαν 
επαρκή χρόνο στην αντίθετη πλευρά να προετοι-
μαστεί και να υποστηρίξει δημόσια τη θέση της. 

 - Διατύπωση του ερωτήματος: Το ερώτημα, 
μεταφρασμένο από τα αγγλικά του (Wikipedia) 
είναι: «Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση 
να δώσει εντολή για την υποχρεωτική μετεγκατά-
σταση μη-Ούγγρων πολιτών στην Ουγγαρία 
ακόμη και χωρίς την έγκριση του Εθνικού 
Κοινοβουλίου;». 

Καταρχάς, η διατύπωση δεν είναι τέτοια ώστε να 
εκμαιεύει θετική απάντηση υπέρ της κυβερνη-
τικής πρότασης, αντιθέτως το “ΟΧΙ” είναι αυτό 
που εκφράζει την κυβερνητική θέση. Ωστόσο, 
ίσως θα έπρεπε να αμφισβητηθεί το αξίωμα ότι 
είναι ευκολότερο σε έναν πολίτη να ψηφίσει “ΝΑΙ” 
παρά “ΟΧΙ”. Σε μια περίοδο παγκόσμιας 
αμφισβήτησης των ελίτ και των “αξιών” που αυτές 
προσπαθούν να επιβάλλουν, φαίνεται ότι το 
“ΟΧΙ” αποτελεί μια πιο ελκυστική επιλογή. 

Σε σημειολογικό επίπεδο αξίζει, επίσης, να στα-
θούμε στην ουδέτερη φράση «μη - Ούγγροι πολί-
τες» (“non-Hungarian citizens”) αντί κάποιου 
φορτισμένου πολιτικά (ή και συναισθηματικά) 
όρου όπως “μετανάστης”, “πρόσφυγας” ή “παρά-
νομα εισελθών μετανάστης (λαθρομετανάστης)”. 
Η επιλογή αυτή είναι σαφώς θετική, αφού δεν 
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια φορτισμένη 
ορολογία για να αποσπάσει ψήφους. 

Σε γενικότερο επίπεδο διατύπωσης όμως, το 
ερώτημα παρουσιάζει ένα σημαντικό πρόβλημα: 
Είναι μη-συγκεκριμένο. Τα δημοψηφίσματα πολι-
τών ή τα υποχρεωτικά δημοψηφίσματα είναι συ-
γκεκριμένα, καθώς αφορούν είτε μια δεδομένη 
απόφαση (π.χ. ψήφιση νόμου), μια διεθνή 
συμφωνία ή μια συγκεκριμένη αλλαγή στο Σύ-
νταγμα και ζητούν από τους πολίτες να 
αποφασίσουν υπέρ ή κατά του συγκεκριμένου. 
Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν: 1) το 
δημοψήφισμα στην Ολλανδία εναντίον της 
συμφωνίας Ε.Ε. - Ουκρανίας, 2) το δημοψήφισμα 
στην Ιταλία που θα γίνει το Δεκέμβριο για την 
προτεινόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση και 3) 
το δημοψήφισμα στην Ελβετία ενάντια στην 
αγορά πολεμικών αεροσκαφών από τη Σουηδία. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το ερώτημα αφορά 
μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. 



χθεί με αρκετή βεβαιότητα ότι τα προβλήματα 
αυτά δεν ήταν συστηματικά, ή τόσο εκτεταμένα, 
ώστε να θέσουν ζήτημα δημοκρατικότητας. 

Εξάλλου, η θέση της αντιπολιτευόμενης άποψης 
ήταν υπέρ της αποχής από τις κάλπες, και όχι 
υπέρ της συμμετοχής στο διάλογο για το ζήτημα 
που τέθηκε σε δημοψήφισμα. Αυτό σίγουρα 
λειτούργησε υπέρ του Ορμπάν, καθώς η κυβέρ-
νηση  του  ήταν μόνη της στο πεδίο της διαβού-
λευσης. Επομένως και το διακύβευμα στον τομέα 
αυτό ήταν πολύ μικρό για να αποτολμηθεί κάποια 
λαθροχειρία. 

Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να ειπωθεί ότι έλ-
λειμμα δημοκρατικότητας επέδειξε η αντιπολίτευ-
ση, η οποία αντί να στηρίξει το δημοψήφισμα και 
το δημοκρατικό διάλογο, ώστε να αποφασίσουν 
οι πολίτες έχοντας ισότιμα ακούσει και τις δύο 
απόψεις, προτίμησε να εκμεταλλευτεί το ξεκάθα-
ρα αντιδημοκρατικό τέχνασμα του Ορίου Συμμε-
τοχής για να μποϋκοτάρουν τη διαδικασία και κατ’ 
επέκταση την έκφραση των πολιτών. Η ίδια 
κριτική είχε ασκηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, 
όπως στο ιταλικό δημοψήφισμα για το διαζύγιο, 
όπου η Καθολική εκκλησία καλούσε τους πιστούς 
να μείνουν στο σπίτι, ώστε να μην επιτευχθεί το 
όριο συμμετοχής ή σε τοπικά δημοψηφίσματα στη 
Γερμανία όπου οι υποστηρικτές του τοπικού 
status quo καλούσαν επίσης σε αποχή. 

Επίλογος: Πρέπει να αναγνωριστεί ότι σε τυπικό 
επίπεδο, οι κανόνες διεξαγωγής του δημοψηφί-
σματος στην Ουγγαρία τηρήθηκαν ικανοποιητικά, 
ικανοποιητικότερα τουλάχιστον από πολλά άλλα 
plebiscites. Παρόλα αυτά εντοπίζεται ένα βασικό 
μειονέκτημα: είναι αρκετά ασαφές με αποτέλεσμα 
να επιτρέπει την πολιτική του διαχείριση κατά το 
δοκούν από την κυβέρνηση καθώς δεν οδήγησε 
σε συγκεκριμένη απόφαση (π.χ. έγκριση ή απόρ-
ριψη κάποιου νόμου, απόφασης ή συμφωνίας). 
Παράλληλα, ευδοκίμησε η γνωστή παθογένεια 
των δημοψηφισμάτων με quorum όπου η μειο-
ψηφία μποϋκοτάρει τη διαδικασία για να πλήξει τη 
νομιμοποίηση του αποτελέσματος, μετερχόμενη 
όμως ενός ξεκάθαρα αντιδημοκρατικού τεχνά-
σματος.  
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Αντίθετα, η διατύπωση του ερωτήματος αυτού 
δεν αναφέρεται ειδικά σε κάποια απόφαση της 
Ε.Ε. αλλά σε ένα ζήτημα γενικής πολιτικής που 
περιγράφεται ως “δικαίωμα της Ε.Ε. να επιβάλει 
μια συγκεκριμένη ενέργεια χωρίς έγκριση του Κοι-
νοβουλίου της χώρας”. Αυτού του είδους οι διατυ-
πώσεις αφορούν ουσιαστικά στην πολιτική διαχεί-
ριση ενός ζητήματος και λειτουργούν ως “πολιτικά 
όπλα” στη φαρέτρα της Κυβέρνησης, η οποία 
μπορεί να επιλέξει πότε, πώς και μέχρι ποιου 
βαθμού θα τα χρησιμοποιήσει. Τελικά δηλαδή, το 
εάν θα χρησιμοποιηθεί η ψήφος των πολιτών 
όπως αυτοί ήθελαν, εξαρτάται από τη βούληση 
της κυβέρνησης και αυτό αποτελεί ένα από τα 
κύρια, εγγενή μειονεκτήματα των plebiscites 
έναντι των αυθεντικά δημοκρατικών δημοψη-
φισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών [referendum]. 

Προς επίρρωση του τελευταίου ήρθε η δήλωση 
εκπροσώπου της κυβέρνησης, όπου σύμφωνα με 
το BBC είπε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
είναι νομικά και πολιτικά δεσμευτικό για την 
κυβέρνηση. Ενώ είναι αμφίβολο για το κατά 
πόσον είναι “νομικά” δεσμευτικό, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι “πολιτικά” το αποτέλεσμα θα 
χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση, όταν και 
όπως κρίνει η ίδια. Μένει να αποδειχτεί εάν αυτό 
θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ψήφου των 
πολιτών.  

- Συνθήκες διεξαγωγής της διαβούλευσης: Η 
ποιότητα ενός δημοψηφίσματος κρίνεται και από 
τη δυνατότητα των δύο πλευρών να διατυπώνουν 
ελεύθερα την άποψή τους, να έχουν ισότιμη 
προβολή από τις δημόσιες πηγές ενημέρωσης, 
να μην εμποδίζεται η πρόσβαση των ψηφοφόρων 
τους στα εκλογικά κέντρα, να μην υπάρχουν 
εκβιασμοί ή νόθευση της ψήφου. 

H αξιολόγηση της παραμέτρου αυτής περιορίζεται 
σημαντικά από την αδυναμία χρησιμοποίησης 
των πηγών στα ουγγρικά, όπου θα υπήρχαν και 
οι περισσότερες αναφορές. Εμμέσως όμως, από 
τις αναλύσεις διεθνών πηγών όπως το BBC, το 
Reuters και τη Guardian, προκύπτει ότι δεν 
υπήρχαν σοβαρά ζητήματα δημοκρατικότητας 
κατά τη διαβούλευση και την ψηφοφορία. Ενώ 
υπάρχουν εκτενείς αναλύσεις στα πολιτικά και 
νομικά παρελκόμενα, ηθικολογικές αναφορές στο 
αντικείμενο του δημοψηφίσματος ακόμη και 
αναφορές στο κόστος της διαδικασίας, ως 
σπατάλη πόρων, δεν ασκείται κριτική στη δημο-
κρατικότητα της διαδικασίας. 

Βέβαια, η απουσία αναφορών δεν αποτελεί από-
δειξη απουσίας προβλημάτων, είναι όμως μια 
ισχυρή ένδειξη. Είναι πολύ πιθανό να υπήρξαν 
προβλήματα, εξάλλου μιλάμε για μία χώρα η 
οποία δεν έχει την παράδοση της Ελβετίας στη 
διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, μπορεί όμως να λε-
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Η “τουλίπα” που βρυχάται Νο 2Η “τουλίπα” που βρυχάται Νο 2
 

Στα τέλη του Νοεμβρίου αρκετά ελληνικά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν τη μετάφραση ενός άρθρου του 
Σάιμον Νίξον για την Wall Street Journal υπό τον τίτλο «Η νέα βόμβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κτυπά στην Ολλανδία». Το άρθρο ακολουθεί το μονότονα επαναλαμβανόμενο και ξεφτισμένο 
πλέον μοντέλο των άρθρων “καταστροφής” όπου οι επιλογές των πολιτών επικρίνονται με τα 
μελανότερα χρώματα από τους αυτόκλητους υπερασπιστές της “αλήθειας”. Στην περίπτωση 
αυτή, στόχος του Νίξον είναι ο ολλανδικός νόμος για τα δημοψηφίσματα, για τον οποίο ο δημο-
σιογράφος δεν διστάζει να γράψει ότι « ... ο νόμος για τα δημοψηφίσματα αποτελεί μία πιθανή 
βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ».

Παρακάτω, αναδημοσιεύονται μεγάλα αποσπάσματα όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην 
iefimerida: 
http://www.iefimerida.gr/news/302532/wsj-bomva-sta-themelia-tis-ee-o-ollandikos-nomos-gia-ta-d
imopsifismata
 

«Ο κίνδυνος, αντίθετα, έρχεται από μία νέα γενιά Ολλανδών ευρωσκεπτικιστών, που είναι 
λιγότερο διχαστικοί και ανήσυχοι για τη μετανάστευση, αλλά εστιάζουν περισσότερο σε ζητήματα 
κρατικής κυριαρχίας - και είναι πλήρως προσηλωμένοι στην καταστροφή της ΕΕ». Ηγετικές 
μορφές τους είναι ο Τιερί Μπάουντετ και ο Γιαν Ρόος, που έχουν στενές σχέσεις με Βρετανούς 
ευρωσκεπτικιστές και είναι αυτοί που έπεισαν την ολλανδική Βουλή να ψηφίσει τον νόμο για τα 
δημοψηφίσματα. «Κατόπιν, εκμεταλλεύθηκαν τον νόμο αυτό για να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος, με το οποίο απορρίφθηκε η προταθείσα από την ΕΕ εμπορική και οικονομική 
συμφωνία με την Ουκρανία, την οποία οι Βρυξέλλες θεωρούσαν κρίσιμο βήμα για τη στήριξη μίας 
στρατηγικά σημαντικής γειτονικής χώρας». ( ... )

Από την πλευρά της προοπτικής της ΕΕ, το κεντρικό ερώτημα των εκλογών είναι αν τα κυρίαρχα 
ολλανδικά κόμματα θα μπορούν να βρουν τρόπο για να εξουδετερώσουν τη βόμβα αυτή. «Αυτό 
δεν θα είναι εύκολο», αναφέρει το δημοσίευμα. Η πρώτη δυσκολία είναι να βρεθεί μία διέξοδος 
από το αδιέξοδο σχετικά με την Ουκρανία. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε παραμένει 
δεσμευμένος στην επικύρωση της σχετικής συμφωνίας, αλλά πρέπει να το κάνει με έναν τρόπο 
που δεν θα τον εκθέσει στην κατηγορία ότι αγνοεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κάτι που 
θα αύξανε τη στήριξη στους ευρωσκεπτικιστές. Διαπραγματευτές της Ολλανδίας, της ΕΕ και της 
Ουκρανίας θα προσπαθήσουν την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουν σε μία νομικά δεσμευτική 
διευκρίνιση, η οποία θα κάνει σαφές ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ούτε 
δίνει στην Ουκρανία έναν οδικό χάρτη για την ένταξή της στην ΕΕ. «Ακόμη, όμως, και αν η 
υπόλοιπη ΕΕ και η Ουκρανία μπορεί να επιτύχουν έναν τέτοιο συμβιβασμό, ο Ρούτε 
ενδεχομένως να μη μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη της ολλανδικής Γερουσίας, στην οποία δεν 
έχει την πλειοψηφία».

To “Δ” έχει παρουσιάσει 
στο τεύχος του Μαϊου 2016 το 
πολιτικό πλαίσιο και τα αποτε-
λέσματα του ολλανδικού δημο-
ψηφίσματος για τη “συμφωνία” 
Ε.Ε – Ουκρανίας. Το “ΟΧΙ” των 
Ολλανδών προκάλεσε τριγμούς 
στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 

http://www.iefimerida.gr/news/302532/wsj-bomva-sta-themelia-tis-ee-o-ollandikos-nomos-gia-ta-dimopsifismata
http://www.iefimerida.gr/news/302532/wsj-bomva-sta-themelia-tis-ee-o-ollandikos-nomos-gia-ta-dimopsifismata
https://hellasreferendum.wordpress.com/2016/05/04/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/


Το κατώτατο ωρομίσθιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ ορίζεται στα $7.25. Ωστόσο, 
οι Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κάποιο άλλο κατώτατο όριο. Ο τρόπος 
επιλογής εξαρτάται από το νομικό και πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της κάθε Πολιτείας. 
Μέσα στο 2016, 5 Πολιτείες με αμεσοδημοκρατικά πολιτικά εργαλεία πραγματοποίησαν 
δημοψήφισμα με αντικείμενο το κατώτατο ωρομίσθιο. Οι 4 Πολιτείες ψήφισαν κάποια 
νομοθετική πρόταση πολιτών, ενώ στη Ν. Ντακότα ψηφίστηκε μια πρόταση-βέτο εναντίον 
ενός Πολιτειακού Νόμου που μείωνε το κατώτατο ωρομίσθιο για νέους μέχρι 18 ετών. Και 
οι 4 πρωτοβουλίες υπερψηφίστηκαν με άνετη πλειοψηφία πάνω από 55%, ενώ στη Ν. 
Ντάκοτα με το συντριπτικό >70% απορρίφθηκε ο Νόμος 20. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Το περιεχόμενο της κάθε πρότασης διέφερε στις λεπτομέρειες και το προτεινόμενο 
κατώτατο ωρομίσθιο: 

- Αριζόνα: Εγκρίθηκε η αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου της Πολιτείας στα $10 το 2017, 
από $8.05 που είναι σήμερα, και στη συνέχεια η σταδιακή αύξηση στα $10.50 το 2018, 
$11.00 το 2019 και $12 το 2020. Με την Πρόταση 202 του 2006, οι κάτοικοι είχαν εγκρίνει 
τον ισχύοντα μέχρι σήμερα νόμο που προέβλεπε απλώς αύξηση του ωρομισθίου σύμφωνα 
με την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Με βάση τον νόμο αυτό, προβλέπονταν αύξηση 
στα $8.15 για την επόμενη χρονιά.  

Επίσης, εγκρίθηκε το δικαίωμα των εργαζόμενων να έχουν μία ώρα άδεια μετ’ αποδοχών 
για θέματα υγείας ανά 30 ώρες εργασίας. Οι εργοδότες, σύμφωνα με τον νέο νόμο, είναι 
υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους τους για το νέο τους δικαίωμα. 

- Κολοράντο: Εγκρίθηκε η αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου της Πολιτείας από $8.31 
που είναι σήμερα στα $9.30 ανά ώρα το 2017 και στη συνέχεια ετήσια αύξηση κατά 90 
σεντς μέχρι τα $12.00 το 2020. Κατόπιν, θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το κόστος 
διαβίωσης. 

Προηγουμένως, οι κάτοικοι του Κολοράντο είχαν ορίσει το κατώτατο ωρομίσθιο στα $6.85 
με την Νομοθετική Πρωτοβουλία 42, που υπερψηφίστηκε το 2006. Το ωρομίσθιο 
αναπροσαρμόζονταν ετησίως ανάλογα με το κόστος διαβίωσης. 
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Δημοψηφίσματα για 
τον κατώτατο μισθό στις ΗΠΑ

Πολιτεία Υπογραφές Ψήφοι Υπέρ Ψήφοι Κατά 

Αριζόνα Πρόταση 206 1,465,639 [58.33%] 1,046,945 [41.67%]

Κολοράντο Τροποποίηση 70  1,515,806 [55.35%] 1,222,623 [44.65%]

Μέην Ερώτηση 4 417,132 [55.48%] 334,774 [44.52%]

Νότια Ντακότα
Βέτο στον Νόμο 

20
104,172 [28.87%]*

* υπέρ του νόμου
256,658 [71.13%]

Ουάσινγκτον
Πρωτοβουλία 

1433 1,833,061 [57.43%] 1,358,951 [42.57%]



- Ουάσινγκτον: Εγκρίθηκε η πρόταση για 
σταδιακή αύξηση του κατώτατου ωρομι-
σθίου της Πολιτείας από $9.47 στα $13.50 
μέχρι το 2020 και η υποχρέωση των 
εργοδοτών να δίνουν άδεια μετ’ αποδοχών 
στους υπαλλήλους τους, για λόγους υγείας.

Η υπολογιζόμενη ετήσια αύξηση, σε σύγκριση με τον νόμο ήδη σε ισχύ, παρουσιάζεται στον 
παραπάνω πίνακα [πηγή: Ballotpedia]. Η διαφορά αγγίζει τα $3.22 ανά ώρα, το 2020 και τα 
$3.40 ανά ώρα το 2022.

Επίσης, εγκρίθηκε το δικαίωμα των εργαζόμενων να έχουν μία ώρα άδεια μετ’ αποδοχών για 
θέματα υγείας ανά 40 ώρες εργασίας. Συνολικά, υπολογίζεται ότι ένας εργαζόμενος με πλήρες 
ωράριο, θα συγκεντρώνει περίπου 40ώρες άδειας μετ’ αποδοχών, που θα μπορεί να μεταφέρει 
στο επόμενο έτος. Το δικαίωμα αυτό ενεργοποιείται μετά τις πρώτες 90 ημέρες εργασίας στον ίδιο 
εργοδότη.  

- Μέην: Εγκρίθηκε η σταδιακή αύξηση του 
ελάχιστου ωρομισθίου στα $12 έως το 2020 και 
στη συνέχεια ετήσια προσαρμογή ανάλογα με το 
κόστος διαβίωσης. Η αύξηση θα ξεκινήσει από τα 
$9.00 ανά ώρα το 2017 και κατόπιν θα αυξάνεται 
$1.00 ανά έτος μέχρι τον στόχο του 2020. 

Στο Μέην υπάρχει η δυνατότητα να κατατίθεται 
αντιπρόταση από το Πολιτειακό Κοινοβούλιο στις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών. Έγινε 
προσπάθεια να κατατεθεί αντιπρόταση από τον 
Κυβερνήτη σε συνεργασία με εκπροσώπους 
εργοδοτικών σωματείων, η οποία προέβλεπε 
μικρότερες αυξήσεις [$10.00 το 2020] αλλά δεν 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και δεν έφτασε στις 
κάλπες.

Από τις 4 Πολιτείες στις οποίες οι πολίτες κατέθεσαν νομοθετική πρωτοβουλία για αύξηση του 
κατώτατου πολιτειακού ωρομισθίου, οι 3 είχαν ως στόχο τα $12.00 ανά ώρα μέχρι το 2020 και η 
Ουάσινγκτον είχε στόχο τα $13.50 ανά ώρα. Αντιθέτως, στη Ν. Ντακότα το δημοψήφισμα αφορού-
σε στην προσπάθεια των πολιτών να εμποδίσουν ένα πολιτειακό νόμο που πρότεινε μείωση!

- Νότια Ντακότα: Απορρίφθηκε ο Νόμος της Γερουσίας 177 (SB 177) ο οποίος πρότεινε τη 
μείωση του κατώτατου ωρομισθίου για εργαζόμενους κάτω των 18 ετών από τα $8.50 ανά ώρα, 
στα $7.50. Το “ΝΑΙ” στο δημοψήφισμα δήλωνε συμφωνία με το Νόμο της Γερουσίας, ενώ το “ΟΧΙ” 
δήλωνε επιθυμία να απορριφθεί. Για το λόγο αυτό, το δημοψήφισμα της Ν. Ντακότα ήταν το 
μοναδικό όπου το “ΟΧΙ” πλειοψήφησε και μάλιστα συντριπτικά καθώς συγκέντρωσε πάνω από 
70%. 

Το ωρομίσθιο των $8.50 ανά ώρα είχε αυξηθεί από τα $7.50 μετά από επιτυχημένο δημοψήφισμα 
το 2014. Υπέρ είχε ψηφίσει το 55% [150 χιλιάδες ψήφοι, έναντι 123 χιλιάδων που ψήφισαν “ΟΧΙ”]. 
Επίσης, η νομοθετική πρόταση 18 προέβλεπε αναπροσαρμογή του ωρομισθίου ανάλογα με την 
αύξηση του κόστους διαβίωσης. 

Πηγή: Ballotpedia [ https://ballotpedia.org/Minimum_wage_on_the_ballot#tab=By_year ]

Δημοψηφίσματα για 
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Πηγή: Mainers for fair wages

https://ballotpedia.org/Minimum_wage_on_the_ballot#tab=By_year
http://fairwagemaine.com/category/latest-from-the-campaign/


ΑΠΟΨΕΙΣ
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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     

mailto:referendum@mail.com
https://marykeynotes.wordpress.com/2013/05/19/beni-jpg/
https://marykeynotes.wordpress.com/2013/05/19/beni-jpg/
https://marykeynotes.wordpress.com/2013/05/19/beni-jpg/
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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.



 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία 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 μόνο 
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 κοινοβουλευ-
τικό 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 ευθύνη να 
αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά, δήλωσέ 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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