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Υποστήριξης

Η Ταυτότητα μας

To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας 
της ομάδας πολιτών υπέρ του θεσμού των 
Δημοψηφισμάτων με υψηλούς στόχους:  

Aφενώς σκοπεύει στην ενημέρωση σχετικά με 
εκδηλώσεις [ομιλίες, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, 
βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] που έχουν ως στόχο την 
υποστήριξη του θεσμού των Δημοψηφισμάτων.  

Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθερο βήμα σε 
ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και ερευνητικά αποτελέσματα 
υπέρ ή κατά του Δημοψηφίσματος με στοιχεία και 
τεκμηριωμένη  επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” είναι ανοιχτό στην επικοινωνία και 
επιδιώκει τη συνεργασία με όλους. Αν διάβασετε ένα 
κείμενο ή μία είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την 
μοιραστείτε με άλλους, αν θέλετε να 
επιχειρηματολογήσετε υπέρ ή εναντίον του 
Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους 
σε μία εκδήλωση που συμμετέχετε στην διοργάνωση της 
ή απλώς θα την παρακολουθήσετε, μπορείτε να το 
στείλετε στο email: referendum@mail.com.  Αν πάλι 
θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, με κείμενα, 
φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο & σκίτσο, κριτική, 
ιδέες & προτάσεις ή απλώς να συμμετάσχετε στην 
προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία  θα γίνει σεβαστή, 
εφόσον διατυπωθεί.  

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εκτός από τη 
συνάφεια με τη θεματολογία και, φυσικά, την απουσία 
υβριστικών ή συκοφαντικών αναφορών. 

Αναγνωρίζουμε ότι το ευρύτερο οικονομικόπολιτικό 
πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως πιεστικό και οι ανάγκες 
φλέγουσες, ωστόσο θα θέλαμε 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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 Δημοψήφισμα Τώρα ...

  μτου Νίκου Τσά η

Όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
των Θεσμών. Θα επαναληφθεί, βέβαια, το σκηνικό που προηγήθηκε της 20ης 
Φεβρουαρίου με το οξύ πρόβλημα ρευστότητας, συνθήκη που μεγιστοποιεί την πίεση και 
δυνητικά αποχρωματίζει τις «κόκκινες» γραμμές.

Οι δανειστές, μέχρι στιγμής, έχουν δείξει αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση του 
απείθαρχου μέλους της Ευρωζώνης, επιλέγοντας μια τακτική σταδιακής εξουθένωσης και 
απονεύρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει απολέσει την πρωτοβουλία που 
είχε τις πρώτες μέρες της εκλογής της. Είναι σαφές ότι οι δανειστές δεν πρόκειται να 
απεμπολήσουν το μοναδικό όπλο που έχουν προσυπογράφοντας μια συμφωνία, η οποία 
να εγγυάται τη ρευστότητα της Ελληνικής Οικονομίας πριν η Ελληνική Κυβέρνηση 
ταπεινωθεί και εκείνοι επιβάλλουν πλήρως τους όρους τους έξω από τη λογική του 
έντιμου και αμοιβαίου συμβιβασμού. Εξάλλου, ο Θουκυδίδης μας διδάσκει ότι κάτι τέτοιο 
μπορεί να προκύψει μεταξύ μερών ίσης ισχύος. Η «δημιουργική ασάφεια» της 
συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου υπήρξε για να ξοδευτεί χρόνος, χρήμα και πολιτικό 
κεφάλαιο της Κυβέρνησης Τσίπρα. Μία δημιουργική ασάφεια που μοιάζει με τον 
τετραγωνισμό του κύκλου, που συνιστά η σχιζοφρένεια του «πάση θυσία ευρώ» με τις 
απαράβατες κόκκινες γραμμές. Στην αρχή η Κυβέρνηση Τσίπρα θεωρούσε ότι ο χρόνος 
της χρειαζόταν για να οικοδομήσει συμμαχίες στον Ευρωπαϊκό χώρο προκειμένου να 
διεκδικήσει μια συμφωνία από καλύτερες θέσεις. Τώρα που τα δωράκια του Ρέντσι και οι 
αγκαλιές του Γιούνκερ αποδείχθηκαν χωρίς περιεχόμενο, ο εκβιασμός των δανειστών 
κινδυνεύει να συνθλίψει την Κυβέρνηση Τσίπρα ανάμεσα στις «κόκκινες γραμμές» και τον 
ρεαλισμό μιας συμφωνίας κόλαφου.

Είναι σίγουρο, ότι οιαδήποτε είναι από δω και πέρα η πορεία της χώρας, το κόστος θα 
είναι μεγάλο. Η υποταγή στους δανειστές θα μετατρέψει την Ελλάδα σε νεοφιλελεύθερη 
έρημο, ενώ η ρήξη θα απαιτήσει θυσίες και αντοχές από ένα λαό ήδη εξουθενωμένο με 
λεηλατημένους του πόρους του. Επιπρόσθετα, η επιλογή της πορείας της χώρας θα την 
καθορίσει κοινωνικά και οικονομικά για δεκαετίες. Η Κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να 
εκλέχθηκε πρόσφατα αλλά το μέγεθος του διλήμματος και οι επιπτώσεις των επιλογών 
επιβάλουν την προσφυγή στο Λαό. Οιαδήποτε τελική συμφωνία πρέπει να τεθεί στην 
έγκριση του Ελληνικού Λαού για να νομιμοποιήσει την πορεία της χώρας στο μέλλον. Ένα 
τελεσίδικο δημοψήφισμα θα επιφέρει την πολιτική καταλαγή που χρειάζεται για να αρχίσει 
η νηφάλια ανοικοδόμηση της χώρας. Θα μετριάσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που 
συντηρεί η πολιτική εκκρεμότητα και η αίσθηση αδιεξόδου.

Η προσφυγή στο Λαό, η Δημοκρατική διέξοδος δεν είναι κάτι για να εντάσσεται στους 
τακτικισμούς μιας, όπως αποδεικνύεται, προσχηματικής διαπραγμάτευσης με τους 
δανειστές. Είναι η λυτρωτική λύση! Εάν δεν υπάρξει αυτή η λύση, εάν δεν δοθεί η 
δυνατότητα στον κάθε πολίτη αυτής της χώρας να διερωτηθεί τι θέλει και να πράξει 
ανάλογα, η εκκρεμότητα θα επανέρχεται εσαεί, κάθε φορά με άλλη αφορμή.
Η Kubler-Ross έχει περιγράψει πέντε στάδια που αφορούν την αντίδραση σε ένα 
επώδυνο γεγονός. Την άρνηση, την οργή, την διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και την 
αποδοχή. Σαν λαός τα τελευταία πέντε χρόνια ανακυκλώνουμε τα τέσσερα πρώτα. Ο 
άκαμπτος κύριος Σόϊμπλε είναι ένα πολύ ωραίο άλλοθι της δικιάς μας μη ανάληψης 
ευθύνης. Η κυβέρνηση της Αριστεράς οφείλει να μας δώσει την δυνατότητα να 
εκφραστούμε. Για να αποδεχτούμε, επιτέλους, το γεγονός της δουλείας ή της Ελευθερίας 
με ότι αυτά συνεπάγονται...
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Το κείμενο δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει την αναλυτική ιστορία των 
Δ
η
μοψηφισμά
τ
ων  [1]  ούτε τη νομική/πολιτική εξέλιξη τους στο χρόνο. Ούτως ή άλλως αυτό αποτελεί 
τεράστιο επιστημονικό έργο, καθώς μόνο η παρουσίαση και η ερμηνεία του κοινωνικοπολιτικού 
πλαισίου στο οποίο εμφανίζονται οι αλλαγές αυτές θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενός 
μικρού τόμου. Απλώς θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί αδρά η εξέλιξη τους, με έμφαση 
κυρίως στα 2 κράτη που έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιήσει κατά κόρον τα δημοψηφίσματα 
στην πολιτική τους ιστορία: την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Αναφορές θα γίνουν και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και στην Ουρουγουάη.   
Ειδικά για την Ελβετία, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο είδος άμεσης δημοκρατίας, η 
ανοιχτή συνέλευση των πολιτών, που απαντάται ακόμη σε 2 καντόνια και το οποίο φαίνεται πως 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των δημοψηφισμάτων στην Ελβετία, ωστόσο αυτό 
αποτελεί αντικείμενο άλλου κειμένου. 

Ελβετία

Η Ελβετία είναι η μοναδική χώρα όπου οι πολίτες απολαμβάνουν στην πιο άμεση και ανόθευτη 
μορφή του το δικαίωμα να ελέγχουν την εξουσία και να εμπλουτίζουν την πολιτική ατζέντα με 
θέματα της επιλογής τους. 'Ηδη από τις αρχές του 19ου αιώνα,  στην Ελβετία υπήρχαν 
καντόνια (canton) [2] όπου το υποχρεωτικό (συνταγματικό) δημοψήφισμα αποτελούσε μέρος 
του τοπικού Συντάγματος – οποιαδήποτε αναθεώρηση στο Σύνταγμα τους έπρεπε πρώτα να 
εγκριθεί με ψηφοφορία από τους πολίτες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Σε εθνικό επίπεδο, η 
θεσμοθέτηση του συνταγματικού δημοψηφίσματος έγινε με την αναθεώρηση του 1848, χωρίς 
ωστόσο να περιλαμβάνεται η δυνατότητα των πολιτών να καταθέτουν νομοθετικές προτάσεις. 
Το Σύνταγμα του 1848 ήταν κομβικό για την εξέλιξη της Ελβετίας καθώς έθεσε τις βάσεις 
διαμόρφωσης του ομόσπονδου κράτους και παράλληλα η απαρχή της υιοθέτησης μορφών 
Άμεσης Δημοκρατίας. Αμέσως μετά, μέσα στη δεκαετία του 1850, διάφορα καντόνια – με 
πρώτο αυτό της Ζυρίχης – θα θεσπίσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών. Η 
προσπάθεια να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο με την συνταγματική τροποποίηση του 1874 
θα αποτύχει, ωστόσο θα θεσμοθετηθεί το δικαίωμα των πολιτών να αμφισβητούν αποφάσεις 
της νομοθετικής εξουσίας συλλέγοντας 30 χιλιάδες υπογραφές (ακυρωτικό δημοψήφισμα). 

Παρά την προσωρινή καθυστέρηση οι πολιτικές διεργασίες γύρω από τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες πολιτών δεν σταμάτησαν. Αντιθέτως, η χρησιμοποιήση τους στα καντόνια 
συνετέλεσε στην αποδοχή τους σε εθνικό επίπεδο. Τελικά, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες 
πολιτών που προτείνουν αλλαγές στο Σύνταγμα θα θεσμοθετηθούν  με την τροποποίηση του 
1891, μια ιστορική εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την άσκηση της πολιτικής από το σημείο 
εκείνο. Πλέον οι πολίτες μπορούν να αλλάζουν την πολιτική ατζέντα, να ανοίγουν ζητήματα 
που οι πολιτικές ελίτ αποφεύγουν να “πειράξουν” και μπορούν να γίνουν έναυσμα για 
μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ακόμη και όταν δεν γίνονται άμεσα 
αποδεκτές, ανοίγουν τον κοινωνικό διάλογο για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, μπορούν να 
προκαλέσουν την εξισορροπητική νομοθετική αντίδραση της κυβέρνησης ή, εφόσον 
εκφράζουν ένα πραγματικό αίτημα της κοινωνίας, να επανέλθουν εν ευθέτω χρόνω, λιγότερο ή 
περισσότερο τροποποιημένες και να γίνουν αποδεκτές, όταν η κοινωνία είναι πιο ώριμη να τις 
δεχτεί. 

To επόμενο βήμα στην εξέλιξη της Άμεσης Δημοκρατίας στην Ελβετία ήταν η θεσμοθέτηση των 
υποχρεωτικών δημοψηφισμάτων για διεθνείς συμφωνίες, που  πρωτοεμφανίστηκε το 1921 και 
διευρύνθηκε το 1977 και το 2003. Tέλος, το 1949 εμφανίστηκε το μέτρο του “αποδεσμευτικού” 
(resolutive) δημοψηφίσματος με το οποίο έμπαινε φραγμός στην προστασία αποφάσεων του 
Κοινοβουλίου από την έκθεση τους σε δημοψήφισμα με το πρόσχημα των “μέτρων έκτακτης 
ανάγκης”, μέθοδο που είχε ακολουθηθεί κατά κόρον από το 1930 κι έπειτα.  

 Δημοψηφίσματα: 
 Συνοπτική εξέλιξη τους στο χρόνο
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Σήμερα, το Ελβετικό Σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται δημοψηφίσματα τόσο σε 
εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καντονιού και δήμου. Τα καντόνια και οι δήμοι 
(municipality) έχουν ορίσει τους δικούς τους κανόνες για τα υποχρεωτικά δημοψηφίσματα και 
το όριο των υπογραφών με τα οποία οι πολίτες μπορούν να προκαλέσουν δημοψήφισμα για 
ένα σημαντικό ζήτημα ή να αμφισβητήσουν μια απόφαση της νομοθετικής & εκτελεστικής 
εξουσίας. Σε εθνικό επίπεδο, μετά την αναθεώρηση του 1977, απαιτούνται πλέον 100 χιλιάδες 
υπογραφές ψηφοφόρων για να έρθει προς συζήτηση μια νομοθετική πρωτοβουλία και 50 
χιλιάδες για να προκληθεί δημοψήφισμα ακύρωσης ενός νόμου. 

Μια κατηγορία δημοψηφισμάτων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη – ίσως η πιο ευαίσθητη – και 
σίγουρα η πλέον αμφιλεγόμενη είναι αυτή που αφορά οικονομικά ζητήματα, εξαιτίας της 
(μάλλον αστήρικτης) ρητορικής πως οι πολίτες είναι ανίκανοι να διαχειριστούν οικονομικά 
ζητήματα ή ότι θα είναι επιρρεπείς σε “σπατάλες” [3]. Το πρώτο καντόνι που προέβλεψε 
υποχρεωτικά δημοψηφίσματα σε οικονομικά ζητήματα ήταν το Νοσατέλ, τη δεκαετία του 
1850. Σήμερα, από τα 26 καντόνια μόνο ένα δεν προβλέπει υποχρεωτικά ή λαϊκά 
δημοψηφίσματα για οικονομικά ζητήματα, ενώ σε επίπεδο Δήμων το ποσοστό αυτών που 
περιέχουν πρόβλεψη για δημοψήφισμα (υποχρεωτικό ή λαϊκό) για ζητήματα προϋπολογισμού 
(π.χ. έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, έγκριση δαπανών από κάποιο ποσό και πάνω κλπ) 
είναι 80%.

HΠΑ

Η επόμενη χώρα στην οποία υπάρχει ευρύτατη εφαρμογή των δημοψηφισμάτων είναι οι ΗΠΑ. 
To πρώτο δημοψήφισμα καταγράφηκε στην ανεξάρτητη, τότε, αποικία του Κοννέκτικατ το 
1639 για την έγκριση του Συντάγματος της, ωστόσο, τα πρώτα συνταγματικά δημοψηφίσματα 
σε Πολιτείες μετά την συγκρότηση των ΗΠΑ σε χώρα έγιναν το 1778-1780 στη Μασαχουσέτη 
και το Νέο Χαμσάϊρ. Η πρώτη επαρχία (county) που επέτρεψε τα δημοψηφίσματα με αίτημα 
των πολιτών ήταν το 1893  στην Καλιφόρνια, ενώ η πρώτη Πολιτεία (state) που το 
θεσμοθέτησε ήταν η Νότια Ντακότα το 1898. Ένα χρόνο αργότερα (1899) θεσμοθετείται το 
δημοψήφισμα στην πρώτη πόλη (city) των ΗΠΑ, το Σαν Φρανσίσκο.

Με τα στοιχεία του 2002, 24 Πολιτείες και 50% των πόλεων – εκ των οποίων 15 από τις 20 
μεγαλύτερες – έχουν θεσμοθετήσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών, ενώ σε όλες τις 
Πολιτείες εκτός από μία, οποιαδήποτε αλλαγή στο Πολιτειακό Σύνταγμα απαιτεί την έγκριση 
των πολιτών μέσω δημοψηφίσματος. Μόνο το 2006 καταγράφηκαν σχεδόν 10.000 
δημοψηφίσματα σε διαφόρου μεγέθους δήμους και κοινότητες των ΗΠΑ, αποδεικνύοντας τη 
δυναμική και τη χρησιμότητα τους. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε πανεθνικό επίπεδο δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη για 
δημοψήφισμα και δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα σε όλες τις ΗΠΑ.
 

Άλλες χώρες

Η υπόλοιπη Ευρώπη, πλην της Ελβετίας, παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στη θεσμοθέτηση 
και χρήση των δημοψηφισμάτων αν και κατά κάποιο τρόπο είχε προηγηθεί. Τον Αύγουστο 
του 1793, οι Γάλλοι ενέκριναν το μετα-επαναστατικό Σύνταγμα με δημοψήφισμα, το οποίο 
θεσμοθετούσε το δικαίωμα στο 10% των πολιτών να ζητήσουν δημοψήφισμα για κάποιο 
ζήτημα. Ωστόσο, οι θεσμοί αυτοί δεν επιβίωσαν μετά τον Ναπολέοντα και η Δημοκρατία 
οπισθοχώρησε σε πιο “αριστοκρατικά” δεσμά. 
 

 Δημοψηφίσματα: Συνοπτική εξέλιξη τους στο χρόνο
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Το Σύνταγμα της Ιταλίας του 1947  θεσμοθέτησε τη δυνατότητα ακύρωσης νόμου μέσω 
δημοψηφίσματος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την παλαιότητα του. Μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει 48 δημοψηφίσματα στην Ιταλία  τα 16 εκ των οποίων μέσα στα τελευταία 
30 χρόνια, κυρίως για κοινωνικά ζητήματα (αμβλώσεις, διαζύγιο), αλλά γενικά το πλαίσιο 
θέτει περιορισμούς και δεσμεύσεις και δεν θεωρείται φιλικό προς τους πολίτες. Η Ιρλανδία 
επίσης έχει με υψηλό αριθμό δημοψηφισμάτων εξαιτίας της συνταγματικής υποχρέωσης να 
εγκρίνονται από τους πολίτες διεθνείς συνθήκες με παραχώρηση κυριαρχίας (π.χ. Η 
ευρωπαϊκή συνθήκη της Νίκαιας) και συνταγματικές αλλαγές (π.χ. διαζύγιο, αμβλώσεις). Σε 
αρκετές χώρες έχουν γίνει δημοψηφίσματα για την έγκριση νέου Συντάγματος ή αλλαγές στο 
πολίτευμα (όπως και στην Ελλάδα). Συνολικά έχουν γίνει 115 δημοψηφίσματα στην 
Ευρώπη,  σε 25 χώρες, τα τελευταία 30 χρόνια, εκ των οποίων το 25% περίπου αφορούσε 
συνθήκες της ΕΕ.

Είναι σαφές ότι η Ευρώπη μεταμορφώνεται σε ότι αφορά τη συμμετοχή των πολιτών της στη 
διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στη Βαυαρία, για 
παράδειγμα, μετά τη θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων το 1995  έχουν καταγραφεί 1200 
τοπικά δημοψηφίσματα. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα των “δημοψηφισμάτων” όπως έχουν θεσμοθετηθεί στα ευρωπαϊκά συντάγματα. Σε 
κάποιες περιπτώσεις τα δημοψηφίσματα έχουν “συμβουλευτικό” και όχι δεσμευτικό 
χαρακτήρα, αλλού απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή στην ψηφοφορία (π.χ. 50% του εκλογικού 
σώματος) ή είναι τόσο περιπλοκη η διαδικασία που είναι ουσιαστικά απαγορευτική, ενώ 
συχνά δίνεται η δυνατότητα μόνο στα κοινοβούλια, την κυβέρνηση ή τον πρόεδρο μιας χώρας 
να προκαλέσει δημοψήφισμα αλλά όχι στους πολίτες (plebiscite), όπως συμβαίνει και στην 
Ελλάδα. 

Εκτός Ευρώπης ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Ουρουγουάης. Η Ουρουγουάη 
για τα δεδομένα της περιοχής, χαρακτηρίζεται από καλά εδραιωμένο δημοκρατικό πολίτευμα, 
με τους θεσμούς της να λειτουργούν ικανοποιητικά και με αμεσοδημοκρατικά στοιχεία από τις 
αρχές του 20ου αιώνα. Αν και οι συζητήσεις για θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων 
ξεκίνησαν την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, επισήμως υιοθετήθηκαν με την  αναθεώρηση 
του 1934  και αφορούσε δημοψηφίσματα που προκαλούσαν οι Αρχές και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες πολιτών (προσθήκη στο Σύνταγμα με υπογραφές 20% των πολιτών και 
δικαίωμα αντι-πρότασης από τη Βουλή).

Αργότερα, το 1967  το Σύνταγμα περιέλαβε και τα ακυρωτικά δημοψηφίσματα εφόσον 
συνυπέγραφε το 25% των πολιτών (αλλά υπήρχαν τομείς – όπως τα οικονομικά – που οι 
αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν). Ωστόσο, λόγω των 
πολιτικών αναταραχών μεταξύ 1967-73 και της δικτατορίας 1973-85, η πρώτη εφαρμογή των 
ακυρωτικών δημοψηφισμάτων έγινε μετά το 1985. Συνολικά, από το 1985 μέχρι το 2007, για 
15 σημαντικά ζητήματα (π.χ. οι δαπάνες για δημόσια παιδεία, ιδιωτικοποίηση δημόσιας 
περιουσίας, εργασιακά δικαιώματα κ.α.) ελήφθησαν αποφάσεις με δημοψήφισμα, στην 
Ουρουγουάη.

Σημειώσεις

[1] Ο όρος “Δημοψηφίσματα” συμπεριλαμβάνει για λόγους συντομίας και τις τρεις κύριες μορφές 
καθολικών ψηφοφοριών για σημαντικά πολιτικά ζητήματα: το Δημοψήφισμα  [Referendum], τη 
Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών [Citizens' Initiative] και την Ψηφοφορία Αποδοχής/Βέτο 
[Plebiscite] που προκαλείται όχι από τους πολίτες αλλά από κάποια Αρχή [δλδ, πολιτικούς]. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις τρεις μορφές δείτε την Εργαλειοθήκη της Άμεσης 
Δημοκρατίας στην επόμενη σελίδα.   
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[2] Είναι τα καντόνια του Βω, Σαιντ Γκάλλεν, Χώρας της Βασιλείας, Βέρνης, Λουκέρνης, 
Σαφφχάουζεν και Αργκόβιας. Κάποια καντόνια έδιναν και το δικαίωμα στους πολίτες τους να 
προτείνουν αλλαγές εφόσον όμως υποστηρίζονταν από τουλάχιστον το 50% ή – σε κάποια – από τα 
δύο τρίτα των πολιτών.

[3] Θα μπορούσε να πει κανείς – με ξεκάθαρα ειρωνική διάθεση – ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά 
παραδείγματα “χρηστής” οικονομικής πολιτικής και “φειδωλών” δαπανών από τους πολιτικούς που 
προστάτευσαν αποτελεσματικά τους “σπάταλους” πολίτες από τον εαυτό τους. Οπότε, είναι 
πραγματικός ο κίνδυνος να υπάρξει οικονομική κρίση εάν υιοθετηθούν τα δημοψηφίσματα. 

Βιβλιογραφία

●  “Initiative and Referendum” Matsusaka JG, από το “Encyclopeia of Public Choise”, Rowley CK 
& Schneider F [eds] - book

● “A concise History of Switzerland” Church CH & Head RC [Cambridge University Press – 
2013] – book 

● “Handbook of Swiss Politics” [2nd ed] Kloti U et al [eds] – book 
● “Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond – 2008 edition” Kaufmann 

B, Buchi R & Braun N – book
● “Direct Democracy Worldwide” Altman D - book
● “115 referenda held in 30 years time” JoDi Graphics [2015] - infographic
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Η Εργαλειοθήκη των Δημοψηφισμάτων

[a] Τα plebiscite αν και συχνά συγχέονται με τα δημοψηφίσματα επειδή υπάρχει καθολική ψηφοφορία για τη λήψη 
κάποιας απόφασης, αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα αμεσοδημοκρατικών εργαλείων. Στην περίπτωση τους την απόφαση 
για να ζητηθεί η κρίση των πολιτών επάνω σε κάποιο ζήτημα την λαμβάνει κάποια Αντιπροσωπευτική Αρχή (π.χ. ο 
Πρόεδρος φέρνει σε καθολική ψηφοφορία μία απόφαση του Κοινοβουλίου ή κάποιο νόμο).

[b] Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν οδηγούν σε καθολική ψηφοφορία αλλά προτείνουν ένα ζήτημα προς 
συζήτηση/απόφαση από κάποια Αντιπροσωπευτική Αρχή. 

[c] Οι Ανοιχτές Συγκεντρώσεις Πολιτών είναι μια ιδιαίτερη μορφή Άμεσης Δημοκρατίας όπου οι πολίτες ενός Σώματος 
[π.χ. Δήμος, καντόνι] συγκεντρώνονται και αποφασίζουν άμεσα.

Ο πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες δημοψηφισμάτων, με τις υποκατηγορίες τους. Ο πίνακας 
μεταφράστηκε από την ιστοσελίδα Activating Democracy [www.activatingdemocracy.com/typology]. 

The table was created by Rolf Buechi – All rights reserved by R. Buechi. Thank you Rolf for your support. 

http://www.activatingdemocracy.com/typology


ΑΠΟΨΕΙΣ

Άποψη: Γράφεται και ακούγεται συχνά η άποψη πως η ανανέωση των προσωπών που 
βρίσκονται σε θέσεις ισχύος ή γύρω από αυτές είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να 
βελτιωθεί ριζικά ο τρόπος και τα αποτελέσματα από την άσκηση πολιτικής στην Ελλάδα. 
Ενώ, αναμφίβολα, η ανάδειξη νέων ανθρώπων χωρίς ηθικά στίγματα και διαβρωμένη 
νοοτροπία είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο, δεν είναι ικανό μόνο του για να ανατρέψει τα 
πολιτικά προβλήματα στη χώρα μας.
 
Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε ότι το βαθειά πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν 
έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα αλλά κυρίως με τον τρόπο άσκησης της. Ακόμη και τα 
πλέον άφθαρτα και ικανά πρόσωπα να έρθουν στην εξουσία, σύντομα θα φθαρούν 
επειδή απουσιάζουν 2 βασικά χαρακτηριστικά: ο έλεγχος της εξουσίας από τους πολίτες 
και ο συντονισμός των προτεραιοτήτων των πολιτικών με αυτές των πολιτών. 

Καμία αλλαγή δεν θα ξεπεράσει την επιφάνεια εάν δεν αλλάξει η θέση του Πολίτη στον 
μηχανισμό με τον οποίο παράγονται νόμοι και λαμβάνονται οι αποφάσεις της 
εκτελεστικής εξουσίας. Είναι ζωτικά αναγκαίο να σταματήσει ο Πολίτης να είναι απλός 
“καταναλωτής πολιτικών υπηρεσιών” σε μια διαδικασία που θυμίζει περισσότερο 
θέαμα αρένας και κόβει κάθε ουσιαστικό διάλογο και να αποκτήσει ενεργό ρόλο. 

Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 150 λέξεις, στείλτε το στο referendum@mail.com     
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“Birds born in a cage think flying is an illness [τα πουλιά που γεννήθηκαν σε 
κλουβί πιστεύουν ότι το να πετάς είναι αρρώστια] ”

Alejandro Jodorowsky

Ομοίως, αρκετοί ψηφοφόροι που μεγάλωσαν σε καθεστώς 
αντιπροσωπευτικού κοινοβουλευτισμού φαίνεται να πιστεύουν ότι τα 
Δημοψηφίσματα  είναι “εκτροπή” - βέβαια, τους βοηθούν και μερικά 
παπαγαλάκια σ'αυτό. 

mailto:referendum@mail.com


 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών

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.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων, την διαβούλευση και την λήψη 
αποφάσεων, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν. 

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτό μπορεί να γίνει 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.

Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα με έναν θεσμό: τα δημοψηφίσματα 
πρωτοβουλίας πολιτών.

Μέσω των δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών (και όχι των πολιτικών) μπορούμε να 
αποφασίζουμε για οτιδήποτε και οποτεδήποτε το επιθυμούμε. Φυσικά με σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα το οποίο εμείς θα δημιουργήσουμε. 

Πρέπει να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατό συντομότερα το αμιγώς κοινοβουλευτικό μας πολιτικό 
σύστημα με θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.

Για αυτό επιθυμούμε και ζητούμε την θεσμοθέτηση, τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό και 
δημοτικό επίπεδο των παρακάτω δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών:

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 υποχρεωτικά, μετά από 
συμφωνημένες νομικές προϋποθέσεις, 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. 

Πως όμως θα κατακτήσουμε αυτό το πολιτικό δικαίωμα; Πως θα καταφέρουμε – με θεσμικό τρόπο 
– να αποφασίζουμε για τις ζωές και τον τόπο μας; Η πολιτική ελίτ δεν το επιθυμεί και αυτό είναι 
απόλυτα λογικό. Οι παραπάνω θεσμοί αποδυναμώνουν τον ρόλο της και αυξάνουν την δύναμη 
των πολιτών. Δεν θα αποφασίζουν πλέον μόνοι τους και ερήμην μας και αυτό είναι κάτι το οποίο 
δεν επιθυμούν.

Συνέχεια ► 
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης.  Τυπώστε το, συπληρώστε τα στοιχεία και 
στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση σας όσο 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.

Aυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την συλλογή υπογραφών υπέρ της επίσημης θεσμοθέτησης 
των Δημοψηφισμάτων μετά από πρωτοβουλία πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει 
σήμερα. Κάνουμε δηλαδή ό,τι 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 
(και όχι κάποιου άλλου) 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 ότι ίσως πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας θα αλλάξει τον κόσμο μας. 

Μην μένεις μόνος, έλα μαζί μας. 

Υπέγραψε και εσύ το έντυπο μας ή στείλε μας τα στοιχεία σου διαδικτυακά στο mail: 
referendums@yahoo.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

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