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Η Ταυτότητα μας

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

Αφενός 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 διαβάσετε 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.  

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, χωρίς όμως να δεσμεύουν την 
υπόλοιπη ομάδα που συμμετέχει στο newsletter. 

Αναγνωρίζουμε ότι το ευρύτερο οικονομικοπολιτικό πλαίσιο 
είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, ωστόσο θα 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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Τα newsletter των προηγουμένων μηνών μπορούν να 
βρεθούν στο blog του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, εδώ: 

https://hellasreferendum.wordpress.com/

mailto:referendum@mail.com
https://hellasreferendum.wordpress.com/


O Economist για το “aGREEKment” 
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O Economist για το “aGREEKment” 

 Εικόνες του “ΟΧΙ”         

New Yorker

“ΟΧΙ” - Πορεία 
Συμπαράστασης 

στο Δουβλίνο

Liberation 

H    μ    “OXI”γεωγραφική κατανο ή του
   Από το Activating Democracy
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http://www.activatingdemocracy.com/the-greek-referendum-on-austerity/#wp-prettyPhoto[4404]/1/


Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το άρθρο του Αν. Καθηγητή Συνταγματικού 
Δικαίου της Νομικής Αθηνών κ. Γ. Γεραπετρίτη για την huffingtonpost.gr. Το άρθρο 
αναφέρεται τόσο στη Συνταγματικότητα, όσο και στην πολιτική ορθότητα του 
Δημοψηφίσματος [δηλαδή, την πολιτική ουσία του τρόπου διεξαγωγής του]. Δείτε 
επίσης σχετικό απόσπασμα στη σελίδα “ΑΠΟΨΕΙΣ”. 
Τα bold γράμματα διατηρήθηκαν από το αρχικό κείμενο. 

Ολόκληρο το άρθρο, δημοσιευμένο στις 29 Ιουνίου, μπορεί να βρεθεί εδώ:
 http://www.huffingtonpost.gr/giorgos-gerapetritis/-_626_b_7685248.html    

“Σχετικά με το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας: Τρία είναι τα ζητήματα που αφορούν την 
πολιτική ορθότητα του τρόπου και της ουσίας του προκηρυχθέντος δημοψηφίσματος.

Πρώτον, το ζήτημα της διαδικασίας. Είναι αμφίβολο εάν το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωσης του 
δημοψηφίσματος, μπορεί τεχνικά να υποστηρίξει το εγχείρημα εντός του ασφυκτικού 
χρονικού περιθωρίου που απομένει έως τη διεξαγωγή του. Η έκδοση πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται πρωθύστερα ρυθμιστικά του δημοψηφίσματος 
ζητήματα, ώστε να εξυπηρετηθεί η συγκυρία, επιβεβαιώνει τόσο την αδυναμία 
ορθολογικής διεξαγωγής του όσο και την επιβίωση υπό όλες τις πολιτικές συνθήκες 
του θεσμού της νομοθετούσας κυβέρνησης, που συνιστά σοβαρό πλήγμα για το ισοζύγιο 
των πολιτικών λειτουργιών του κράτους.

Δεύτερον, το ζήτημα της διαβούλευσης. Για να παράγει ένα δημοψήφισμα το προϊόν 
νομιμοποίησης που το Σύνταγμα επιθυμεί θα πρέπει να υπάρχει ικανή συμμετοχή και 
επαρκής διαβούλευση. Η πρώτη προϋπόθεση ικανοποιείται από το όριο του 40% που 
θέτει το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4023/2014 για να καταστεί το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα δεσμευτικό. Η δεύτερη προϋπόθεση απαιτεί 
εκτενή προβολή του τιθέμενου ερωτήματος και έκφραση όλων των επιχειρημάτων, 
πολιτικών και τεχνικών, από τις δύο πλευρές. Αν και το Σύνταγμα και ο νόμος δεν 
προβλέπουν ελάχιστο χρόνο που πρέπει να παρέλθει μεταξύ της προκήρυξης και της 
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, είναι αδύνατον να υπάρξει επαρκής ανάπτυξη 
επιχειρημάτων επί εξ ορισμού σύνθετων τεχνικών θεμάτων σε λίγες μόνον ημέρες.

Τρίτον το ζήτημα του ερωτήματος. Το ερώτημα σε δημοψήφισμα οφείλει να είναι σαφές και 
σύντομο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4023/2011. Επιπλέον, όμως, οφείλει να 
αφορά ένα ζήτημα επί του οποίου η χώρα ασκεί αποκλειστικά κρίσιμη επενέργεια. Ένα 
ερώτημα, όπως αυτό που τίθεται στο επικείμενο δημοψήφισμα, κείται υπεράνω της σφαίρας 
επιρροής του κράτους, εξαρτώμενο από τη βούληση των εταίρων και δανειστών μας, και 
κατά τούτο δεν προσιδιάζει σε δημοψηφισματικό ερώτημα: ακόμη και αν υπερισχύσει το 
«ναι», αυτό δεν σημαίνει άνευ ετέρου την επαναφορά του προγράμματος των 
δανειστών.”

 Συνταγματικότητα και πολιτική 
ορθότητα του Δημοψηφίσματος 
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Aπόσπασμα από τη δημοσίευση “The Greek “Referendum” on Austerity” του Rolf Buechi 
δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα Activating Democracy [ολόκληρη η δημοσίευση μπορεί να 
βρεθεί εδώ]

“Ωστόσο, είναι πρόωρη η συνεπαγωγή ότι επειδή τα plebiscites είναι ατελέσφορα, το ίδιο 
ισχύει και για την Άμεση Δημοκρατία. Ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να τεθεί σε 
δημοψήφισμα μετά από πρωτοβουλία πολιτών η συμφωνία Ελλάδας-δανειστών. Στην 
περίπτωση αυτή μετά το αίτημα συγκεκριμένου αριθμού πολιτών (π.χ. με τη συλλογή 50.000 
υπογραφών) αυτό θα επέστρεφε στους πολίτες για να κάνουν την τελική επιλογή στις κάλπες 
κατά πόσον η συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί. Μία άλλη 
εναλλακτική θα ήταν το “Υποχρεωτικό Δημοψήφισμα” εφόσον η συμφωνία κυβέρνησης-
δανειστών είχε υπαχθεί στα ζητήματα που απαιτούν υποχρεωτική έγκριση από το λαό. Και σ' 
αυτήν την περίπτωση η τελική απόφαση θα λαμβάνονταν από τους πολίτες στις κάλπες. 

Στην πραγματικότητα, η συμφωνία “διάσωσης” παραβιάζει όχι μόνο το Σύνταγμα της 
Ελλάδος και τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά ακόμη και τις βασικές αξίες 
και τις δημοκρατικές αρχές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αρέσκεται να “στολίζεται”. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι δυνατόν μία τέτοιου είδους απόφαση, που έχει ξεφορτωθεί 
ακόμη και από τις αρχές μιας δήθεν δημοκρατίας, να ολοκληρωθεί από μία κυβέρνηση εις 
βάρος των πολιτών της που δεν έχουν έχουν “φωνή” και τρόπο να παρέμβουν αποφασιστικά, 
ακριβώς επειδή δεν έχουν τα εργαλεία εκείνα της Άμεσης Δημοκρατίας που θα τους το 
επέτρεπαν (Δημοψήφισμα και Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών). 

Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε δυνατότητα δημοψηφίσματος για τη συμφωνία λιτότητας. Οι 
διαφορές με το ήδη διεξαχθέν plebiscite παρουσιάζονται βήμα-βήμα παρακάτω:

 … κι αν ήταν ένα πραγματικό 
Δημοψήφισμα αντί για Ρlebiscite;
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Βήμα Δημοψήφισμα Plebiscite

1 Η κυβέρνηση έρχεται σε συμφωνία με τους 
δανειστές

Η κυβέρνηση οργανώνει μία καθολική 
ψηφοφορία ρωτώντας τους πολίτες εάν 
απορρίπτουν ή δέχονται την πρόταση των 
δανειστών 

2 H Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα

3

Εάν η συμφωνία είναι αντικείμενο προαιρε-
τικού δημοψηφίσματος, η διαδικασία 
ενεργοποιείται από τους πολίτες.
Αν είναι αντικείμενο υποχρεωτικού δημοψη-
φίσματος, η διαδικασία ενεργοποιείται από 
το Σύνταγμα

Η κυβέρνηση αποφασίζει να αποδεχτεί τη 
συμφωνία ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 
απορρίφθηκε από τους πολίτες με 
συντριπτική πλειοψηφία. 

4 Η τελική απόφαση για την έγκριση ή όχι 
λαμβάνεται από τους πολίτες στην κάλπη

Η Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία

5 Η απόφαση των πολιτών πρέπει να 
υλοποιηθεί

Η απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να 
υλοποιηθεί

http://www.activatingdemocracy.com/the-greek-referendum-on-austerity/#wp-prettyPhoto[4404]/2/


Ο πίνακας στην προηγούμενη σελίδα δείχνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 
διαδικασιών. Παρατηρείται μια σημαντική ποιοτική μεταβολή στην ισορροπία της κατανομής 
ισχύος μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών όταν μετακινούμαστε από το πλαίσιο των 
plebiscites σε αυτό των δημοψηφισμάτων. Πρόκειται για μία μετακίνηση από ολιγαρχικά 
καθεστώτα σε δημοκρατικά, με ουσιώδη αντίκτυπο στις πολιτικές διαδικασίες, τις νοητικές 
διεργασίες και την υποκειμενική αντίληψη των πολιτών (habitus formation – βλέπε 
περισσότερα στα άρθρα “What does Democracy mean?” και “The Creation of 
In/Competent Citizens”). Σε ένα δημοψήφισμα η τελική απόφαση λαμβάνεται από τους 
πολίτες. Σε αντίθεση με ότι συνέβη στο Ελληνικό plebiscite όπου απλώς ελήφθη 
συμβουλευτικά η άποψη των πολιτών για τη λιτότητα αλλά η τελική απόφαση ήταν της 
κυβέρνησης.

Εάν οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να φέρουν σε δημοψήφισμα διεθνείς συμφωνίες, τότε οι 
συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις θα γνώριζαν ότι η τελευταία λέξη ανήκει στους πολίτες 
(Δήμος) και ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα να τη φέρουν σε δημοψήφισμα εάν είναι δυσαρεστη-
μένοι με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό σίγουρα θα άλλαζε τη φύση των πολιτι-
κών διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματευόμενοι θα αισθάνονταν την πίεση και θα είχαν ένα 
επιπλέον κίνητρο για να κρατούν τους πολίτες ενήμερους. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν 
ίσχυε τέτοια διαδικασία στην Ελλάδα μπορούμε μόνο να το υποθέσουμε. Θεωρώ όμως ότι 
δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών θα είχαν προασπιστεί 
καλύτερα σε αυτήν την περίπτωση.” 

 … κι αν ήταν ένα πραγματικό 
Δημοψήφισμα αντί για plebiscite?
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 -Τι θα λέγατε στον ελληνικό λαό εν όψει δημοψηφίσματος;

«Ανενδοίαστα θα του έλεγα να ψηφίσει "ΟΧΙ". "Όχι" στη διαρκή υποδούλωση της χώρας και 
στη ολοκληρωτική απώλεια της εθνικής οικονομίας και κυριαρχίας, "Όχι" στους εκβιασμούς 
των δανειστών, "Όχι" στη βαρβαρότητα του κερδοσκοπικού καπιταλισμού, "Όχι" στην 
κηδεμόνευση της Ευρώπης και στην κατάλυση των ευρωπαϊκών αρχών νομιμότητας και 
πολιτισμού, "Όχι" στην κατάλυση της δημοκρατίας και στην ποδοπάτηση της αξίας του 
ανθρώπου.

Το διαφημιζόμενο "Ναι" σημαίνει: "Ναι" στο καθεστώς της πενταετίας που κατέστρεψε την 
οικονομία και την ανεξαρτησία μας, "Ναι" στην πολιτική των κυβερνήσεων που αποδοκίμασε 
ο ελληνικός λαός, "Ναι" στην κάλυψη των ευθυνών τους και στην επάνοδο τους, "Ναι" στη 
διαιώνιση της δουλείας και της υποταγής, "Ναι" στη φυγή των νέων και στη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού της Ελλάδας.»

Γιώργος Κασιμάτης 
http://diktioellada.blogspot.gr/2015/07/blog-post_69.html 

Ο απόηχος του “ΟΧΙ”
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Διάφορες απόψεις και σκέψεις σχετικά με το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και τα πολιτικά
αποτελέσματα του, σε συνάρτηση με την υπόσχεση συμφωνίας με τους δανειστές. Εάν έχετε
δικές σας προτάσεις, στείλτε τις στο referendum@mail.com 

Συνέντευξη στην Αιμιλία Πανταζή

Ο πρωθυπουργός Τσίπρας ανακοίνωσε το δημοψήφισμα χωρίς την παραμικρή 
προετοιμασία και έθεσε λάθος ερώτημα. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Το δημοψήφισμα δεν θα 
λύσει κανένα πρόβλημα της χώρας και του λαού. Αντίθετα θα αυξήσει τα προβλήματα, διότι 
οι δανειστές είναι στυγνοί και δεν θα υποχωρήσουν ούτε έναν πόντο από τις απαράδεκτες 
θέσεις τους, που οδηγούν μόνιμα σε αδιέξοδο.

Θεωρώ το δημοψήφισμα ως κίνηση διχασμού των πολιτών. Ο κ. Τσίπρας είναι «φρέσκος» 
πρωθυπουργός και έχει ακόμα τη λαϊκή εντολή, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αρα 
μπορούσε να πάρει και αποφάσεις και να μη φορτώσει τις ευθύνες στον λαό.

Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία: Το δημοψήφισμα ΕΠΡΕΠΕ να γίνει τον Απρίλιο ή 
τον Μάιο του 2010. Τότε έπρεπε να ζητηθεί η γνώμη των πολιτών. Από τη στιγμή που η 
χώρα οδηγήθηκε βάσει σχεδίου στο μνημόνιο, τα δημοψηφίσματα δεν αλλάζουν τίποτα πιά. 
Τα δανεικά είναι πολλά και δυστυχώς θα χρειαστούν και άλλα, τα οποία ΔΕΝ θα δώσουν 
ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι. Το κούρεμα είναι (μακρυνό και άπιαστο, θα έλεγα) όνειρο και 
η χώρα είναι βυθισμένη μέχρι τη μύτη στα χρέη. Το τελευταίο που χρειαζόταν η χώρα ήταν ο 
εθνικός διχασμός…

Μιχάλης Ιγνατίου
http://mignatiou.com/2015/07/i-thesi-mou-gia-to-dimopsifisma/ 

Η θέση μου για το δημοψήφισμα…

http://diktioellada.blogspot.gr/2015/07/blog-post_69.html
mailto:referendum@mail.com
http://mignatiou.com/2015/07/i-thesi-mou-gia-to-dimopsifisma/


 Και τώρα τι; 
του Χρίστου Δαγρέ

Στις 5 Ιουλίου πήγα να ψηφίσω ως ετεροδημότης σε ένα εκλογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με 
μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια. Για πρώτη φορά, μετά από >40 χρόνια δινόταν η 
δυνατότητα να αποφασίσουν οι πολίτες για ένα κορυφαίο ζήτημα που θα επηρεάσει τη ζωή 
όλων μας. Επιτέλους, θα αποφάσιζα ΕΓΩ, ο μέσος Έλληνας πολίτης, μέσα από ένα 
Δημοψήφισμα [έστω κι αν ήταν plebiscite (*) στην πραγματικότητα] για ένα ζήτημα που αφορά 
άμεσα τη ζωή μου! 

Δεν θα σχολιάσω τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις των plebiscites γιατί συζητούνται ενδελεχώς 
αλλού. Η πίεση από τις συνθήκες, η ανυπαρξία κανονισμών και προβλέψεων [για ένα θεσμό 
ουσιαστικά σε αχρηστία] και οι εγγενείς στρεβλώσεις των plebiscite είναι οι αιτίες αυτών των 
προβλημάτων. Ωστόσο, χωρίς να τα παραβλέπω, ήμουν αισιόδοξος για δύο λόγους: πρώτον 
επειδή ήλπιζα ότι ο λόγος μας θα γινόταν σεβαστός τελικά και δεύτερον, επειδή το θεωρούσα 
ως εφαλτήριο για τη θεσμοθέτηση των πραγματικών δημοψηφισμάτων: των Δημοψηφισμάτων 
με πρωτοβουλία πολιτών (**). 

Ως προς τον πρώτο διαψεύστηκα πανηγυρικά. Αν και η παρερμηνεία του αποτελέσματος (ή 
ενίοτε η ωμή παραβίαση του) δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στα plebiscite, πίστευα ότι μία 
αριστερή κυβέρνηση θα έδειχνε περισσότερο σεβασμό στο δημοκρατικά εκπεφρασμένο και 
ξεκάθαρο 62% του ΟΧΙ. Προφανώς έσφαλα! ΠΟΛΥ! Ως προς το δεύτερο δε, μπορεί να μην έχω 
διαψευστεί ακόμη, αλλά ο κίνδυνος μιας νέας, επώδυνης διάψευσης είναι κοντά. Περισσότερο 
από ποτέ, είναι απαραίτητο να υπάρξει μαζική πίεση από τους πολίτες για μπει ένα τέλος στη 
φενάκη “δημοκρατίας” των plebiscite, ειδικά τώρα που βαδίζουμε προς νέες εκλογές. Ας μην 
ξεχνάμε ότι κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να διαμορφώσουν κλίμα για ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα [προφανώς νέο plebiscite] όπου το ερώτημα “μνημόνιο ή δραχμή” θα 
διατυπώνονταν απροκάλυπτα από την κυβέρνηση.  

Είναι πασιφανές ότι η κυνική αυτή πρόταση για ένα ξεκάθαρα σικέ δεύτερο δημοψήφισμα έγινε 
με μόνο στόχο το να εκμαιευτεί εκβιαστικά η συναίνεση των πολιτών στο νέο, επαχθές και 
εξαρχής καταδικασμένο μνημόνιο. Θα ήταν δηλαδή, ένα τυπικά χειριστικό plebiscite [“δημο-
ψήφισμα αποδοχής/βέτο”] όπως προειδοποιεί η Εργαλειοθήκη της Άμεσης Δημοκρατίας (*): 

“Συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποφυγή λήψης αποφάσεων σε αμφιλεγόμενα 
ζητήματα, για λαϊκή νομιμοποίηση ήδη ληφθείσας απόφασης, για λαϊκή κινητοποίηση και 
υποστήριξη ηγετών και κομμάτων ή για να υπερκεράσει κάποια Αρχή μία άλλη. Ο 
απώτερος στόχος δεν είναι η ενδυνάμωση της πραγματικής δημοκρατίας αλλά να 
ενισχύσει ή να διασώσει, με τη βοήθεια “του λαού”, όσους βρίσκονται στην 
εξουσία.” 

Οι πολίτες δεν μπορούν να αυταπατώνται πλέον, ούτε να παραχωρούν την πολιτική τους 
δύναμη στον κάθε αντιπρόσωπο ελπίζοντας – τυφλά – ότι αυτός θα σεβαστεί τη βούληση τους.  
Χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε άμεσα, να πιέσουμε την κυβέρνηση για τη θεσμοθέτηση 
των Δημοψηφισμάτων των πολιτών και – γιατί όχι; – να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για ένα 
νέο Σύνταγμα που θα έχει προετοιμαστεί και θα έχει εγκριθεί από τους πολίτες. Είναι 
απαραίτητο να διεκδικήσουμε μερίδιο στη διαχείριση της εξουσίας από τους επαγγελματίες 
πολιτικούς. Γιατί απλώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική οδός για να σπάσει ο φαύλος κύκλος 
της πολιτική & οικονομικής κακοδιαχείρισης της χώρας. 

(*) Λεπτομέρειες για τις ουσιαστικές διαφορές στη “Συνοπτική εργαλειοθήκη της σύγχρονης άμεσης 
δημοκρατίας” του Αctivating Democracy: http://www.activatingdemocracy.com/typology-gr/  

(**) Δηλαδή τα υποχρεωτικά δημοψηφίσματα, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών και τα ακυρωτικά 
δημοψηφίσματα
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Αντιγράφω από το “The Greek “Referendum” on Austerity”, δημοσιευμένο στην 
ιστοσελίδα για την Άμεση Δημοκρατία “Activating Democracy”. Η φωτογραφία αποτελεί 
ντοκουμέντο για τη νύχτα όπου η Ε.Ε. έγραψε τον επίλογο της επίθεσης εναντίον της 
Δημοκρατίας. Επίθεση που είχε ξεκινήσει μήνες πριν, όταν ο W. Schäuble είχε δηλώσει 
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης των Υπ. Οικονομικών του Eurogroup τον 
Φεβρουάριο του 2015 ότι “Δεν επιτρέπεται στις εκλογές να αλλάξουν το οτιδήποτε”: 

“Ο Γιάνης Βαρουφάκης έδινε 
συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό 
Stern [εδώ η συνέντευξη στα 
γερμανικά] όταν ο δημοσιογράφος τον 
ρώτησε εάν θα ήθελε να σχολιάσει τη 
φωτογραφία που έδειχνε τον Γερμανό 
Υπ. Οικονομικών Wolfgang Schäuble 
να χαχανίζει μαζί με τον Ολλανδό 
επικεφαλής του Eurogroup, Jeroen 
Dijsselbloem. Η φωτογραφία είχε 
ληφθεί λίγο μετά τη συνθηκολόγηση του 
Έλληνα πρωθυπουργού στη Σύνοδο 
Κορυφής της 12ης Ιουλίου για τη 
“διάσωση” της Ελλάδας. 

Γ. Βαρουφάκης:
-  “Αυτό δεν είναι “διάσωση”! Είναι ένα 
τελεσίγραφο! Παρακαλώ, δείξτε μου τη 
φωτογραφία. Θεέ μου! Πρέπει να έχω 
ένα αντίγραφο της. Είναι απίστευτο το 
πόσο ευτυχισμένοι είναι! Είναι Δευτέρα 
13 Ιουλίου και η Ελλάδα κρέμεται στο 
ικρίωμα.“

 

H Ημέρα που έθαψαν τη Δημοκρατία

http://www.activatingdemocracy.com/the-greek-referendum-on-austerity/#wp-prettyPhoto[4404]/0/
http://www.stern.de/politik/ausland/yanis-varoufakis-im-stern-interview--griechenlands-ex-finanzminister-ueber-wolfgang-schaeuble--schmutzige-tricks-und-das-ende-der-demokratie-6368972.html


O Rolf Buechi πολύ ευγενικά δέχτηκε να συνομιλήσει 
μαζί μας μέσω email γύρω από την άμεση δημοκρατία. 
Στο προηγούμενο newsletter καταγράψαμε τις απόψεις 
του για τα επιχειρήματα εναντίον των Δημοψηφι-
σμάτων. Ακόμη τον ρωτήσαμε για το επίπεδο της 
Άμεσης Δημοκρατίας [ΑΔ] στη Φινλανδία, Οι 
πληροφορίες που μας έδωσε παρουσιάζονται 
παρακάτω, μαζί με δικά μας σχόλια για την αντίστοιχη 
κατάσταση στην Ελλάδα: 

Το φινλανδικό σύνταγμα και ο νόμος για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Local Government Act-LGA) περιγράφουν το 
κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τα δημοψηφίσματα που 
συγκαλούν οι Αρχές [plebiscite], όσο και για τις 
πρωτοβουλίες αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Μέχρι 
στιγμής έχουν διεξαχθεί δύο γενικά δημοψηφίσματα από τις 
αρχές με συμβουλευτικό χαρακτήρα (1931, απαγόρευση 
του αλκοόλ και 1995 εισόδου στην ΕΕ) και περισσότερα 
από 50 τοπικά δημοψηφίσματα από τις αρχές με 
συμβουλευτικό χαρακτήρα (κυρίως σε επίπεδο δήμων). 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στους φινλανδικούς 
νόμους είναι μάλλον παραπλανητική καθώς αναφέρεται σε 
άμεση δημοκρατία που δεν υφίσταται. Η πραγματική εικόνα 
εμφανίζεται με την ακριβή μετάφραση των όρων που 
χρησιμοποιούνται και η σύγκριση τους με την 
“Εργαλειοθήκη”1. Εκεί αποκαλύπτεται ότι αυτό που στα 
φιλανδικά ονομάζεται “Δημοψήφισμα” στην πραγματικότητα 
είναι ψηφοφορία που συγκαλείται από τις Αρχές. Και αυτό 
που ονομάζεται “πρωτοβουλία πολιτών” στην πραγματι-
κότητα πρόκειται για πρωτοβουλία αλλαγής της ατζέντας 
[δείτε τον Πίνακα 1 στην επόμενη σελίδα]. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών είναι απλώς συμβου-
λευτικά. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε άμεση δημοκρα-
τία: οι Φινλανδοί πολίτες δεν έχουν τη δύναμη να 
πάρουν αποφάσεις γύρω από ουσιαστικά πολιτικά 
ζητήματα.

Η Φινλανδία έχει σχεδόν μηδενική εμπειρία γύρω από την 
ΑΔ, υπάρχει μικρή κατανόηση γι’ αυτήν και απουσία κοινά 
συμφωνημένων όρων και εννοιών που να περιγράφουν τα 
διαφορετικά εργαλεία της. Δεν ήταν καν μέσα στα κυριότερα 
ζητήματα των εκλογών για το Φινλανδικό Κοινοβούλιο. 
Μετά την ανεξαρτησία της2, επικράτησε μία μάλλον 
αρνητική διάθεση απέναντι της ΑΔ και μόλις σχετικά 
πρόσφατα έχουν αρχίσει να ακούγονται απόψεις υπέρ της. 
H σταθερή γραμμή που χαρακτηρίζει από το 1920 την 
πολιτική γύρω από τις καθολικές ψηφοφορίες είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων για σημαντικά 
ζητήματα θα παραμείνει μονοπώλιο των πολιτικών. 

Η Άμεση Δημοκρατία στη Φινλανδία:

 Συνομιλία με τον Rolf Buechi   
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O Rolf Buechi, γεννήθηκε 
στην Ελβετία, αλλά ζει και 
εργάζεται στο Ελσίνκι και έχει 
διπλή υπηκοότητα, ελβετική 
και φινλανδική. Σπούδασε στο 
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και 
έχει μεταπτυχιακό στις 
Πολιτικές Επιστήμες. Είναι ο 
δημιουργός της ιστοσελίδας 
Activating Democracy.
www.activatingdemocracy.co
m
 
Θεωρεί ότι η πραγματική 
δημοκρατία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πλήρη 
ανάπτυξη μας ως ανθρώπινα 
όντα. Η δημοκρατία αναπτύ-
σεται εκεί όπου ο μέσος πολί-
της μπορεί να αποφασίζει 
άμεσα για τις υποθέσεις του, 
το οποίο δεν είναι εφικτό στις 
αποκαλούμενες “αντιπροσω-
πευτικές δημοκρατίες” 

http://www.activatingdemocracy.com/
http://www.activatingdemocracy.com/


Η ίδια γραμμή ακολουθείται και στα ζητήματα συμμετοχής των πολιτών, τις τελευταίες 2 
δεκαετίες. Η συμμετοχή των πολιτών έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την “ισχυρή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία” και η “άμεση δημοκρατία” έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο.

Σχόλιο: Η εικόνα αυτή δεν διαφέρει σημαντικά από αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα. 
Μέχρι την 5η Ιουλίου είχαμε μόλις ένα στην Ελλάδα, γύρω από το πολίτευμα το 1974, 
που συγκλήθηκε από τους πολιτικούς, το οποίο ωστόσο είχε δεσμευτικό και όχι 
συμβουλευτικό χαρακτήρα. Πέρα από αυτό, έχουν γίνει λίγα τοπικά δημοψηφίσματα 
αλλά πέρα από αυτά ουδέν. Και φυσικά, το όλο σύστημα το διαχειρίζονται 
αποκλειστικά οι πολιτικοί, μην επιτρέποντας δημοψηφίσματα μετά από πρωτοβουλία 
πολιτών. Αυτό αντανακλά στη απουσία σχετικής ορολογίας - ακόμη και οι διαφορές 
μεταξύ των εννοιών δεν είναι σαφώς κατανοητές στους πολλούς. Έτσι συχνά 
συγχέεται το “Δημοψήφισμα” [referendum] με τη ψηφοφορία που συγκαλούν οι 
Αρχές [plebiscite], ενώ δεν υφίσταται ούτε καν ως έννοια η δυνατότητα των πολιτών 
να προτείνουν Συνταγματικές αλλαγές ή προσθήκες [citizens initiative].

Συνέχεια: Η πραγματικότητα στη Φινλανδία γύρω από την ΑΔ δεν διαφέρει σημαντικά σε 
σχέση με άλλες χώρες ή σε άλλες εποχές. Η Sherry Arnstein3 έγραψε το 1969 σχετικά με τη 
συμμετοχή των πολιτών ότι: “Αυτό που απλώς επιτυγχάνουν οι πολίτες με αυτές τις 
διαδικασίες είναι ότι συμμετέχουν στη συμμετοχή. Και αυτό που επιτυγχάνουν οι έχοντες την 
εξουσία είναι η απόδειξη ότι έχουν περάσει μέσα από τις απαραίτητες διεργασίες 
συμμετοχής των πολιτών”. 

Προκύπτει εύκολα ότι στην Φινλανδία η ψήφος των πολιτών ακόμη χρησιμοποιείται από την 
Κυβέρνηση ως εργαλείο κατά την άσκηση της εξουσίας της και όχι ως μέσο πραγματικής 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή δεν γίνεται 
κατανοητή ως μέρος της δύναμης των πολιτών. Αντί για πραγματική συμμετοχή, οι πολίτες 
ξεγελιούνται με ημίμετρα. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα και τα μέσα που δίνονται 
στους πολίτες για να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων προς το συμφέρον τους, είναι 
ελάχιστα. Εάν υπάρχει κάποια υποψία για να μοιραστεί η εξουσία με τους πολίτες, αυτή 
επισκιάζεται από τη ριζωμένη νοοτροπία που είναι μάλλον εχθρική απέναντι στη συμμετοχή 
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και προσπαθεί να την αποφύγει, όσο της είναι εφικτό. 

 

Η Άμεση Δημοκρατία στη Φινλανδία 
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Πίνακας 1. Ορολογία Άμ. Δημοκρατίας στα Φινλανδικά, Αγγλικά και Ελληνικά 



Σχόλιο: Νομίζω ότι οι αναλογίες με την Ελλάδα είναι εμφανέστατες. Η “συμμετοχή” των 
πολιτών περιορίζεται σε επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες, σε εξωθεσμικές δράσεις 
[πορείες, συγκεντρώσεις κλπ] ή σε μεγαλόστομες πολιτικές υποσχέσεις και διακηρύξεις 
(π.χ. “ο λαός στην εξουσία”), αλλά τίποτε απτό που να αφορά την πραγματική συμμετοχή 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Συνέχεια: Ωστόσο, υπάρχει κάποια πολιτική παράδοση που πηγαίνει πίσω από την 
Ανεξαρτησία. Όπως στη Γερμανία και την Αυστρία, έτσι και στη Φινλανδία το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα και ομάδες εργατών είχαν υιοθετήσει ως ένα από τα κύρια αιτήματα τους “το δικαίωμα 
στην άμεση νομοθέτηση από τους πολίτες μέσω του δικαιώματος να προτείνουν ή να ακυρώνουν 
νόμους” (Συνέδριο του Κόμματος στη Forssa, 1903). Το 1908 και το 1914 υπήρξαν προτάσεις 
για θεσμοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας που έφτασαν στο Κοινοβούλιο. Το 1918, η φινλανδική 
αριστερά κατέθεσε προσχέδιο Συντάγματος που περιείχε πρόβλεψη για πρωτοβουλίες πολιτών 
με τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να καταθέσει αντιπρόταση. Το πλάνο ήταν να τεθεί το 
Σύνταγμα σε δημοψήφισμα για να εγκριθεί από τους πολίτες. Αλλά μετά την ήττα της αριστεράς 
στον εμφύλιο πόλεμο οι ιδέες αυτές έμειναν στο περιθώριο, όπου έμειναν ως τα σήμερα. 

Υποσημειώσεις

1.  Και οι δύο όροι περιλαμβάνονται στην “Συνοπτική Εργαλειοθήκη της Σύγχρονης Άμεσης Δημοκρατίας” 
μετεφρασμένη στα ελληνικά, εδώ: http://www.activatingdemocracy.com/typology-gr/  
2. Τον Δεκέμβριο του 1917.
3. Μάλλον αναφέρεται στο άρθρο “A Ladder of Citizen Participation”. Η Sherry R. Arnstein έχει γίνει 
γνωστή στο χώρο των κοινωνικών επιστημών μετά από αυτό το άρθρο, καθώς η “Σκάλα της Arnstein” 
[Arnstein’s ladder] περιγράφει συνοπτικά τα 8 επίπεδα συμμετοχής των πολιτών και έχει αποτελέσει 
κλίμακα αναφοράς σε πολλά παρόμοια άρθρα. 

Η Άμεση Δημοκρατία στη Φινλανδία 
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 Βίντεο

 Στην Ελβετία, οι πολίτες μπορούν να αμφισβητήσουν ένα νόμο ή μία 
κυβερνητική απόφαση μέσω Δημοψηφίσματος, εφόσον συγκεντρώ-
σουν 50 χιλ. υπογραφές. Επίσης, με 100 χιλ. υπογραφές μπορούν να 
φέρουν μια νομοθετική πρόταση σε Δημοψήφισμα και εάν υπερψη-
φιστεί να γίνει νόμος της χώρας ή άρθρο του Συντάγματος.

Αυτά και άλλα στοιχεία γύρω από τα Δημοψηφίσματα στην Ελβετία 
παρουσιάζονται  σε 2 λεπτά στο βίντεο του Swissinfo.ch. 

http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/direct-democracy_what-s-a-referendum-/41381242 

Bίντεο !Bίντεο !

http://www.activatingdemocracy.com/typology-gr/
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/direct-democracy_what-s-a-referendum-/41381242


Το παρακάτω αποτελεί απόσπασμα ενός άρθρου του Γ. 
Κουτσαντώνη, δημοσιευμένου στο respublica.gr, το 
οποίο αναφέρεται στα αμεσοδημοκρατικά εργαλεία 
συγκρινόμενα με τον κοινοβουλευτισμό, ειδικότερα σε 
σχέση με μια σειρά ενστάσεων που διατυπώνονται 
εναντίον τους. 
Η “κατηγορία” του λαϊκισμού είναι μία από τις πλέον 
συνηθισμένες όσο και άδικες επιθέσεις εναντίον των 
δημοψηφισμάτων. Και λέω “άδικες” επειδή, όπως 
εξηγείται πολύ κομψά και εύστοχα στο παρακάτω 
απόσπασμα, ο λαϊκισμός είναι δομικά συνδεδεμένος με 
τον κοινοβουλευτισμό όταν αυτός εκφράζεται μέσα από 
“ισχυρούς ηγέτες”, όπως συμβαίνει στο πρωθυπουργο-
κεντρικό και πελατειακό ελληνικό, πολιτικό σύστημα: 

“Λαϊκισμός και δημαγωγία

Φυσικά το ζήτημα του λαϊκισμού δεν είναι υποχρεωτικά 
ταυτόσημο της δημαγωγίας και ούτε μπορεί να εξαντληθεί σε 
λίγες μόνο γραμμές κειμένου καθώς οι εκφράσεις του και οι 
χρήσεις του είναι σύνθετες και συχνά πολύ σκοτεινές και 
αμφίρροπες. Κατά τις συζητήσεις σχετικά με την άμεση 
δημοκρατία εκφράζεται συχνά ο φόβος ότι η άμεση 
δημοκρατία μπορεί να γίνει η αρένα ομάδων δημαγωγών και 
λαϊκιστών. Στην πραγματικότητα, οι δημαγωγοί έχουν 
περισσότερες δυνατότητες σε ένα καθαρά αντιπροσωπευτικό 
σύστημα, στο οποίο μια μικρή ομάδα πολιτικών καθορίζει την 
πολιτική ατζέντα, ενώ οι πολίτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα 
παρέμβασης με εξαίρεση την εκλογική διαδικασία όπου 
γίνεται η επιλογή κάποιου κόμματος κάθε 4 έτη. Είναι 
ακριβώς η έλλειψη μορφών συμμετοχής που οδηγεί τους 
πολίτες σε ένα μονόδρομο, όπου η μόνη επιλογή τους είναι 
να ψηφίσουν λαϊκιστές πολιτικούς, οι οποίοι κάθε φορά 
υπόσχονται να “καθαρίσουν” τα βρώμικα και να «ρυθμίσουν» 
το χάος που έχει προκληθεί από τα προηγούμενα 
κυβερνητικά κόμματα. Η αλήθεια είναι πως ο πολίτης έχει 
πάντα να κάνει με μια μικρή ομάδα επαγγελματιών πολιτικών 
που ή βασική τους μέριμνα δεν είναι παρά η αλληλοδιαδοχή 
τους στην εξουσία.

Με ορθά θεσμοθετημένα – από τους ίδιους του πολίτες – 
αμεσοδημοκρατικά εργαλεία, οι πολίτες δεν χρειάζονται 
ισχυρούς ηγέτες, επειδή είναι οι ίδιοι που προτείνουν τις 
λύσεις και τις εκφράζουν μέσα από νομοθετικές 
πρωτοβουλίες και δημοψηφίσματα. Στην Ελβετία, οι πολιτικοί 
δεν παίζουν κάποιον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Το ελβετικό 
σύστημα περιστρέφεται περισσότερο γύρω από τα πολιτικά 
ζητήματα, σε αντίθεση με τα αμιγώς αντιπροσωπευτικά 
συστήματα που εστιάζουν πολύ περισσότερο στα ατομικά 
στοιχεία, την φυσιογνωμία και την προσωπικότητα των 
πολιτικών. 

Αμεσοδημοκρατικά εργαλεία 
και κοινοβουλευτισμός

14

Ο Γιώργος Κουτσαντώνης 
γεννήθηκε το 1973 στην 
Αθήνα. Μετά από επτά χρό-
νια σπουδών σε μια σχολή 
ιατρικής της Ιταλίας, εγκατα-
λείπει την ιατρική και ακο-
λουθεί τη σπουδή της μετά-
φρασης. Σήμερα ασκεί, ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, το 
επάγγελμα του μεταφραστή 
και διερμηνέα. Η ζωγραφική 
και η συγγραφή παραμένουν 
δύο μεγάλα πάθη του μαζί με 
τη συστηματική μελέτη της 
πολιτικής φιλοσοφίας/κοινω-
νιολογίας.

[από το respublica.gr]



Στο ελβετικό Σύνταγμα δεν προβλέπεται δημοψήφισμα «από τα πάνω». Ακόμη και οι πολιτικές 
δυνάμεις ή τα κινήματα που μπορεί να θεωρούνται λαϊκίστικά, στην περίπτωση εκστρατειών με 
στόχο το δημοψήφισμα θα πρέπει να πείσουν την πλειοψηφία του πληθυσμού με ορθολογικά 
επιχειρήματα. Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει δικαίωμα στο λαϊκισμό αυτός δεν 
μπορεί παρά να είναι ο ίδιος ο λαός. Πάντως ο αντιλαϊκισμός δεν μπορεί να αναγνωρίσει το 
λαό ως πολιτικό σώμα, ως δηλαδή μια οντότητα έτοιμη να παίρνει αποφάσεις (έτοιμη φυσικά 
χωρίς προϋποθέσεις και υποσημειώσεις), να κάνει ακόμα και λάθη από τα οποία θα μάθει…

Ωστόσο αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο είναι οι παθογένειες μιας 
κοινωνίας που εμποδίζουν τη δημοκρατική μεταστροφή της και κυρίως η κουλτούρα της 
απάθειας και της αποχής από το δημόσιο πεδίο, που αποτελούν και το μεγαλύτερο εμπόδιο 
στη πορεία προς τη Δημοκρατία.”

Ολόκληρο το άρθρο μπορεί να διαβαστεί, εδώ: 
http://www.respublica.gr/2015/05/column/directdemocracytools/ 

 

Αμεσοδημοκρατικά εργαλεία και κοινοβουλευτισμός
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 Βίντεο

 Ο Max Keiser συζητάει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του 
Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου με την Stacy Herbert και τον καθ. 
Οικονομικών Steve Keen.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται στην τεράστια επίθεση εναντίον του 
ελληνικού λαού [μεγαλύτερη από αυτή εναντίων των Σκωτσέζων] 
από τα ΜΜΕ των “ολιγαρχών”, τον αντίκτυπο του 61% υπέρ του 
ΟΧΙ, τις πολιτικές λιτότητας, τις εμμονές των Γερμανών, την ανάγκη 
διαγραφής των χρεών και την παραίτηση του Γ. Βαρουφάκη. 

Εντύπωση προκαλεί ο χαρακτηρισμός της διακοπής ρευστότητας 
από την ΕΚΤ του Ντράγκι ως μία πράξη “σχεδόν εγκληματική”, 
“οικονομική τρομοκρατία” και χρήση “όπλων μαζικής 
οικονομικής καταστροφής” ! 

Bίντεο !Bίντεο !

https://www.youtube.com/watch?v=EiZnhuDWkd4 

http://www.respublica.gr/2015/05/column/directdemocracytools/
https://www.youtube.com/watch?v=EiZnhuDWkd4


Οι αυτόνομες επαρχίες του Alto Adige [γνωστή και ως Νότιο 
Τιρόλο - με πρωτεύουσα το Bolzano] και του Trentino [με 
πρωτεύουσα το Trento] βρίσκονται στη Βόρειο Ιταλία και μαζί 
συνιστούν την αυτόνομη περιφέρεια του Trentino-Alto 
Adige. H περιφέρεια και οι επαρχίες απολαμβάνουν κάποιου 
βαθμού αυτονομία από το 1946 καθώς έχουν το δικαίωμα να 
ψηφίζουν νόμους και να ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε μια 
ευρεία σειρά θεμάτων, τα οποία ασκούνται από την κεντρική 
κυβέρνηση για την υπόλοιπη Ιταλία. 

Το 1995 μια ομάδα πολιτών του Bolzano συγκέντρωσε 
υπογραφές για δύο προτάσεις που αφορούσαν τη θεσμοθέτηση 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών από τους πολίτες: η πρώτη 
αφορούσε το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών σε 
περιφερειακό επίπεδο και το δεύτερο τη δυνατότητα να 
αλλάζουν οι πολίτες κανονισμούς και αποφάσεις σε δημοτικό 
επίπεδο. Παρά τη θετική απόφαση του περιφερειακού 
κοινοβουλίου για την πρώτη πρόταση, η κυβέρνηση της Ιταλίας 
έθεσε βέτο.

Τώρα, η επιτροπή πολιτών “Περισσότερη Δημοκρατία για το 
Τρεντίνο” έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση της “Επιτροπής για τη 
Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας” [γνωστή και ως Επιτροπή 
της Βενετίας] του Συμβουλίου της Ευρώπης, για μία πρόταση 
που κατέθεσε στο επαρχιακό κοινοβούλιο και αφορά την 
βελτίωση και επέκταση της εφαρμογής των κανονισμών γύρω 
από τα δημοψηφίσματα. Μεταξύ άλλων η πρόταση περι-
λαμβάνει την κατάργηση του “ορίου συμμετοχής”, την 
επανέναρξη των μαθημάτων Πολιτικής Αγωγής στα σχολεία, την 
επέκταση του δικαιώματος συμμετοχής σε νέους άνω των 16 
ετών και πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ, βελτίωση και διαφάνεια 
πριν τα δημοψηφίσματα κ.α. .  

Η επιτροπή πολιτών ελπίζει ότι μια θετική γνωμοδότηση υπέρ 
της πρότασης της θα επηρεάσει υπέρ της το τοπικό κοινοβούλιο 
και ότι θα έχει θετική αντανάκλαση σε παρόμοια πρόταση 
επιτροπής πολιτών του Νοτίου Τιρόλο, η οποία απορρίφθηκε 
τον Μάρτιο από το τοπικό κοινοβούλιο. Παράλληλα όμως 
φαίνεται ότι υπάρχει και ένα θετικό κύμα σε τοπικό επίπεδο 
καθώς ήδη 12 τοπικά συμβούλια του Τρεντίνο έχουν καταργήσει 
το “όριο συμμετοχής” στα τοπικά δημοψηφίσματα.
 

Πηγή: www.swissinfo.ch/directdemocracy/people-s-rights_direct-
democracy-virus-spreads-across-italian-border/41407260 

- Αναλυτικά η πρόταση της επιτροπής “Περισσότερη Δημοκρατία 
για το Τρεντίνο” στα αγγλικά, εδώ.

- H γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας στα αγγλικά, εδώ.  

Ο πολίτης είναι ο Βασιλιάς
(Initiative für mehr Demokratie)

Πηγή: swissinfo.ch

Η Άμεση Δημοκρατία μεταδίδεται 
στη Βόρεια Ιταλία   
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Το “όριο προσέλευσης” 
[quorum] 

Είναι ένα εργαλείο έμμεσου 
περιορισμού των δικαιωμάτων των 
πολιτών. Εάν η προσέλευση των 
ψηφοφόρων δεν ξεπεράσει ένα 
προκαθορισμένο όριο, τότε το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
είναι άκυρο. 

Για παράδειγμα, το 2009 έγινε 
δημοψήφισμα στο Ν. Τιρόλο για την 
επέκταση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και τη βελτίωση των 
κανονισμών για τα δημοψηφί-
σματα που συγκέντρωσε το 83.2% 
των ψήφων. Ωστόσο, επειδή η 
προσέλευση ήταν μόνο 38.1% και 
δεν έπιασε το όριο του 40%, το 
αποτέλεσμα ακυρώθηκε. 

Το όριο συμμετοχής αποτελεί 
στρέβλωση της δημοκρατίας 
επειδή ο νομοθέτης αυθαίρετα 
αθροίζει την αποχή με την πλευρά 
της μειοψηφίας. Έτσι, μειοψηφικές 
απόψεις που γνωρίζουν ότι δεν 
έχουν ελπίδα στο δημοψήφισμα, 
μπορούν απλώς να το μποϋκοτά-
ρουν, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν 
μέσω της μικρής συμμετοχής. 

http://piudemocraziaintrentino.org/2012/08/23/kei-points-of-the-bill/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)009-e
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/people-s-rights_direct-democracy-virus-spreads-across-italian-border/41407260
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Στις 18 Αυγ 2015 με την παρακάτω δήλωση του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου 
ανακοινώθηκε η πρόταση του να διοργανώσει η Περιφέρεια δημοψήφισμα με 
αντικείμενο την σχεδιαζόμενη πώληση των αεροδρομίων Ιονίων νήσων: 

“Η εσπευσμένη απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) 
της 13ης Αυγούστου για την παραχώρηση των 14 ελληνικών αεροδρομίων στην κοινοπραξία 
της γερμανικής Fraport αποτελεί μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για τα Ιόνια Νησιά. 

Όπως είναι γνωστό τέσσερα από τα προς πώληση αεροδρόμια, αυτά της Κερκύρας, του 
Ακτίου, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου εξυπηρετούν την αεροπορική επικοινωνία της 
Περιφέρειας και κυρίως συμβάλλουν καθοριστικά στο επίπεδο της τοπικής τουριστικής 
οικονομίας.

Τόσο με την συμμετοχή μας στην Πανελλαδική Πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση 
των αεροδρομίων ,όσο και με αποφάσεις του ΠΣ Ιονίων έχουμε διατρανώσει επανειλημμένα 
την αντίθεση μας θεωρώντας ότι αντίκειται στα τοπικά αλλά και εθνικά συμφέροντα.

Η προσπάθεια για να μην εφαρμοσθεί στην πράξη αυτή η ιδιωτικοποίηση θα συνεχιστεί.

Η πρότασή μας στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι αφ ενός να ζητηθεί η 
γνώμη των συμπολιτών μας μέσω δημοψηφίσματος σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων και 
αφ ετέρου η νομική προσβολή της συγκεκριμένης απόφασης.”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο [ΠΣ] στη συνεδρίασή του στις 29/08/2015 συμφώνησε με την 
πρόταση του Περιφερειάρχη και αποφάσισε να προχωρήσει σε ηλεκτρονική μορφή 
δημοψηφίσματος μετά τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Επίσης αποφασίστηκε η 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ. 

Για τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής, στην οποία 
θα συμμετέχουν οι τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, κα Ν. Πανδή, κ. Θ. Χαλικιάς, κ. Π. 
Δρακουλόγκονας, κ. Ε. Νιοτόπουλος, καθώς και οι κ.κ. Δ. Τσούκας, αντιπεριφερειάρχης, και 
Χ. Ανθης, αντιπρόεδρος του Π.Σ.

Το “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” θα ενημερώσει για όποιες εξελίξεις προκύψουν εντός του 
Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση που θα κρατήσει τόσο η 
υπηρεσιακή κυβέρνηση της κας Θάνου, όσο και η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις 
εκλογές. Επίσης θα ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες του συστήματος που θα 
χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, στοιχείο που έχει 
σημαντικό ενδιαφέρον επίσης. 

Δημοψήφισμα για τα 
αεροδρόμια Ιονίων Νήσων;



Τα Ηνωμένα Έθνη υπερψήφισαν το 2010 το Ανθρώπινο 
Δικαίωμα στο Νερό και την Αποχέτευση. Ωστόσο, 
ακόμη και σήμερα, χιλιάδες νοικοκυριά στην Ευρώπη 
στερούνται του δικαιώματος αυτού επειδή αδυνατούν 
να πληρώσουν το λογαριασμό ύδρευσης. Παράλληλα, 
συνεχίζουν να προωθούνται σχέδια ιδιωτικοποιήσεις 
του Νερού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – πολλές 
φορές κάτω από το πρόσχημα των προγραμμάτων 
“διάσωσης” τους από την οικονομική κρίση – γεγονός 
που αναμένεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το 
φαινόμενο αυτό. 

Όλα αυτά έδωσαν ώθηση στη δημιουργία της Ευρω-
παϊκής Πρωτοβουλία Πολιτών με στόχο την αναγνώ-
ριση του ανθρωπίνου αυτού δικαιώματος στην Ε.Ε.  

Στις 25 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή του Ευρ. Κοινοβουλίου 
για το περιβάλλον ψήφισε υπέρ της Πρωτοβουλίας Πολιτών 
για το Νερό επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη πολλών 
μελών του στην αναγνώριση του Νερού ως ανθρώπινο 
δικαίωμα. Το επόμενο βήμα αναμένεται να γίνει με την 
υπερψήφιση του και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινο-
βουλίου τον Σεπτέμβριο, οπότε απομένει μετά να αναλάβει 
επιτέλους δράση η Κομισιόν. 

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή Περιβάλλοντος δήλωσε τα 
παρακάτω με τη δημοσιοποίηση της απόφασης της: 

- Εξέφρασε την απογοήτευση της για τη στάση της 
Κομισιόν και ζήτησε να υπάρξει νομοθετική πρόταση για 
την αναγνώριση του Νερού ως ανθρώπινο δικαίωμα
- Δήλωσε ότι θεωρεί πως το Νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, 
 ζωτικό για την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των 
πολιτών και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό 
προϊόν. 
- Εξέφρασε την ανησυχία της για το σχέδιο ιδιωτικοποίησης 
του Νερού σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η 
Ελλάδα και η Ιρλανδία και κάλεσε την Κομισιόν να 
σταματήσει να πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση στα 
πλαίσια των σχεδίων “διάσωσης”.
- Αντιτίθεται στις διακοπές των συνδέσεων υδροδότησης 
νοικοκυριών επειδή αποτελούν παραβίαση ανθρωπίνου 
δικαιώματος.
- Υπογραμμίζει την τάση επιστροφής σε δημόσια διαχείριση 
των υπηρεσιών ύδρευσης σε πολλές χώρες. 
- Ζητά από την Ε.Ε. να αναπτύξει πολιτικές που θα 
επιτρέπουν καθολική πρόσβαση των πολιτών σε Νερό & 
Αποχέτευση από Κοινωφελείς Οργανισμούς.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου εδώ.
    

Η Ευρωπαϊκό Πρωτοβουλία για το 
δικαίωμα στο Νερό & την Αποχέτευση
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Περισσότεροι από 2 εκατ. πο-
λίτες δήλωσαν μέχρι στιγμής 
την υποστήριξη τους στην 
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 
Πολιτών για την αναγνώριση 
του Νερού ως ανθρώπινο 
δικαίωμα και δημόσιο αγαθό. 

Όποιος επιθυμεί να εκφρά-
σει την υποστήριξη του για 
το σκοπό αυτό στους ευρω-
βουλευτές [ΕΒ] της χώρας 
του, μπορεί να δηλώσει τα 
στοιχεία του σε αυτή την 
ιστοσελίδα. 

Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι 
Πολίτες ακόμη στερούμα-
στε του βασικού πολιτικού 
δικαιώματος να αποφασί-
ζουμε μόνοι μας μέσω 
δημοψηφισμάτων για όλα 
τα σημαντικά ζητήματα, 
οπότε οι παρακλήσεις 
προς του ΕΒ είναι ο μόνος 
τρόπος θεσμικής παρέμ-
βασης μας στην εξουσία 

http://www.foodandwatereurope.org/pressreleases/european-parliament-committee-supports-the-human-right-to-water/
https://act.foodandwatereurope.org/ea-action/action?ea.client.id=1928&ea.campaign.id=39191&ea.tracking.id=nav


ΑΠΟΨΕΙΣ

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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«Όμως προκειμένου να έχει ουσία η γνώμη – η “δόξα” - των πολιτών για τα κοινά, θα 
πρέπει να έχει καλλιεργηθεί. Αλλά με ποιόν τρόπο καλλιεργούν τη “δόξα” τους τη 
σχετική με τη διακυβέρνηση οι Αθηναίοι πολίτες; Μα βέβαια κυβερνώντας! Ως εκ 
τούτου, η αθηναϊκή δημοκρατία – και αυτό είναι το σημαντικό – αποτελεί μια υπόθεση 
εκπαίδευσης και αγωγής των πολιτών.»

«... οι πολίτες κυβερνώντας μαθαίνουν να κυβερνούν ...»
Κορνήλιος Καστοριάδης

Ο Καστοριάδης εξηγεί στο “Υστερόγραφο στην ασημαντότητα” ότι ο μοναδικός 
ουσιαστικός τρόπος εκπαίδευσης των πολιτών στα πολιτικά ζητήματα είναι η ίδια η 
συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Η εκλογή “ειδικών” είχε νόημα μόνο για την 
πραγματοποίηση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων όπως η ναυπήγηση στόλου ή το 
χτίσιμο ενός ναού. Όμως για να μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν τους κατάλληλους 
ειδικούς ή να διαμορφώνουν γενικότερα τη διακυβέρνηση της Πολιτείας πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και μ' αυτόν τον τρόπο να “τροχίζουν” την πολιτική 
τους αντίληψη και κρίση.   

«Η ελευθερία της δημοκρατίας δεν είναι ασφαλής εάν οι άνθρωποι ανέχονται την 
ανάπτυξη της ιδιωτικής δύναμης σε βαθμό που αυτή να γίνεται ισχυρότερη από το ίδιο το 
δημοκρατικό κράτος. Αυτή είναι η ουσία του φασισμού, ο έλεγχος της κυβέρνησης από 
έναν ιδιώτη, μια ομάδα ή από οποιαδήποτε ιδιωτική δύναμη μπορεί να ασκήσει τέτοιο 
έλεγχο»

Φρανκλίνος Ρούσβελτ

Η Δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση είναι ένα αντιπροσωπευτικό όργανο που πρέπει 
να ελέγχεται ΜΟΝΟ από τους πολίτες. Όπου και όποτε απουσιάζει ο θεσμικός έλεγχος 
από τους πολίτες, το κενό το συμπληρώνουν οι ομάδες των λίγων και ισχυρών. Η 
διακυβέρνηση από “πεφωτισμένους” λίγους για το “κοινό” καλό, είναι μύθος. 

«Τη στιγμή που το ψηφοδέλτιο πέφτει στην κάλπη, την ίδια στιγμή ο ψηφοφόρος παραδίδει 
σε χέρια άλλων την πολιτική δύναμη που κατείχε μέχρι τότε ως μέλος μιας κοινότητας 
πολιτών, και παίρνει ως αντάλλαγμα τίποτε περισσότερο από υποσχέσεις που δόθηκαν 
κατά την προεκλογική περίοδο.
(...) Η ψηφοφορία ως πράξη είναι, τουλάχιστον για ένα κομμάτι του πληθυσμού, μια 
προσωρινή αποκήρυξη της προσωπικής πολιτικής δραστηριοποίησης, η οποία τίθεται σε 
εκκρεμότητα μέχρι τις επόμενες εκλογές, οπότε η διαδικασία της αντιπροσώπευσης 
ξεκινάει πάλι για να επαναληφθεί με τα ίδια αποτελέσματα.»

José Saramago

Ο Πορτογάλος νομπελίστας, στο άρθρο του “Reinventing democracy” για τη Le Monde 
diplomatique, απογυμνώνει τον Αντιπροσωπευτικό Κοινοβουλευτισμό από τους μύθους για 
τη “δύναμη στα χέρια των πολιτών” και την “αποτελεσματικότητα” της αντιπροσώπευσης, 
αποκαλύπτοντας ότι δεν αποτελεί τίποτε παραπάνω από μεταβίβαση δύναμης και 
εξουσιών σε μία μειοψηφία, χωρίς κάποιο ουσιαστικό αντίκρυσμα και χωρίς ουσιαστική 
λογοδοσία από μεριάς των αντιπροσώπων”.   

mailto:referendum@mail.com


ΑΠΟΨΕΙΣ

“Στην πραγματικότητα, η κακή χρήση του δημοκρατικού «φαρμάκου» του 
δημοψηφίσματος μπορεί να το τρέψει σε πολιτειακό φαρμάκι, όπως έχει αποδείξει η 
ιστορία. Χωρίς γνήσια διαβουλευτικούς θεσμούς και ανυπόκριτη προσήλωση στη 
συναινετική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από το σύνολο της πολιτικού 
φάσματος, το δημοψήφισμα κατά αδήριτη νομοτέλεια αποτυγχάνει." 

 Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο Αν. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου εντοπίζει – πολύ σωστά – ότι η πραγματική 
αξία του Δημοψηφίσματος βρίσκεται στη διαβούλευση που προηγείται και στη 
συναίνεση που πρέπει να ακολουθεί. Το ερώτημα είναι πως επιτυγχάνονται αυτά; Το 
πρώτο βήμα βρίσκεται στη λεπτομερή περιγραφή και τήρηση των κανόνων διεξαγωγής 
της διαβούλευσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας, μέσα 
από την πρακτική εφαρμογή και ωρίμανση του θεσμού. “Δημοκρατία” μέσα από 
δοκιμαστικό σωλήνα, δεν μπορεί να υπάρξει.       
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    “Greece is not being asked to swallow many bitter pills in exchange for a realistic 
plan of economic revival, they are asked to suffer so that others in the European Union 
can go on dreaming their dream undisturbed.”
“Δεν ζητήθηκε από την Ελλάδα να καταπιεί πολλά πικρά χάπια ως αντάλλαγμα για ένα 
ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. Τους ζητήθηκε να υποφέρουν ώστε 
κάποιοι άλλοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να ονειρεύονται 
ανεμπόδιστα το όνειρο τους.”

 Slavoj Žižek

Ο Σλαβόϊ Ζίζεκ σχολιάζει στο The New Statesman τον απώτερο στόχο της συμφωνίας 
“διάσωσης” μετά το plebiscite της 5η Ιουλίου, καθώς το ατελέσφορο της συμφωνίας 
είναι πλέον πασιφανές σε όλους. 

« .... το δημοψήφισμα αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα διχαστικό δημοψήφισμα που 
υποδυόταν τη συνταγματική διαδικασία, ενώ ήταν μια στιγμή αμηχανίας του κ. Τσίπρα 
και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ζήτησε να ψηφιστεί το όχι και τώρα έρχεται και 
καλεί τη Βουλή να πει ένα ναι επί του ίδιου καταλόγου μέτρων.  Άρα δεν ισχύουν τα 
επιχειρήματα της Χρυσής Αυγής επειδή το δημοψήφισμα δεν είναι κατά κυριολεξία 
δημοψήφισμα.” 

Ευάγγελος Βενιζέλος

Παρέμβαση του τέως προέδρου του ΠΑΣΟΚ επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας 
που κατέθεσε η Χ.Α., κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τη δανειακή 
σύμβαση με τον ESM. O Bενιζέλος ασκώντας ξανά ριψοκίνδυνες λεκτικές και 
πνευματικές ακροβασίες καταργεί το Δημοψήφισμα, στο οποίο συμμετείχε >60% του 
εκλογικού σώματος, χωρίς καμία γνωμάτευση αρμοδίου οργάνου. Απλώς επειδή ... έτσι 
του αρέσει! 



 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών
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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.

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, 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.

Είναι απαραίτητο πλέον, να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατό συντομότερα το αμιγώς 
κοινοβουλευτικό 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. Φυσικά 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, 
τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, 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 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. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

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