
Σύνταγμα 
από τους 
Πολίτες !



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

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

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

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

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

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

https://twitter.com/ReferendumsGr

http://issuu.com/referendumdemocracy

https://twitter.com/ReferendumsGr 

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

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

Τα παλαιότερα τεύχη του “Δ” βρίσκονται στο ISSUU 

mailto:referendum@mail.com
https://www.facebook.com/rfg.gr/
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://issuu.com/referendumdemocracy
https://twitter.com/ReferendumsGr
https://hellasreferendum.wordpress.com/


Περιεχόμενα

Σελ.2: Η Ταυτότητα μας
Σελ 3: Περιεχόμενα
Σελ.4: Το Μήνυμα του Ιουνίου!
Σελ.5: Ημερολόγιο
Σελ.6-8: Ειδήσεις
Σελ.9-10: Ποιος πρέπει να αποφασίσει για το Σύνταγμα τέλος πάντων;
Σελ.11: Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών: Ελβετία vs Ε.Ε.
Σελ.12-13: Η Συνταγματική Πρόταση των “Ελίτ”
Σελ.14-16: “Κόκκινη Κάρτα” για την Ισλανδία
Σελ.17-18: Δημοψήφισμα για Συνταγματική αναθεώρηση στην Ιταλία
Σελ.19-21: Άμεση Δημοκρατία & Κοινωνικά Ζητήματα στις ΗΠΑ [Ερευνητική 

εργασία]
Σελ.22-24: Ποια είναι η γνώμη των Ευρωπαίων για τη Δημοκρατία στην Ε.Ε. 
Σελ.25-26: Το παράδοξο δημοψήφισμα του Αλφρέδου! 
Σελ. 27: Οι πολίτες και η αναθεώρηση του Συντάγματος [ΕΚΔΗΛΩΣΗ]
Σελ.28: Ελβετία: Το “ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους” στις κάλπες
Σελ.29:  ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελ.30: Τι είναι το “European Citizens' Initiative - ECI”; 
Σελ.31: “Υποστηρίζω κι ΕΓΩ!” - Δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών
Σελ.32: Έντυπο Υποστήριξης
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Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

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

http://www.citizens-initiative.eu/#home
http://www.citizens-initiative.eu/#home
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«Σε κάποια χρόνια, απέναντι από το άγαλμα του βασιλιά 
που δίνει το Σύνταγμα στον λαό, θα στηθεί ένα άγαλμα με 
μια παρέα από πολίτες από την Ελλάδα, την Γαλλία, την 
Βραζιλία, τις ΗΠΑ, με έναν Ισλανδό μπροστά να δίνει ένα 
νέο Σύνταγμα στον βασιλιά και την επιγραφή "δοκιμάσαμε 
το δικό σας και παραλάβαμε κρίση, ήρθε η ώρα να 
δοκιμάσουμε το δικό μας”»

Lawrence Lessig, 
Ακαδημαϊκός, 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ



5

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δημοψήφισμα για την 
παραμονή ή έξοδο της 

Μ.Β. από την ΕΕ

23  – . Ιουνίου Μ Βρετανία

2016 Global Forum on Modern Direct 
Democracy

16-19  – Donostia-San Sebastian, SpainΝοεμβρίου

Επέτειος: 1 χρόνος 
Τσιπροψήφισμα

... με “νταούλια και ζουρνάδες” 
στο Σύνταγμα;

5  - Ιουλίου Αθήνα

Δημοψήφισμα για 
εγγυημένο κατώτατο 
εισόδημα για όλους

5  - Ιουνίου Ελβετία



Φινλανδία: Συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο το αίτημα των πολιτών για έξοδο από το 
ευρώ [Fixit].

Πέμπτη, 28 Απριλίου: «Το ευρώ είναι πολύ φτηνό για τη Γερμανία και πολύ ακριβό για την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να τη βέλτιστη δυνατή, νομισματική 
ένωση» δήλωσε ο Φινλανδός βουλευτής του ευροσκεπτικιστικού “κόμματος των Φινλανδών” 
Simon Elo.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που 
διεξήχθη στο φινλανδικό κοινοβούλιο γύρω από το αίτημα 
Φινλανδών πολιτών να γίνει δημοψήφισμα για την έξοδο της χώ-
ρας από το ευρώ. Η συζήτηση αυτή προκλήθηκε μετά από τη 
συλλογή > 50 χιλιάδων υπογραφών με το αίτημα αυτό. Αναλυτι-
κά όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια στα τεύχη του 
Ιανουαρίου 2016 και Δεκεμβρίου 2015. 

Από την άλλη πλευρά, ο υπ. Οικονομικών Alexander Stubb υποστήριξε ότι ένα πιθανό 'Fixit' 
θα έχει περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις από οφέλη. Βέβαια, η σύγκριση της οικονομίας 
της Φινλανδίας με τις γειτονικές Σουηδία και Δανία, που είχαν ψηφίσει εναντίον της εισόδου 
στο ευρώ, είναι συντριπτική εις βάρος της άποψης αυτής. 

Η διαδικασία έχει αρκετά ακόμη στάδια κοινοβουλευτικής διαβούλευσης μέχρι την τελική 
ψηφοφορία και την απόφαση για το εάν θα διεξαχθεί δημοψήφισμα με αυτό το ερώτημα ή όχι. 
Οι αναλυτές φαίνεται να συμφωνούν ότι οι πιθανότητες εξόδου είναι μικρές, ωστόσο ακόμη και 
η ιδιαίτερα επιτυχημένη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συλλογή υπογραφών δείχνει το 
διογκούμενο κλίμα αμφισβήτησης για το ευρώ στην Φινλανδία. 

Πολλοί πάντως συμφωνούν ότι η επιλογή εισόδου στο ευρώ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση 
και δημοψηφισματική έγκριση από τους πολίτες ήταν ένα τεράστιο σφάλμα!

 
 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________7_-_________
https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________6_-_________


      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μεγάλη Βρετανία: Δημοσκοπήσεις και διεθνείς παρεμβάσεις για το BRexit. 

Σάββατο, 30 Απριλίου: Δημοσκόπηση της εταιρείας ORB για λογαριασμό της εφημερίδας 
Independant έδειξε ότι, μεταξύ αυτών που είναι βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα 
της 23ης Ιουνίου, το 51% τάσσεται υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε. και το 49% κατά. Στο 
σύνολο του πληθυσμού, τα ποσοστά διαιρούνται ακριβώς στο 50-50%. 

Σε άλλη δημοσκόπηση που διενήργησε διαδικτυακά η εταιρεία Opinium Research, για λο-
γαριασμό της εφημερίδας Observer, το ποσοστό όσων υποστηρίζουν την παραμονή στην 
Ε.Ε. ανέβηκε στο 42% από 39%, που είχε σημειωθεί σε προηγούμενη δημοσκόπηση της 
ίδιας εταιρείας πριν τέσσερις εβδομάδες. Το ποσοστό όσων ήταν υπέρ του BRexit έπεσε στο 
41% από 43%.

Πέμπτη 12 Μαΐου: Ο υπουργός οικονομικών της 
Γερμανίας Wolfgang Schäuble προειδοποίησε τους 
Βρετανούς ότι εάν ψηφίσουν υπέρ του BRexit, αυτό 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναδιαπρα-
γμάτευση, αλλά η διαδικασία εξόδου από την Ε.Ε. 
θα ξεκινήσει αμέσως. Επίσης, τους απείλησε ότι δεν 
θα πρέπει να περιμένουν ότι οι άλλοι Ευρωπαίοι θα 
τους κάνουν τη ζωή εύκολη! 

Παρασκευή, 13 Μαΐου: Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Christine 
Lagarde προειδοποίησε τους Βρετανούς ότι η έξοδος από την Ε.Ε. μπορεί να έχει συνέπειες 
στη βρετανική οικονομία που θα κυμαίνονται «από σχετικά κακές μέχρι πολύ-πολύ κακές».

Κυριακή, 15 Μαΐου: Ο, μοναδικός, πλέον, υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων 
Donald Trump, διαβεβαίωσε τους Βρετανούς ότι σε περίπτωση εξόδου από την Ε.Ε. θα 
προχωρήσουν κανονικά οι διακρατικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον εκλεγεί αυτός Πρόεδρος. 
Τους διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα βρεθούν στο «τέλος της ουράς», όπως τους απείλησε ο 
νυν Πρόεδρος πριν από λίγες μόλις εβδομάδες. 

Tετάρτη, 18 Μαΐου: Αμφίρροπη προβλέπεται η αναμέτρηση στη Βρετανία σύμφωνα με την 
τηλεοπτική προ-δημοσίευση των αποτελεσμάτων μεγάλης δημοσκόπησης με τον τίτλο British 
Election Survey. Το δελτίο ειδήσεων του Channel 4 παρουσίασε τα αποτελέσματα 
δημοσκόπησης σε 22.000 ψηφοφόρους, όπου η Παραμονή προηγείται με 43% έναντι 40.5% 
του BRexit, ωστόσο μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι σχεδόν σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν, 
το BRexit προηγείται με βραχεία κεφαλή 45% έναντι 44.5%. 

Παρασκευή, 20 Μαΐου: Σειρά είχε ο πρόεδρος της Κομισιόν και πρώην πρωθυπουργός του 
Λουξεμβούργου Jean Claude Juncker να απευθυνθεί με πατερναλιστικό και συγκεκαλυμμένα 
απειλητικό τρόπο στους Βρετανούς, διατυπώνοντας την υπόθεση ότι οι “αποστάτες” δεν θα 
γίνουν δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες. Επίσης, τους προειδοποίησε ότι η χώρα τους θα αντιμετω-
πιστεί ως τρίτο κράτος χωρίς να του γίνονται χάρες και ότι οι σχέσεις της Ε.Ε. με τη Βρετανία 
δεν θα είναι ίδιες με τις σημερινές.

Σάββατο, 21 Μαΐου: Μεγαλύτερο προβάδισμα φαίνεται να παίρνει η θέση υπέρ της 
παραμονής στην Ε.Ε. σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Opinium Research για την εφημε-
ρίδα Observer. Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα το ποσοστό της ανεβαίνει στο 44%, ενώ 
όσοι είναι υπέρ του BRexit φτάνουν στο 40%.

Τρίτη, 31 Μαΐου: Δημοσκόπηση-έκπληξη του Guardian/ICM δείχνει, για πρώτη φορά, ότι το 
BRexit προηγείται με 52-48%! Η δημοσκόπηση έγινε διαδικτυακά και από το τηλέφωνο. Στις 
16 Μαΐου η τηλεφωνική δημοσκόπηση έδειχνε την Παραμονή να έχει προβάδισμα 10 μονά-
δων. Τώρα, το BRexit προηγείται με 45% έναντι 42% κάνοντας εντυπωσιακή ανατροπή. Στο 
διαδικτυακό σκέλος της δημοσκόπησης, το BRexit έχει 47%, έναντι 44% υπέρ της παραμο-
νής. 



BRexit ή Multi-exit #2: οι φυγόκεντρες δυνάμεις έχουν παγιώσει την ισχύ τους.

Δευτέρα, 09 Μαΐου: Στο τεύχος του “Δ” 
Απριλίου, είχε παρουσιαστεί η δημοσκόπηση της 
εφημερίδας Guardian και του Πανεπ. του 
Εδιμβούργου με 8000 δείγματα από 6 ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι Γάλλοι πολίτες με ποσοστό >50% 
επιθυμούσαν να διεξαχθεί παρόμοιο δημοψήφισμα 
για την παραμονή στην Ε.Ε. με το BRexit και για 
τη χώρα τους. Το ίδιο ζητούσαν στην πλειοψηφία 
τους με ποσοστό <50% στη Σουηδία, στην Ισπανία 
και στη Γερμανία, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών 
στην Πολωνία και στην Ιρλανδία δεν επιθυμούσαν 
δημοψήφισμα. 

Παρόμοια ευρήματα παρουσίασε η δημοσκόπηση της Ipsos-MORI με 6000 δείγματα, που 
διεξήχθη τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, 
την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Το 45% των ερωτηθέντων ήθελαν δημο-
ψήφισμα για τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ε.Ε. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι το 
48% των Ιταλών και το 41% των Γάλλων θα ψήφιζαν υπέρ της εξόδου της χώρας τους από 
την Ε.Ε.

Το 49% των ερωτηθέντων εξέφρασαν την άποψη ότι οι Βρετανοί θα ψηφίσουν υπέρ του 
BRexit, και το 51% ότι αυτό θα πλήξει την οικονομία της Ε.Ε. Αντιθέτως, το ποσοστό όσων 
πίστευαν ότι θα θιγεί η βρετανική οικονομία ήταν μόλις 36%.   

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν όσους υποστηρίζουν πως ακόμη και ένα θετικό για την Ε.Ε. 
αποτέλεσμα στο BRexit δεν πρόκειται να σημάνει το τέλος της αμφισβήτησης και των 
φυγόκεντρων τάσεων. Κάποιοι δε, πηγαίνουν ακόμη πιο μακρυά υποστηρίζοντας ότι ακόμη κι 
έτσι, σύντομα θα επανέλθει το ζήτημα της εξόδου της Βρετανίας. 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ισλανδία: Θετικά νέα για την Αμ. Δημοκρατία από τις Προεδρικές εκλογές

Τετάρτη, 18 Μαΐου: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι ο Guðni Th. Jóhannesson (ακαδημαϊκός 
ιστορικός) προηγείται με 67.1% έναντι του δεύ-
τερου David Oddsson με 17% στην κούρσα για 
την εκλογή Προέδρου στην Ισλανδία. Ο 
Jóhannesson ήταν από τους τελευταίους που 
ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους, μόλις στις 
αρχές Μαΐου, αφού πρώτα ο δημοφιλής τέως 
πρόεδρος Ólafur Ragnar Grímsson απέσυρε 
την υποψηφιότητά του για 6η θητεία. 

Ο Jóhannesson έχει συμπεριλάβει στην προεκλογική του πλατφόρμα την υιοθέτηση των 
νομοθετικών πρωτοβουλιών από τους πολίτες στο Σύνταγμα της χώρας. 



«Η επιτυχία της πρώτης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών right2water, της μόνης 
«αμεσοδημοκρατικής» διαδικασίας σε επίπεδο Ε.Ε. που είχε ως αιτήματα την 
κατοχύρωση του ανθρωπίνου δικαιώματος σε νερό και υγιεινή από την Ε.Ε. και την 
προστασία του συλλογικού αγαθού του νερού από την εμπορευματοποίηση. Η ΠΕΠ 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να ασκηθεί αφόρητη πίεση 
στην Κομισιόν ακόμη και από το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να εκπληρώσει τα 
αιτήματα, πράγμα που μέχρι στιγμής ΔΕΝ κάνει ακυρώνοντας τον θεσμό που η ίδια 
θεσμοθέτησε σε μια προσπάθεια επίφασης «δημοκρατίας» στους κόλπους της.

»Το μεγαλειώδες δημοψήφισμα της 18ης Μαΐου 2014 στη Θεσσαλονίκη όπου σχεδόν υπό 
διωγμόν από τον τότε υπουργό Εσωτερικών Μιχελιδάκη, οι πρωτοβουλίες πολιτών της 
Θεσσαλονίκης και οι δήμαρχοι της περιοχής έστησαν κάλπες για να εκφραστούν οι 
Θεσσαλονικείς, οι οποίοι προσήλθαν αθρόοι (218.000 συμμετοχή) και τάχθηκαν σε 
ποσοστό 98,03% κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.

»Η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1906/2014 με την οποία κρίθηκε 
αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ (που επηρεάζει και την τύχη της ΕΥΑΘ) και 
όπου ορίστηκε ότι το 50% συν μία μετοχή της εταιρίας όπως και το μάνατζμεντ θα πρέπει 
να παραμείνουν στο κράτος.

»Φθάνοντας στην τελευταία πράξη του δράματος και την υπό διαμόρφωση κατάσταση 
μετά την κύρωση του «Υπερταμείου» από τη Βουλή, η ιδιωτικοποίηση επανέρχεται στο 
προσκήνιο με δύο τρόπους.

Το νερό μας κινδυνεύει και πάλι!  
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Η απειλή της ιδιωτικοποίησης του Νερού [ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ] 
επανήλθε στην επικαιρότητα με τη δημιουργία του Υπερταμείου 
Ιδιωτικοποιήσεων (ή, “αξιοποίησης” της δημόσιας περιουσίας, 
σύμφωνα με το Μνημόνιο του Τσίπρα).

Η Μαρία Κανελλοπούλου [*] μας θυμίζει, με άρθρο της στην εφημερίδα “Δρόμος της Αριστε-
ράς”, τις κυριότερους σταθμούς του αγώνα των πολιτών για να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση 
της Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών είναι η Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών – Π.Ε.Π. (η μόνη θεσμοθετημένη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες της 
Ε.Ε. να παρέμβουν στην πολιτική ατζέντα) για την αποτροπή ιδιωτικοποίησης του Νερού, η 
οποία έχει “κολλήσει” στην Κομισιόν, παρά τη θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Π.Ε.Π. για το Νερό και την συζήτηση στο Ευρω-
Κοινοβούλιο μπορούν να βρεθούν στα τεύχη του “Δ” του Σεπτεμβρίου 2015 και 
Οκτωβρίου 2015. Επίσης, ενδιαφέρον έχει το άρθρο για τη δηλητηρίαση από μόλυβδο στην 
πόλη Φλιντ του Μίσιγκαν, η οποία συνδέεται με τις άστοχες κινήσεις μείωσης του κόστους 
ύδρευσης της πόλης. 

Το θεσμικό πλαίσιο των Π.Ε.Π. [European Citizens Initiative – ECI] και οι αδυναμίες του 
παρουσιάστηκαν στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ του Δεκεμβρίου 2015. Η σύγκριση του θεσμού με τις 
Νομοθετικές Πρωτοβουλίες της Ελβετίας, μπορεί να βρεθεί στη σελίδα 11, αυτού του τεύχους. 

Η ομάδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ είναι μεταξύ των υποστηρικτών της καμπάνιας 
για την ενίσχυση του θεσμού των Π.Ε.Π.

Το απόσπασμα από το άρθρο αναδημοσιεύεται από το The Press Project:

 http://www.thepressproject.gr/article/95755/To-nero-mas-kinduneuei-kai-pali 

https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/09/03/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/
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/2015/11/30/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/
http://www.thepressproject.gr/article/95755/To-nero-mas-kinduneuei-kai-pali


»Ο πρώτος αφορά την υπαγωγή των ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ στο σύνολό τους στη θυγατρική 
του Υπερταμείου ΕΔΗΣ, όπως επιχειρήθηκε να γίνει και όπως υπάρχει ο κίνδυνος να 
γίνει σε κάποιους μήνες. Εάν οι εταιρίες τελικώς μεταβιβαστούν, αυτό θα έχει τις εξής 
κύριες συνέπειες:

Οι δύο εταιρίες θα παύσουν να αποτελούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας με αντικείμενο την 
απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και θα 
εργαλειοποιηθούν με αναιρετικό για τον ρόλο τους τρόπο αφού θα καταστούν απλώς 
«αξίες» στο χαρτοφυλάκιο της ΕΔΗΣ με σκοπό την ανεύρεση πόρων για την απομείωση 
του χρέους (άρθρο 185 παρ.1)

Οι δύο εταιρίες θα ιδιωτικοποιηθούν κατά παράβαση του Συντάγματος όπως κρίθηκε και 
διά της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1906/2014 για την ΕΥΔΑΠ καθώς 
μεταβιβάζονται στο Υπερ-ταμείο, που όπως αναφέρεται στο άρθρο 184 παρ.4 «δεν ανήκει 
στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται».

Η διαχείριση και η διοίκηση των δύο εταιριών θα περάσουν, ουσία και τύποις, στον 
έλεγχο των δανειστών, με δεδομένα: α) ότι το εποπτικό συμβούλιο του Υπερ-ταμείου 
αποτελείται από 5 μέλη, δύο εκ των οποίων ορίζονται από τους δανειστές (με τη 
σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών) και τρία από την ελληνική κυβέρνηση (με 
τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών) και β) ότι μεταξύ δανειζόμενου Ελληνικού Κράτους 
και δανειστών δεν υπάρχει ισότιμη σχέση, καθώς οι δεύτεροι μπορούν, όπως 
επανειλημμένα έχει αποδειχθεί, να επιβάλουν όσα θέλουν.

Ο δεύτερος αφορά το γεγονός ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής 
(ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ με τις 19 αποκρατικοποιήσεις που είχε 
διαρρεύσει τον Αύγουστο του 2015 και μιλούσε για άμεση πώληση του 23% της ΕΥΑΘ και 
του 11% της ΕΥΔΑΠ. Είναι προφανές ότι αυτό δεν γίνεται για τα ελάχιστα έσοδα που θα 
αποτελούν «σταγόνα στον ωκεανό» του ελληνικού χρέους, αλλά για να βάλουν πόδι στο 
Δ.Σ. των εταιριών οι ιδιώτες πάροχοι που σε αγαστή συνεργασία με το εποπτικό 
συμβούλιο του Υπερ-ταμείου θα λύνουν και θα δένουν, χωρίς καν να χρειαστεί να 
αγοράσουν την πλειοψηφία των μετοχών! (ΚΥΣΟΠ 33/16 (ΦΕΚ-1472 Β/25-5-16): Έγκριση 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.)

Το νερό μας κινδυνεύει, λοιπόν, εκ νέου από την περαιτέρω εμπορευματοποίησή του, 
την αύξηση των τιμολογίων, την παραμέληση επενδύσεων στις υποδομές και τα δίκτυα, 
την απώλεια ελέγχου του σχεδιασμού της υδατικής πολιτικής της χώρας, τη σύναψη 
αδιαφανών συμβάσεων εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος με όρους όπως εγγυήσεις 
κερδών και όσα άλλα κακά συνοδεύουν τις ιδιωτικοποιήσεις παγκοσμίως και έχουν κάνει 
35 χώρες τα τελευταία 15 χρόνια να έχουν προχωρήσει σε 180 περιπτώσεις επαναδημο-
τικοποίησης υπηρεσιών ύδρευσης.»

Το νερό μας κινδυνεύει και πάλι!  
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* Η Μαρία Κανελλοπούλου είναι 
μέλος της SAVEGREEKWATER, 

Πρωτοβουλία για τη Μη ιδιωτικο-
ποίηση του νερού στην Ελλάδα, 
http://www.savegreekwater.org



Ο δημοσιογράφος και διευθυντής του people2power Ελβετός 
Bruno Kaufmann συγκρίνει τις πρωτοβουλίες πολιτών σε 
Ευρώπη και Ελβετία σε ένα σύντομο αλλά ενδιαφέρον άρθρο 
στο Democracy International.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί περίληψη του άρθρου:

Οι Πρωτοβουλίες Πολιτών της Ε.Ε., ή αλλιώς ECI, εγκαινιάστηκαν το 2012 και γνώρισαν άμεση 
άνθηση. Συνολικά 56 Πρωτοβουλίες εγγράφηκαν για να ξεκινήσουν να μαζεύουν υπογραφές (1 
εκατομμύριο, από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη, εντός 12 μηνών) ωστόσο, μόλις 3 κατόρθωσαν 
τελικά να παραδοθούν στην Κομισιόν: Η πρωτοβουλία “Right to Water” (2013), η “One of Us 
(για τα βλαστοκύτταρα)” (2014), και η “Stop Vivisection” (2015). Σημείωση: Η πρωτοβουλία 
“το Δικαίωμα στο Νερό” είχε συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, παίρνοντας θετική εισήγηση και 
έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” τεύχος Σεπτεμβρίου 2015].

Στο ίδιο διάστημα 94 Πρωτοβουλίες ξεκίνησαν από Ελβετούς πολίτες να συλλέγουν 
υπογραφές (100 χιλιάδες σε 18 μήνες). Από αυτές, οι 28 έφτασαν μέχρι στιγμής στις κάλπες, 
ενώ άλλες 14 βρίσκονται στη φάση της διαβούλευσης και πολιτικής ανάλυσης από τα κόμματα  
της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, όπου πιθανόν να εκτεθούν σε ψηφοφορία [περισσότερα 
για το σύστημα διαβούλευσης μεταξύ κομμάτων, φορέων και πολιτών στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, 
τεύχος Δεκεμβρίου 2015]. Συνολικά, μέχρι στιγμής, μόλις 3 πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώ-
σει την απαιτούμενη πλειοψηφία σε εκλογείς & καντόνια και έχουν ενσωματωθεί στο Σύνταγμα: 
Οι περιορισμοί στις αμοιβές των μεγαλοστελεχών (2013), οι επαγγελματικοί περιορισμοί σε 
όσους έχουν καταδικαστεί για παιδοφιλία (2014) και μια πρωτοβουλία που έθεσε περιορισμούς 
στη μαζική μετανάστευση (2014). Μεταξύ των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε αναμονή είναι 
η Πρωτοβουλία για Εθνικό Χρήμα – Vollgeld [περισσότερα στα τεύχη του “Δ” Μαρτίου 2016 
και Ιανουαρίου 2016] και η Πρωτοβουλία για εγγυημένο εισόδημα για όλους [περισσότερα στο 
τεύχος του “Δ” Απριλίου 2016].

Δυστυχώς εδώ εξαντλούνται οι ομοιότητες μεταξύ των δύο θεσμών καθώς οι Πρωτοβουλίες 
στην Ελβετία αποτελούν εργαλεία με τα οποία οι πολίτες μπορούν, εφόσον την υπερψηφίσει το 
50% των πολιτών και τουλάχιστον τα μισά καντόνια, άμεσα και χωρίς καμία εξάρτηση από τους 
“αντιπροσώπους” τους να ενσωματωθούν στο Σύνταγμα. Αντιθέτως, τα ECI έχουν απλώς 
“συμβουλευτικό” ρόλο και δεν μπορούν καν να υποχρεώσουν τους διορισμένους εκπροσώ-
πους της Κομισιόν στο να απαντήσουν στην πρωτοβουλία. 

Ο θεσμός των ECI βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Αν και προέκυψε μετά από την καταψήφιση 
ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων σε διάφορες χώρες, ως ένας τύποις εκδημοκρατισμός της Ε.Ε., 
έχει απογοητεύσει τους πολίτες. Χρήζει ανανέωση και ενδυνάμωση του. Αυτός ακριβώς είναι ο 
στόχος της καμπάνιας για την ενίσχυση των ECI. 

Αναλυτικά, το άρθρο μπορεί να διαβαστεί εδώ (στα αγγλικά): 

https://www.democracy-international.org/switzerland-and-eu-same-democratic-rights 

ECI – Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών:
Σύγκριση Ελβετίας & Ε.Ε.
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https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/09/03/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/
https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/11/30/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/
https://hellasreferendum.wordpress.com/2016/03/07/%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%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/12/31/%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%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://hellasreferendum.wordpress.com/2016/04/05/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://www.democracy-international.org/switzerland-and-eu-same-democratic-rights


Η Συνταγματική Πρόταση των “Ελίτ”
Χορηγός επικοινωνίας: Καθημερινή

Επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα:

• Η Βουλή να είναι κατ’ αρχήν Βουλή τετραετίας. Να μη διαλύεται πρόωρα.

• Αν η Βουλή θελήσει να «ρίξει» την κυβέρνηση, να μπορεί να το πράξει μόνον αν είναι σε 
θέση να αναδείξει νέα κυβέρνηση.

• Το κέντρο βάρους της νομοθέτησης να μετατεθεί από τη Βουλή στην κυβέρνηση.

• Το εκλογικό σύστημα να είναι πάγιο: ένα μεικτό σύστημα μονοεδρικών και πολυεδρικών 
περιφερειών, πλειοψηφικό και αναλογικό, αντίστοιχα. Οι μισοί βουλευτές τουλάχιστον να 
εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες και οι υπόλοιποι στις πολυεδρικές περιφέρειες με 
λίστα, και όχι με σταυρό.

• Οι υπουργοί να είναι εξωκοινοβουλευτικοί.

• Οι ασυλίες των βουλευτών και τα ποινικά προνόμια των υπουργών να καταργηθούν.

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξοπλισθεί με κάποιες ουσιαστικές εξουσίες και 
αρμοδιότητες. Ποτέ να μη διαλύεται η Βουλή με αφορμή την εκλογή του Προέδρου.

• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει δημοσιονομική αυτοτέλεια με θεσμοθέτηση οικονομι-
κών ελέγχων από τους πολίτες.

• Το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι ένα μικρό επιτελικό σώμα επίλεκτων 
τεχνοκρατών. Η μονιμότητα να καταργηθεί.

• Να υπάρχει ένα μόνο Ανώτατο Δικαστήριο.

• Το Σύνταγμα να αναθεωρείται από μια Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.

• Να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

• Να παρασχεθούν ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων με σταθερό 
φορολογικό καθεστώς για τις επενδύσεις.

12

H “επίθεση” εναντίον του Συντάγματος συνεχίζεται τώρα από την Καθημερι-
νή, την εφημερίδα του ομίλου Αλαφούζου. Μετά τις δηλώσεις Τσίπρα και την 
“εκδήλωση” με την Φώφη και τον Κυριάκο, η “Κ” προτίθεται να δημοσιεύσει 
σε αυτόνομο ένθετο την πρόταση έξι “φωτιζμένων”  αυτόκλητων σωτήρων – 
μεταξύ των οποίων και ο γνωστός και μη εξαιρετέος, ο Συνταγματολόγος των 
ελίτ Νίκος Αλιβιζάτος. Α, ναι ... και ο Στέφανος Μάνος ...

Το ένθετο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 5 Ιουνίου και θα ανοίξει “διάλογος” 
για τις κυριότερες θεματικές της. 

Η δημοσίευση προέρχεται από το ιστολόγιο “Προεδρική Δημοκρατία” και ολόκληρο το άρθρο 
μπορεί να βρεθεί εδώ: http://hassapis-peter.blogspot.ch/2016/05/x.html 

Για την ιστορία, τα ονόματα οι έξι δημιουργοί της πρότασης είναι: Νίκος Αλιβιζάτος, Παναγής Βουρλούμης, Γιώργος 
Γεραπετρίτης, Γιάννης Κτιστάκις, Στέφανος Μάνος και Φίλιππος Σπυρόπουλος.

http://hassapis-peter.blogspot.ch/2016/05/x.html


Ένα πρώτο σχόλιο από το “Δ”:

Η πρόταση δεν μπορεί να κριθεί σε βάθος μέχρι να δημοσιοποιηθεί στο σύνολό της. Θα από-
τολμηθεί όμως μια πρώτη πρόβλεψη ότι θα κρύβει αρκετές δυσάρεστες εκπλήξεις στις λεπτο-
μέρειες. Πέρα από αυτό όμως, οι επιγραμματικές προτάσεις που δημοσίευσε η “Κ” είναι ενδει-
κτικές για το που κατευθύνουν τα πράγματα.

Φυσικά, η πρόταση περιέχει και ένα-δυο “επικοινωνιακά” σημεία για να γλυκαθεί η “μάζα”, 
όπως η πανταχού παρούσα [και τόσο ευνόητη που δεν έχει βρει εφαρμογή ακόμη] πρόταση 
ότι “οι ασυλίες των βουλευτών και τα ποινικά προνόμια των υπουργών να καταργηθούν” ή η 
“αμεσοδημοκρατική” πρόταση για οικονομικό έλεγχο από τους πολίτες στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση [αν και μόλις αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες δεν θα εκπλήξει εάν αποδειχθεί απλό πυρο-
τέχνημα]. 

Τα υπόλοιπα όμως σημεία που αφορούν το πολιτικό σύστημα δείχνουν την αγωνία των 
εμπνευστών της πρότασης να οχυρώσουν την κλειστή κάστα των πολιτικών (και 
παραπολιτικών) ελίτ και να την προστατεύσουν από τις αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίες θα 
στραφούν εναντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το σύστημα των μονοεδρικών, όπως δείχνει το 
παράδειγμα της Μ. Βρετανίας, οδηγεί σε μια βαθιά δυσλειτουργική και αντιδημοκρατική 
στρέβλωση που γελοιοποιεί το σύστημα της αναλογικής αντιπροσώπευσης. Ουσιαστικά 
πρόκειται για εργαλείο ισχυροποίησης του ψευδεπίγραφου δικομματισμού. 

Στο ίδιο μοτίβο είναι και τα υπόλοιπα: Οι αυξημένες εξουσίες ενός ΠτΔ που ΔΕΝ εκλέγεται από 
τους πολίτες, η μόνωση των υπουργών από το εκλογικό σώμα, η επίμονη προσήλωση στη 
“Βουλή τετραετίας”, όλες οι προτάσεις αυτές όπως προτείνονται εντός του συγκεκριμένου 
πλαισίου ουσιαστικά εμποδίζουν τον οποιοδήποτε έλεγχο από τους Πολίτες, ακόμη και με 
εξωθεσμικές μεθόδους, οι οποίες είναι οι μόνες που επιτρέπει το παρόν Σύνταγμα. 

Η απάντηση και πρόταση μας είναι πάγια και ξεκάθαρη: Ζητούμε θεσμικά εργαλεία ελέγχου 
των πολιτικών ελίτ από τους πολίτες, και αυτά δεν είναι άλλα από τα Δημοψηφίσματα και τις 
Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών, μαζί με τα Υποχρεωτικά Δημοψηφίσματα και τα 
Δημοψηφίσματα Ανάκλησης Αιρετών.

Πρώτο και κομβικό βήμα πρέπει να είναι ένα Σύνταγμα από τους Πολίτες. Ένα Σύνταγμα 
που θα γραφεί με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τελικά, 
θα εγκριθεί μέσω ψηφοφορίας από τους Πολίτες. Είναι σαν να ακούμε τον κονσερβαρισμένο, 
πατερναλιστικό και υποκριτικό αντίλογο των εκπροσώπων των ελίτ: Ο πολίτης είναι “ανώρι-
μος”, “παρασύρεται” από λαοπλάνους, ενεργεί “συναισθηματικά”, δεν έχει γνώσεις και εμπειρία 
για να αντιληφθεί το “καλό” του, το οποίο όμως πρόθυμα έρχονται να υπερασπιστούν 
“σωτήρες” όπως ο ... Μάνος.

Τα επιχειρήματα αυτά είναι έωλα, έχουν απαντηθεί εδώ μέσα δεκάδες φορές και θα απαντη-
θούν ξανά μόλις χρειαστεί. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι η φωνή των πολιτών πρέπει να 
ακουστεί καθαρή και δυνατή, μόλις ανοίξει η “διαβούλευση” για την Συνταγματική 
Πρόταση των Ελίτ! Ραντεβού στις σελίδες της Καθημερινής!    
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Το σχόλιο του Ιστολογίου “Προεδρική Δημοκρατία”: 

«Διαφωνούμε πλήρως με τις ανωτέρω προτάσεις και κυρίως εκείνες που 
αφορούν το πολίτευμα και τον εκλογικό νόμο.

Η πρόταση αυτή είναι μια προσπάθεια του καθεστώτος να διασωθεί από 
την οργή του λαού. 

Στην ουσία πετάει το λαό εντελώς έξω από το πολίτευμα και ακόμα και 
αυτή την τυπική συμμετοχή του με την ψήφο του, την περιορίζει στο 
μισό. 

Γι' αυτό το καθεστώς μια λύση υπάρχει. Η πλήρης ανατροπή του και 
εγκαθίδρυση στη χώρα του πολιτεύματος της δημοκρατίας, η οποία 
μετατρέπει έναν απλό άνθρωπο σε παντοδύναμο πολίτη, εξουσιαστή της 
μοίρας του.»
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Lýðræði er að ákveða saman

Σύνταγμα 
από τους 
Πολίτες !

#messagetoiceland

“Constitution by the Citizens!

Iceland, light the fire and 
pass on the torch!” 

“Σύνταγμα από τους Πολίτες!

Ισλανδία, άναψε τη φλόγα και 
δώσε μας το δαυλό!” 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
στέλνει τη δική της “κόκκινη κάρτα” 
στην Ισλανδία, με το παρακάτω 
μήνυμα: 

https://www.facebook.com/hashtag/messagetoiceland?source=feed_text&story_id=10153497588241472
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Η διαρροή των Panama 

Papers και η εμπλοκή του 

πρωθυπουργού της χώρας, 

έβγαλε πάλι στις πλατείες 

τους Ισλανδούς. 

Ζήτησαν και τελικά πέτυχαν 

την απομάκρυνσή του, προ-

καλώντας παράλληλα την 

έναρξη του κινήματος δια-

μαρτυρίας για τα πολιτικά 

προβλήματα της χώρας!



Δημοψηφίσματα για το Ιταλικό Σύνταγμα

Δύο δημοψηφίσματα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην 
Ιταλία για Συνταγματική Αναθεώρηση:

2001: Αύξηση της αποκέντρωσης και ενίσχυση των 
εξουσιών των περιφερειακών συμβουλίων – 
Εγκρίθηκε

2006: Αναδιάταξη των πολιτικών δυνατοτήτων μεταξύ 
Γερουσίας και Βουλής, ενίσχυση της κυβέρνησης και 
του πρωθυπουργού, αλλαγές στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, μείωση βουλευτών, πιο περίπλοκη 
διαδικασία για την άρση εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση – Απορρίφθηκε 
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Ενόψει δημοψηφίσματος για το Σύνταγμα στην Ιταλία 

Η ημερομηνία δεν έχει επιλεγεί, αλλά αναμένεται ότι θα γίνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Αν και οι 
προτεινόμενες αλλαγές συγκέντρωσαν την πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία, δεν συγκέντρωσαν 
τα δύο τρίτα, όπως ορίζει το άρθρο 138 του Συντάγματος. Έτσι, παραπέμπονται σε υποχρεωτικό  
δημοψήφισμα από τους πολίτες. H Συνταγματική αλλαγή στην Ιταλία έχει χαρακτηριστεί ως η 
“Μητέρα όλων των μαχών” από τον Ιταλό πρωθυπουργό Μ. Ρέντσι. Η αλλαγή αυτή αποτελεί τη 
ναυαρχίδα της πολιτικής του και έχει υποσχεθεί ότι θα παραιτηθεί, εάν αυτή απορριφθεί. Η σημασία 
των αλλαγών αναλύεται στην επόμενη σελίδα. Επιγραμματικά, αυτές έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΗ: θα είναι το μόνο πολιτικό όργανο με δικαίωμα να άρει την 
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Επίσης, είναι το μόνο που μπορεί να 
κηρύξει το κράτος σε κατάσταση πολέμου, αν και με απόλυτη και όχι 
σχετική πλειοψηφία, όπως σήμερα. Παραμένει με 630 βουλευτές.  

ΓΕΡΟΥΣΙΑ: Θα έχει 95 μέλη που θα εκλέγονται από τα περιφερειακά 
συμβούλια (21 δήμαρχοι και 74 σύμβουλοι) συν 5 μέλη που θα διορίζονται 
για 7ετή θητεία από την ανώτατη αρχή του κράτους. Θα έχει αρμοδιότητες 
μόνο σε ζητήματα συντάγματος. Για τους υπόλοιπους νόμους, μπορούν να 
ζητούν αλλαγές από τη Βουλή, αλλά μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα, με 
μόνη εξαίρεση τους νόμους για τις περιφερειακές διοικήσεις. Οι πολίτες θα 
επιλέγουν Γερουσιαστές ψηφίζοντας για τα συμβούλια. Οι επιλογές θα 
οριστικοποιούνται μετά τις εκλογές. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ: Ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας. Ένας από τους 
Γερουσιαστές της κάθε περιφέρειας θα είναι δήμαρχος. 

ΑΣΥΛΙΑ: Βουλευτές και Γερουσιαστές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η όποια δίωξη θα πρέπει να 
γίνεται με προηγούμενη άδεια της Γερουσίας. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΟΠΟΙΗΣΗ: Κάποιες αρμοδιότητες (ενέργεια, στρατηγικές επενδύσεις, πολιτική 
προστασία) επιστρέφουν στον πρωθυπουργό. Επίσης, η Βουλή θα μπορεί να ψηφίζει νόμους που 
εμπεριέχονται στην αρμοδιότητα των συμβουλίων. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΩΝ: Μπαίνουν κανόνες και περιορισμοί της κυβέρνησης για τη 
διαδικασία και το χρόνο ψήφισης νέων νόμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Θα εκλέγεται από κοινό σώμα Βουλής και Γερουσίας, αρχικά με 
πλειοψηφία δύο τρίτων, για τρεις φορές. Την τέταρτη φορά απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων 
και εάν αποτύχει με την έβδομη προσπάθεια θα γίνει πλειοψηφία τριών πέμπτων. Τώρα απαιτείται 
απλή πλειοψηφία από την τέταρτη προσπάθεια. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:  Αποτελείται από 15 δικαστές – οι τρεις θα εκλέγονται από τη 
Βουλή και οι δύο από τη Γερουσία. 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ: Εισάγεται νέος κανόνας για μικρότερο όριο εγκυρότητας (quorum) για δημο-
ψηφίσματα που συγκαλούνται με 800 χιλιάδες υπογραφές πολιτών. Αντί για όριο 50% επί του συνό-
λου των ψηφοφόρων που ισχύει για όσα συγκεντρώνουν 500 χιλιάδες υπογραφές, το όριο γίνεται 
50% επί των ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές. 
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Ενόψει δημοψηφίσματος για το Σύνταγμα στην Ιταλία 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: Το όριο για να προταθεί κάποιος νόμος από τους πολίτες ανε-
βαίνει στις 150 χιλιάδες υπογραφές, από τις 50 χιλιάδες που είναι σήμερα. Επίσης, ορίζεται χρονικό 
όριο που πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε νέας πρότασης από τη Βουλή, το οποίο δεν 
υπάρχει μέχρι σήμερα. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Το ένα τέταρτο των βουλευτών μπορεί να προσφύγει στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο εναντίον του εκλογικού νόμου. 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ: Αφαιρείται όποια αναφορά στο Σύνταγμα, έτσι ώστε να καταργηθούν οριστικά από την 
Ιταλική διοίκηση. 

CNEL: Το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Εργασίας (National Council on Economy and 
Labour CNEL) ένα όργανο που είχε εισαχθεί στο Σύνταγμα του 1948 πρόκειται να καταργηθεί. 
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ήδη είχε περιέλθει σε αχρηστία. 

Οι προτάσεις Ρέντσι αναμένεται ότι θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη μορφή της 
Ιταλικής Δημοκρατίας. Ενώ μέχρι σήμερα η Βουλή και η Γερουσία μοιράζονταν μια 
εντυπωσιακή, ίσως μοναδική παγκοσμίως, συμμετρικότητα στον τρόπο εκλογής και στις εξου-
σίες, αυτό αλλάζει δραστικά. Η Γερουσία, από όργανο αντιπροσώπευσης σε κρατικό 
επίπεδο, ουσιαστικά μετατρέπεται σε “Γερουσία των Περιφερειών” με αρμοδιότητες κυρίως 
στο Σύνταγμα, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο ρόλος της απέναντι στην Κυβέρνηση και τη 
Βουλή. 

Όμως, ταυτόχρονα με την αποδυνάμωση της Γερουσίας, επιτρέπεται η εκλογή Γερουσιαστών 
από τα περιφερειακά συμβούλια, μια κίνηση που από πολλούς ερμηνεύεται ως προσχηματι-
κό άνοιγμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής στις Περιφέρειες. Προσχηματικό είναι επειδή η 
Γερουσία περιορίζεται σε ζητήματα Συντάγματος, όμως η επιρροή της σε νόμους γενικού 
ενδιαφέροντος ελαχιστοποιείται. Αυτό αποτελεί αντικείμενο κριτικής από πολλούς, καθώς έτσι 
μειώνεται η δυνατότητα ελέγχου από ένα δεύτερο όργανο και αυξάνεται η συγκέντρωση 
εξουσιών στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. 

Επιπλέον, αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα περιφερειακά συμβούλια και επιστρέφουν στην 
κεντρική πολιτική σκηνή.   

Ως προς τους θεσμούς της Αμ. Δημοκρατίας, οι αλλαγές είναι μηδαμινές καθώς δεν απα-
λείφεται το αντιδημοκρατικό όριο εγκυρότητας (Quorum), αλλά απλώς δίνεται ένα μικρό 
πλεονέκτημα στα δημοψηφίσματα με >800 χιλ. υπογραφές με τη μείωση του ορίου 
εγκυρότητας στο 50% των ψηφισάντων. 

Η σημασία των αλλαγών 
στο Ιταλ. Σύνταγμα



Επιστημονική Μελέτη: 
Άμεση Δημοκρατία & Κοινωνικά Ζητήματα

Η Άμεση Δημοκρατία (Α.Δ.) φαίνεται να γνωρίζει νέα 
άνθηση στις ΗΠΑ. Μέσα στο 2006 συνολικά 226 ζη-
τήματα έφτασαν στις κάλπες για να αποφασίσουν οι 
πολίτες, σε 37 Πολιτείες. Αυτά περιλάμβαναν προτά-
σεις που προέρχονταν από τους πολίτες, τις αρχές ή 
υποχρεωτικά ζητήματα (π.χ. προϋπολογισμοί, δαπά-
νες ή αναθεωρήσεις πολιτειακών συνταγμάτων). Ιστο-
ρικά, πρόκειται για μία από τις καλύτερες χρονιές για 
την Α. Δ.  

Η ακαδημαϊκή έρευνα μέχρι στιγμής είχε εντοπιστεί κυρίως σε ζητήματα οικονομικής και δημο-
σιονομικής πολιτικής σε ΗΠΑ και Ελβετία (π.χ. βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών, μείωση δαπα-
νών, επίπτωση σε φόρους και χρεώσεις κ.ά.). Λίγα όμως ήταν γνωστά για την επίδραση της 
Α.Δ. στα “κοινωνικά ζητήματα”. Ο Matsusaka συγκέντρωσε και μελέτησε 68 Νομοθετικές Πρω-
τοβουλίες [Ν.Π.] πολιτών από το 1904 που αφορούν σε 7 κοινωνικά ζητήματα (ακολουθεί ανα-
λυτικός πίνακας). Τα ζητήματα αυτά προέρχονται από 18 Πολιτείες (από τις 24 που έχουν θε-
σμοθετήσει τις ΝΠ) και είναι κυρίως της τελευταίας 20ετίας, με την εξαίρεση του ζητήματος της 
θανατικής ποινής, που γνώρισε 2 περιόδους ενδιαφέροντος, στις αρχές του 20ου αιώνα και 
μετά τη δεκαετία του '70.

Η έρευνα του Matsusaka εντοπίστηκε σε 3 κυρίως πεδία: Εάν οι ΝΠ επηρεάζουν τις πολιτικές 
αποφάσεις σε πιο συντηρητική ή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, εάν οι πολιτικές συμφωνούν με 
την πλειοψηφία της κοινής γνώμης σε κάθε Πολιτεία και ποιοι θεσμικοί παράγοντες επηρεάζουν 
τα αποτελέσματα. Ο Matsusaka δεν μελέτησε τα αποτελέσματα των ΝΠ αλλά το σύνολο των 
νόμων σε κάθε Πολιτεία, και συνέκρινε τις Πολιτείες με ΝΠ σε σχέση με τις Πολιτείες χωρίς ΝΠ. 

 Με τη μεθοδολογία αυτή ο Matsusaka μελετά όχι μόνο την άμεση επίδραση των ΝΠ, αλλά και 
την έμμεση, υπενθυμίζοντας ότι η ύπαρξη και μόνο του θεσμού των ΝΠ μπορεί να επηρεάσει 
τους νόμους που ψηφίζονται προς την κατεύθυνση της πλειοψηφίας των πολιτών. 
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 Ο John Matsusaka είναι καθηγητής στο Marshall School of Business του 
University of Southern California [USC] και επίσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου για 
τα Δημοψηφίσματα και τις Νομοθετικές Πρωτοβουλίες του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι 
από τους κυριότερους ακαδημαϊκούς μελετητές των αμεσοδημοκρατικών θεσμών 
παγκοσμίως. Έχει συγγράψει το βιβλίο “For the Many or the Few”, για το ίδιο ζήτημα. 

John G. Matsusaka.
“Direct Democracy 
and Social Issues” 
(May 2007)

 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να 
ανοίξει η εργασία σε pdf

Κατηγορία Θέμα Νομ. Πρωτοβουλίας
Αριθμός 

Ν.Π.
% συντηρητικής 

έκβασης ΝΠ 

Αμβλώσεις

Καθυστερημένος τερματισμός κύησης
22 

[κάποιες 
με >1 

θέματα]

38%
Γονική συναίνεση [εάν η κοπέλα είναι 
<18 ετών]

Χρησιμοποιήση δημοσίων πόρων για 
γυναίκες χαμηλών εισοδημάτων

Θανατική ποινή Θανατική ποινή 13 85%

Κύρια γλώσσα
Μόνο Αγγλικά σε διάφορες πτυχές 
του Πολιτειακού δημόσιου τομέα 11 91%

Δικαιώματα 
ομοφυλοφίλων

Διακρίσεις στο χώρο εργασίας – 
σεξουαλικός προσανατολισμός

10 40%

Ορισμός της έννοιας του “γάμου” 12 92%

http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_DD_and_Social_Issues_2007.pdf


Το πρώτο εύρημα της μελέτης είναι ότι, η θεσμοθέτηση των ΝΠ οδηγεί σε νομοθετήματα που 
έχουν πιο συντηρητικό χαρακτήρα, σε σχέση με τα νομοθετήματα Πολιτειών που δεν επιτρέ-
πουν τις ΝΠ από τους πολίτες. Υπενθύμιση: Η μελέτη αφορά τόσο στις αποφάσεις μέσω δημο-
ψηφισμάτων, όσο και των κοινοβουλίων, έτσι ώστε να συνεκτιμάται και η έμμεση επίδραση των 
αμεσοδημοκρατικών θεσμών, τα οποία υπό την «απειλή» της κάλπης, ψηφίζουν με γνώμονα 
τη βούληση των πολιτών. Ο Matsusaka έφτασε στο αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιώντας στατι-
στική εξομάλυνση (control) παραγόντων όπως τα δημογραφικά στοιχεία, η κοινή γνώμη της 
κάθε Πολιτείας, το μέγεθός της κ.ά. Οι παράγοντες αυτοί έχουν βρεθεί από την πολιτειολογική 
έρευνα ότι επηρεάζουν την πολιτική ροπή των νομοθετημάτων. Εξομαλύνοντας αυτές τις 
διαφορές, ο Matsusaka κατόρθωσε να απομονώσει μόνο την επίδραση του θεσμού των ΝΠ. 

Η διαφορά, βέβαια, δεν ήταν η ίδια σε όλα τα επιμέρους θέματα. Κυμαινόταν από μόλις 2% σε 
νόμους που αφορούν στις διακρίσεις στον επαγγελματικό χώρο εις βάρος των ομοφυλοφίλων, 
δηλαδή, πρακτικά δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των δύο τύπων Πολιτειών [με ή χωρίς 
ΝΠ] μέχρι 27% για την ποινή του θανάτου. Αυτό σημαίνει, ότι οι Πολιτείες με ΝΠ ήταν πολύ πιο 
πιθανό να έχουν “συντηρητική” νομοθεσία για την ποινή του θανάτου, σε σχέση με τις Πολιτείες 
χωρίς ΝΠ. Ο μέσος όρος, βρίσκονταν στο 18% περισσότερες πιθανότητες για πιο συντηρητική 
πολιτική στα κοινωνικά ζητήματα στις Πολιτείες με θεσμοθετημένες τις ΝΠ πολιτών.

Όμως, δεν είναι αρκετό το να μετρη-
θεί η πιθανή πολιτική επίδραση του 
θεσμού. Χρειάζεται να ελεγχθεί το 
κατά πόσον δύναται να εκφράζει την 
κοινωνία ή όχι. Γιατί, μπορεί να υπο-
τεθεί – και όντως είναι μία από τις 
συχνότερες μομφές εναντίον του θε-
σμού των δημοψηφισμάτων – ότι 
μια ισχυρή μειοψηφία μπορεί να 
αποσπά την ψήφο των πολιτών, με 
δημαγωγία, χρήμα ή/και επικοινων-
κά τερτίπια, στρέφοντάς τους σε 
επιλογές που δεν εκφράζουν την 
πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό ο 
Matsusaka έλεγξε το βαθμό ταύτι-
σης των νομοθετημάτων με τη βού-
ληση των πολιτών όπως εκφράζεται 
διαχρονικά σε στανταρισμένες και 
τακτικές μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στο διπλανό γράφημα. 

Με βάση λοιπόν την ανάλυση αυτή, φάνηκε πως για έξι από τα επτά κοινωνικά ζητήματα υπό 
μελέτη, οι Πολιτείες με ΝΠ παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες οι πολιτικές αυτές να συμπί-
πτουν με τη βούληση της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης, στις Πολιτείες αυτές. Η μόνη κατηγο-
ρία όπου ξεκάθαρα εμφανίζεται η αντίθετη τάση είναι το ζήτημα των εργασιακών διακρίσεων. Ο 
Matsusaka υπολόγισε ότι συνολικά, η πιθανότητα για μεγαλύτερη ταύτιση με την κοινή γνώμη 
είναι 8% για τις Πολιτείες με ΝΠ έναντι αυτών χωρίς ΝΠ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι παρό-
μοια ευρήματα παρουσίασε ο Matsusaka στο βιβλίο του “For the Many or the Few” όπου με-
λέτησε την ταύτιση των πολιτικών και κοινής γνώμης σε οικονομικά/δημοσιονομικά ζητήματα. 
Και εκεί επίσης, οι αποφάσεις βρίσκονταν πιο κοντά στη βούληση των πολιτών στις Πολιτείες 
με δημοψηφίσματα. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα επιχείρημα εναντίον όσων υποστηρίζουν ότι τα 
δημοψηφίσματα μπορεί να χειραγωγηθούν από μία ισχυρή μειοψηφία. 

Αφού τεκμηρίωσε ότι τα δημοψηφίσματα ευνοούν την εκδήλωση της άποψης της πλειοψηφίας, 
ο Matsusaka θέλησε να δει αν το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται από το είδος της πλειοψηφίας. 
Εδώ υπήρξε ένα απροσδόκητο εύρημα: Η ταύτιση αυτή επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν οι 
πλειοψηφίες είναι συντηρητικές. Το φαινόμενο ισχύει και σε νεωτεριστικές πλειοψηφίες αλλά 
δεν είναι τόσο ισχυρό. Ο ίδιος δυσκολεύεται να το ερμηνεύσει καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, σε όλα τα θέματα, 
εκτός από τις εργασιακές διακρίσεις, η σύμπτωση των 
νομοθετημάτων με τη βούληση της πλειοψηφίας είναι 
σαφώς υψηλότερη στις Πολιτείες που επιτρέπουν τις 
Ν.Π. από τους πολίτες. 



σχετικά στοιχεία στη βιβλιογραφία. Μία αρχική εκτίμηση ωστόσο είναι ότι εξαιτίας του σχετικά 
μικρού αριθμού των νεωτεριστικών πλειοψηφιών, πιθανόν να αποτελεί απλώς τυχαίο στατιστικό 
εύρημα χωρίς πολιτική σημασία. Περισσότερη έρευνα, ίσως και από άλλες χώρες, είναι απαραί-
τητη. Προσωπικά, θα πρόσθετα τις εξής παραμέτρους για να διερευνηθούν: Ο βαθμός 
“συνοχής” των πλειοψηφιών [οι νεωτεριστικές πλειοψηφίες πιθανόν να είναι πιο ετερόκλητες με 
αποτέλεσμα να υπάρχει χειρότερος συντονισμός, μικρότερη κινητοποίηση ψηφοφόρων και 
υποστηρικτών κ.α.], ο βαθμός πρόσβαση σε ΜΜΕ και η ικανότητα και το εύρος 
χρηματοδότησης της καμπάνιας. Μια άλλη εξήγηση τέλος επίσης θα μπορούσε να είναι ένα 
πιθανό συστηματικό σφάλμα στη μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των πλειοψηφιών. Όλα αυτά 
βέβαια είναι απλώς υποθέσεις εργασίας.

Τέλος, στο τρίτο μέρος της μελέτης του, ο Matsusaka διερευνά τον βαθμό στον οποίο διάφοροι 
θεσμικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις μπορούν να επηρεάσουν πολιτικά το αποτέλεσμα των 
ΝΠ, δηλαδή να υπάρξει αποτέλεσμα συντηρητικής κατεύθυνσης ή να επηρεαστεί ο βαθμός 
ταύτισης με την πλειοψηφία. Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι ο αριθμός των υπογραφών 
που απαιτείται για να φτάσει μια ΝΠ στις κάλπες (το ποσοστό επί των ψηφοφόρων αλλάζει σε 
κάθε Πολιτεία), το αν μια ΝΠ μπορεί να προκαλέσει τροποποίηση στο πολιτειακό σύνταγμα και 
δυο συνδυαστικούς δείκτες: το δείκτη δυσκολίας για να ολοκληρωθεί μια ΝΠ και το δείκτη 
αυτονόμησης του κοινοβουλίου από τις αποφάσεις των δημοψηφισμάτων. Καμία παράμετρος 
δεν έδωσε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, αν και υπήρξαν κάποιες μικρές διαφορές, 
αλλά όχι σημαντικές για να βγουν συμπεράσματα. 

Η μελέτη του Matsusaka είναι σημαντική για δύο λόγους: Πρώ-
τον, επειδή ασχολείται με ένα τομέα, τα κοινωνικά ζητήματα που 
δεν έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, όπως τα οικονομικά ζητήματα, 
και δεύτερον, επειδή μετατοπίζει την ανάλυση για τα “συμφέρο-
ντα” των κοινωνικών ομάδων από το καθαρά υλιστικό κομμάτι σε 
ένα πιο σύνθετο και πιθανόν σημαντικότερο, αυτό των αξιών και 
των προτεραιοτήτων.  

Τα αποτελέσματά του είναι σαφή και μεθοδολογικά συγκροτημένα: 
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες επιτρέπουν στις πλειοψηφίες – είτε 
άμεσα με δημοψηφίσματα, είτε έμμεσα μέσω των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων τους – να υπερασπίζονται καλύτερα τα δικαιώμα-
τα και τις προτιμήσεις τους. Όπως φαίνεται, αυτό δουλεύει καλύτε-
ρα για τις συντηρητικές πλειοψηφίες και λιγότερο για τις νεω-
τεριστικές/μεταρρυθμιστικές. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν μία 
τάση στο να υιοθετούνται πιο συντηρητικές πολιτικές στις Πολι-
τείες που έχουν θεσμοθετήσει τις ΝΠ, ένα φαινόμενο όμως που, 
αν και σε σημαντικό βαθμό, μόνο μερικώς εξαρτάται από τον ίδιο 
τον θεσμό, καθώς και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τέλος, ότι τα ευρήματα αυτά περιγράφουν την επίδραση του θεσμού των 
ΝΠ σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, αυτό των ΗΠΑ. Πιθανόν να παρουσιάζουν 
ομοιότητες και με άλλα συστήματα, αλλά δεν θα ήταν δόκιμο να εξαχθούν γενικευμένα συμπε-
ράσματα. Ούτε είναι αυτονόητο πως εάν εφαρμόζονταν στην Ελλάδα θα ίσχυε ότι περιγράφει ο 
Matsusaka.  

“For the Many or the 
Few”, το βιβλίο του John 
Matsusaka για την Άμεση 
Δημοκρατία στις ΗΠΑ.  

21



«Στις ερωτήσεις που η Ε.Ε. έρχεται σε σύγκριση με το σύγχρονο δημοκρατικό τρόπο 
λειτουργίας παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι απαντήσεις των πολιτών είναι ακόμα πιο 
ηχηρές. Συγκεκριμένα, το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η γνώμη των ευρωπαίων 
πολιτών δεν λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια λειτουργίας της Ε.Ε. Το ποσοστό αυτό, 
παρότι έχει μειωθεί από το 68% που βρισκόταν το 2002, παραμένει σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. Αντίστοιχα, το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι η γνώμη τους βρίσκει 
αντίκρισμα βρίσκεται το 2014 στο 37% και έχει αυξηθεί σημαντικά συγκριτικά με το 21% 
του 2002 [*]. Η υπεροχή όμως της αρνητικής γνώμης των πολιτών είναι ξεκάθαρη και 
διαχρονική, καθώς σε καμία χρονική περίοδο δεν επήλθε ισορροπία μεταξύ των δύο 
αυτών θέσεων.

? 

Ποια είναι η γνώμη των Ευρωπαίων 
για την λειτουργία της Ε.Ε;
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Έχει επαναληφθεί τόσες φορές που έχει πάψει να είναι σύμπτωση ή περιστασιακό εύρημα. 
Όποτε έχει δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες των Ευρωπαϊκών κρατών να εκφράσουν την 
γνώμη τους μέσω δημοψηφισμάτων για την Ε.Ε. πήραν αρνητική θέση. Είτε πρόκειται για το 
Ευρω-Σύνταγμα [Γαλλία, Ολλανδία], τη “ντεμέκ διάσωση” της Ελλάδας, την Europol και το 
δικαστικό σύστημα [Δανία] ή πιο πρόσφατα, τη διεθνή συμφωνία Ε.Ε.-Ουκρανίας [Ολλαν-
δία], η αρνητική άποψη επικράτησε. 

Οι δημοσκοπήσεις για το αναμενόμενο εντός του Ιουνίου δημοψήφισμα του Brexit, δείχνουν 
ότι οι υποστηρικτές της εξόδου σταθερά βρίσκονται υψηλότερα ή έστω, ώμο με ώμο με τους 
υποστηρικτές της Ε.Ε. Ακόμη κι αν προσωρινά επικρατήσει η δεύτερη ομάδα, πολλοί 
εκφράζουν την άποψη ότι δεν θα είναι το τέλος της υπόθεσης αυτής και ότι σύντομα θα 
αναθερμανθεί. Παράλληλα, σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γαλλία, υπάρχει ένα σημαντικό 
ποσοστό πολιτών που ζητούν ένα ίδιο δημοψήφισμα για τις χώρες τους, ενώ στη Φινλανδία 
53 χιλιάδες υπογραφές έφεραν το ερώτημα της εξόδου από την Ευρωζώνη και το κοινό 
νόμισμα σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο. 

Οι αρνητικές αυτές απόψεις είναι η κορυφή του παγόβουνου. Σίγουρα θά ήταν ακόμη εντο-
νότερο το φαινόμενο εάν είχε δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ε.Ε. να ζητούν δημοψη-
φίσματα για σημαντικά ζητήματα καθώς αποτελούν εκδηλώσεις μιας βαθύτερης δυσαρέ-
σκειας για τη λειτουργία της Ε.Ε. και τις κλειστές ελίτ που έχουν την εξουσία να αποφασί-
ζουν χωρίς να λογοδοτούν στους πολίτες. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα και διαγράμματα προέρχονται από άρθρο του Παναγιώτη 
Καλαβρού που δημοσιεύτηκε στο mignatiou.com στις 8 Μαΐου. Ολόκληρο το άρθρο μπορεί 
να διαβαστεί εδώ:

http://mignatiou.com/2016/05/evropei-polites-ke-euexit-pia-ine-i-gnomi-ton-evropaion-gia-tin-li
tourgia-tis-e-e/

http://mignatiou.com/2016/05/evropei-polites-ke-euexit-pia-ine-i-gnomi-ton-evropaion-gia-tin-litourgia-tis-e-e/
http://mignatiou.com/2016/05/evropei-polites-ke-euexit-pia-ine-i-gnomi-ton-evropaion-gia-tin-litourgia-tis-e-e/
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Από το blog “Ισηγορία”, εδώ. 

Στην επόμενη ερώτηση οι πολίτες ερωτώνται σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης τους από 
την λειτουργία της δημοκρατίας στην Ε.Ε. Από την άνοιξη του 2012 έως την άνοιξη του 
2014 το ποσοστό των «μη ικανοποιημένων» είναι μεγαλύτερο ή ίσο με αυτό των 
«ικανοποιημένων». Όπως απεικονίζεται και στο σχετικό διάγραμμα παρακάτω, μέχρι την 
άνοιξη του 2012 οι πολίτες ήταν ικανοποιημένοι από την λειτουργία της Ε.Ε. Σε ένα 
ιδιαιτέρως σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα, άνω του 13% κατά μ.ο., οι πολίτες απα-
ντούν στην ίδια ερώτηση με “δεν ξέρω”.

Πόσο άδικο ή δίκιο έχουν οι πολίτες; 

Είναι παράδοξο να χρησιμοποιείται στις ερωτήσεις η λέξη “δημοκρατία” για ένα πολιτικό 
σύστημα που δεν είναι καν αντιπροσωπευτικό. Η Συνθήκη για την Ε.Ε. αναφέρει ότι “η 
λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.” Το μείζον θέμα, 
ωστόσο, που προκύπτει από την “αντιπροσώπευση” στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα 
είναι ότι αυτή υφίσταται μόνο ως προς την εκλογή ή επιλογή των εθνικών συμμετεχόντων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε., ήτοι την Επιτροπή, τα μέλη 
της δεν εκλέγονται άμεσα ή έμμεσα από τους πολίτες. Παράλληλα, στο Συμβούλιο οι 
πολίτες θεωρείται ότι εκπροσωπούνται έμμεσα από τους εκλεγμένους αρχηγούς των 
κρατών μελών. Η συμμετοχή, επομένως, των πολιτών περιορίζεται απόλυτα στην 
νομιμοποίηση ορισμένων συμμετεχόντων στο δαιδαλώδες ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. 
Παρασάγγας απέχει επομένως αυτό το σύστημα από την αντιπροσώπευση. 

Κατά πόσο η κοινωνία, οι πολίτες δηλαδή, αποφασίζει για το ποιο είναι το 
συμφέρον της; Είναι το συμφέρον των πολιτών της Ε.Ε. η πυξίδα της 
εφαρμοσθείσας πολιτικής της Ένωσης; Πόσο συχνά βουλεύεται η κοινωνία για 
μείζονα θέματα της Ε.Ε.; 

Στην πολιτική λειτουργία της Ε.Ε. είναι αισθητή η πλήρης αποξένωση της κοινωνίας. Όχι 
μόνο δεν συμμετέχουν οι πολίτες στην λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε., αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να αμβλύνουν την 
υφιστάμενη κατάσταση. Ένα χρήσιμο παράδειγμα είναι οι δημοσκοπήσεις και η αξιοποίησή 
τους, καθώς και οι δημόσιες διαβουλεύσεις με τους πολίτες. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν ανωτέρω είναι μόνο στα αγγλικά και στα γαλλικά, καθιστώντας 
αδύνατη στην ουσία την πρόσβαση σε όλους της πολίτες  της  Ε.Ε. να γνωρίσουν τα  δημο-

http://christoslinteris.blogspot.ch/2015/09/15.html
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Από το blog “Ισηγορία”, εδώ. 

σκοπικά ευρήματα. Η γλώσσα παραμένει ακόμα ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας 
στην προσβασιμότητα των πολιτών στα δημόσια έγγραφα της Ε.Ε. 

Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η 
Ε.Ε. κλήθηκε να λάβει σημαντικές αποφά-
σεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο στην ζωή 
των πολιτών. Η απουσία της κοινωνίας από 
τις αποφάσεις αυτές και η ταυτόχρονη βίω-
ση έντονα αρνητικών συνεπειών, ενδυνάμω-
σε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μία «αντι-
ευρωπαϊκή» τάση, παραμερίζοντας το σκο-
πό και το ενδιαφέρον για ενωσιακό κεκτημέ-
νο. 

Το προσφυγικό ζήτημα ενεργοποίησε τα εθνικά αντανακλαστικά των πολιτών με αποτέλεσμα 
πολλές χώρες να επιζητούν ένα όριο ως προς την παρεμβατικότητα της Ένωσης σε εθνικά 
ζητήματα, ή σε θέματα που άπτονται της εθνικής πολιτικής.»

[*] Εκτός από τη “σημειακή” σύγκριση της αρχής (2002) και του τέλους (2015) του 
διαγράμματος των αρνητικών και των θετικών απαντήσεων στο ερώτημα “εάν ακούγεται η 
φωνή των πολιτών στην Ε.Ε.”, καλό είναι να δούμε και την πορεία στο χρόνο. Έτσι, πριν την 
τελευταία δημοσκόπηση με ποσοστά 58% αρνητικών και 37% θετικών απόψεων, οι 
προηγούμενες δύο δημοσκοπήσεις πλησίαζαν την αρχική του 2002 με ποσοστά 66-67% 
έναντι 28-29%. 

Γενικότερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαχρονική διακύμανση που ενίοτε κλείνει την 
απόσταση μεταξύ των δύο απόψεων, για να εκτιναχθεί πάλι σε ποσοστά που δείχνουν ότι 
τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν πως δεν ακούγεται η άποψή τους στην Ε.Ε.  

http://christoslinteris.blogspot.ch/2015/09/15.html
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1862: To παράξενο δημοψήφισμα του Αλφρέδου
Όταν οι Έλληνες ψήφισαν για μονάρχη

Ο πρίγκηπας Αλφρέδος, μετέπειτα Δούκας του Εδιμβούργου, 
ήταν ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας. To πλή-
ρες όνομα του ήταν Alfred Ernest Albert Saxe-Coburg and 
Gotha (εντός της οικογένειας ήταν γνωστός ως Alfie), και 
γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1844 στο παλάτι του Ουίνδσορ. 
Το 1874 παντρεύτηκε την Μαρία Αλεξανδρόβα Ρωμανώφ, 
μοναχοκόρη του Τσάρου Αλέξανδρου του Β', και απέκτησαν 6 
παιδιά. Πέθανε τον Ιούλιο του 1900 από καρκίνο του λάρυγγα.

Μετά την έξωση από το θρόνο του Όθωνα το όνομα του συν-
δέθηκε με την υποψηφιότητα για τον επόμενο βασιλιά της 
Ελλάδος. 

Τον Νοέμβριο του 1862 έγινε ένα ιδιαίτερο δημοψήφισμα στην Ελλάδα το οποίο δεν προσμετράται 
μεταξύ των γνωστών 8 δημοψηφισμάτων της περιόδου 1920-2015, αφενός εξαιτίας των ιδιομορ-
φιών του, αφετέρου δε, εξαιτίας της ατελέσφορης κατάληξής του, καθώς ακυρώθηκε το αποτέλεσμα. 

Το δημοψήφισμα προέκυψε μετά την έξωση του Όθωνα από τον ελληνικό θρόνο, με το «Ψήφισμα 
του Έθνους» που καταργούσε τη βασιλεία του, και τη διακυβέρνηση ανέλαβε η τριανδρία Δημήτριος 
Βούλγαρης, Κωνσταντίνος Κανάρης και Μπενιζέλος Ρούφος. Τότε, εγκαινιάστηκε μια μακρά περίοδο 
πολιτικών αναταραχών και οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία όμως δεν έδειχνε να απασχολεί 
ιδιαίτερα τις “Προστάτιδες” Δυνάμεις, αν δεν την επιδίωκαν κιόλας με σκοπό να πιέσουν τις 
καταστάσεις προς όφελός τους. Ειδικότερα, ήταν η Αγγλία που αντιδρούσε έντονα σε οποιαδήποτε 
υποψηφιότητα συνδεόταν με την τσαρική οικογένεια και κωλυσιεργούσε, ενώ είχε υποδαυλίσει την 
ανατροπή του Όθωνα, τη βασιλεία του οποίου είχε επί μακρόν υπονομεύσει σε κάθε ευκαιρία. 

Το όνομα του Αλφρέδου είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στην ελληνική εφημερίδα «Πρωινός Αστήρ», 
που εξέδιδε ο Στέφανος Ξένος στο Λονδίνο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Φαίνεται ότι 
η βρετανική πρεσβεία υποδαύλιζε το λαϊκό αίσθημα, υποκινώντας φήμες «περί μεγεθύνσεως της 
Ελλάδος» (με «προίκα» τα Επτάνησα). Εκκινώντας από τον ενθουσιασμό που είχε δημιουργήσει η 
πιθανή υποψηφιότητα του, η προσωρινή κυβέρνηση οδηγήθηκε σε υπέρβαση των ορίων της εντολής 
που της είχε ανατεθεί και προκήρυξε δημοψήφισμα για την εκλογή βασιλιά στις 16 Νοεμβρίου. Η 
εντολή που είχε η κυβέρνησης ήταν απλώς να συγκαλέσει Εθνοσυνέλευση που θα αποφάσιζε για το 
μέλλον της χώρας και τον ηγεμόνα της. 

Το δημοψήφισμα φυσικά δεν ήταν referendum, αλλά ένα plebiscite, δηλαδή “προσωπικό δημοψή-
φισμα” που είχε προκληθεί από κάποια Αρχή με σκοπό την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπο ενός μονάρχη. Άλλη μια πρωτοτυπία ήταν πως δεν διεξήχθη σε προκαθορισμένη ημέρα 
αλλά σε κάθε δήμο είχε δοθεί 10ήμερη περίοδος για να το διεξάγουν. Δικαίωμα ψήφου είχε ο κάθε 
Έλληνας πολίτης που είχε κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, πρωτοτυπία ήταν ότι δεν 
υπήρχαν τυπωμένα ψηφοδέλτια με προκαθορισμένους υποψηφίους. Σε κάθε δημαρχείο ανοιγόταν 
ένα «Δημόσιο Πρωτόκολλο» (εκλογικός κατάλογος) και ο κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να γράψει το 
όνομα που επιθυμούσε για βασιλιά. Στη συνέχεια υπέγραφε με τα στοιχεία του, ώστε η ψηφοφορία 
να είναι ανοιχτή! Ακόμη και οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούσαν να ψηφίσουν στα κατά τόπους 
προξενεία. Συνολικά ψήφισαν περισσότεροι από 240.000 ψηφοφόροι.



Τα αποτελέσματα αποτέλεσαν ουσιαστικά την έμπρακτη επιβεβαίωση της δημοφιλίας του 
Αλφρέδου. Ο Αλφρέδος, έλαβε 230.701 ψήφους, έναντι 10.229 ψήφων που έλαβαν οι 
υπόλοιπες επιλογές. Οι εναλλακτικές υποψηφιότητες παρουσίασαν μεγάλη ετερογένεια. Πέρα 
από διάφορα μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, 6 ψήφους πήρε ο Υψηλάντης, 3 ψήφους ο 
Γαριβάλδης, 2 ο Μέγας Ναπολέων και μόλις 1 ψήφο ο τέως βασιλιάς Όθων. Κάποιοι ζήτησαν 
απλώς βασιλιά (1.700 ψήφοι), ή οποιονδήποτε από την Αυλή της Τσαρικής ή της Γαλλικής 
οικογένειας ή απλώς έναν οποιονδήποτε Ορθόδοξο βασιλιά. Ο Γουλιέλμος της Δανιμαρκίας 
πήρε μόλις 6 ψήφους, αργότερα ωστόσο θα γινόταν βασιλιάς της Ελλάδας ως Γεώργιος ο Α'!

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προσπάθη-
σε να το εκμεταλλευτεί η αγγλική διπλωματία, 
ώστε να παρουσιαστεί ως “ανάδοχος” του νέου 
βασιλιά με την “έγκριση” των πολιτών, αν και η 
υποψηφιότητα Αλφρέδου θεωρούνταν από τους 
Άγγλους ως λήξασα από τον Νοέμβριο του 1862, 
εξαιτίας της άρνησης της βασίλισσας Βικτωρίας. 
Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε την Εθνοσυνέλευση 
να τον ανακηρύξει Συνταγματικό Βασιλιά των 
Ελλήνων τον Ιανουάριο του 1863. 

Τελικά τον Μάρτιο του 1863 αποφασίστηκε στη 
Μ. Βρετανία ότι το στέμμα θα δινόταν στον Γου-
λιέλμο Γλύξμπουργκ, αδερφό του βασιλιά της 
Δανίας Φρειδερίκου Ζ', ο οποίος ήρθε αργότερα 
στην Ελλάδα ως Γεώργιος ο Α'. Η απόφαση επι-
σημοποιήθηκε τη 18η Μαρτίου από την Εθνοσυ-
νέλευση. 

Έτσι, έληξε άδοξα μία από τις πιο ιδιόμορφες 
εκλογικές διαδικασίες όπου, οι πολίτες ελεύθερα 
και με καθολική ψηφοφορία προσήλθαν στις 
κάλπες για να επιλέξουν όποιον μονάρχη 
επιθυμούσαν μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία. 
Ίσως να είναι η μοναδική περίπτωση παγκο-
σμίως που επιλέχθηκε μονάρχης μέσω δημοψη-
φίσματος, έστω κι αν τελικά δεν υλοποιήθηκε. 

Η ίδια η διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται, μάλλον, επιτυχημένη για την εποχή εκείνη. Ο 
πληθυσμός της μικρής ακόμη Ελλάδος το 1861 περιλάμβανε 1.076.000 ημεδαπούς κατοίκους. 
Αν αφαιρέσουμε τις γυναίκες και τους κάτω των 20 ετών άρρενες (η Ελλάδα είχε τότε ευρύτερη 
δημογραφική βάση από σήμερα) οι ψηφίσαντες πλησίαζαν τον ενεργό πληθυσμό. Είναι ενδει-
κτικό ότι οι επαγγελματίες ήταν περίπου 290 χιλιάδες στην απογραφή αυτή του 1861, ελάχι-
στα περισσότεροι από τον αριθμό των ψηφισάντων.  

1862: Ένα παράξενο δημοψήφισμα 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Οι πολίτες και η Αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σε πείσμα όμως των αποστειρωμένων 
και κλειστών ομάδων των πολιτικών κλη-
ρονόμων, οι πολίτες δεν δείχνουν διατε-
θειμένοι να δώσουν “λευκή επιταγή”. Και 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση! Με δε-
δομένη την ολοένα διογκούμενη απαξίω-
ση του πολιτικού συστήματος, εκφραζό-
μενη ακόμη κι ως αποχή από τις εκλογές, 
και την αποδοκιμασία στα πρόσωπα που 
το στελεχώνουν, είναι εύλογο ότι δεν 
μπορούμε να εμπιστευτούμε την ανα-
θεώρηση στα χέρια όσων οδήγησαν την 
Ελλάδα σε Κρίση και την κρατούν εκεί 
δέσμια της ανεπάρκειάς τους.  
 
Την Τρίτη, 31 Μαΐου και ώρα 7 μμ, στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας (Ακαδημίας 60), 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Τα όρια της αναθεωρητικής εξουσίας και η αναθεώρηση 
του άρθρου 110 του Συντάγματος". Η εκδήλωση είχε αναβληθεί στις αρχές Απριλίου εξαιτίας 
των απειλών για κατάληψη του Δικηγορικού Συλλόγου και διοργανώθηκε εκ νέου από την 
κίνηση πολιτών ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Η συζήτηση αφορού-
σε την αναθεώρηση του Συντάγματος ή την αλλαγή του γενικά, αλλά και συγκεκριμένα τη 
δυνατότητα αλλαγής του ίδιου του άρθρου 110 που θεσπίζει τη διαδικασία αναθεώρησης.

Ομιλητές ήταν οι συνταγματολόγοι καθηγητές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σωτηρέλης και Βλαχό-
πουλος και ο δικηγόρος κ. Λυντέρης από την Πρω-
τοβουλία Πολιτών. Συντονιστής ήταν ο δικηγόρος κ. 
Χασάπη, επίσης της Πρωτοβουλίας Πολιτών. 

Σε αντίθεση με τη “δημόσια συζήτηση” με τον 
Μητσοτάκη και τη Γεννηματά (δες το “ΔΗΜΟΨΗΦΙ-
ΣΜΑ” Απριλίου 2016) εδώ επιτρέπονταν οι ερωτή-
σεις από το κοινό και διεξήχθη πραγματικός δημό-
σιος διάλογος, όχι παράλληλοι μονόλογοι. 

Η φωτογραφία είναι του κ. Σταμ. Στεφανάκου, από το 
Facebook [εδώ].

Μετά από τα δύο δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία του 
Κεμπέκ, τα οποία δέχτηκαν σφοδρή κριτική εξαιτίας της ασα-
φούς και περίπλοκης διατύπωσής τους, ψηφίστηκε ειδικός 
νόμος που μεταξύ άλλων ρυθμίζει και τη διατύπωση του ερω-
τήματος.  

Ο Clarity Act [γνωστός και ως Bill C-20], μεταξύ άλλων, δίνει την αρμοδιότητα στο 
Κοινοβούλιο να αποφασίζει εάν η διατύπωση του όποιου μελλοντικού δημοψηφίσματος 
είναι αρκετά σαφής. Πρακτικά, η διατύπωση του θα είναι κάτι σαν “θέλεις ανεξαρτησία, 
ναι ή όχι;”.

Ο νόμος αυτός ξαναήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή το ψευδοψήφισμα του Ιουλίου 
και την περίπλοκη διατύπωση του, που είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού και στόχος 
ειρωνικών σχολίων στα διεθνή μέσα. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210377455691793&set=oa.1357859757561288&type=3&theater


Ελβετία: Η Πρωτοβουλία για “Εγγυημένο 
Εισόδημα χωρίς όρους” στις κάλπες

Η νομοθετική πρωτοβουλία από τους πολίτες έχει 
παρουσιαστεί αναλυτικά στο 
“ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” του Απριλίου 2016, μαζί με μία 
συνέντευξη ενός από τους πρωτεργάτες της στη 
Βασιλεία της Ελβετίας. 

Το Swissinfo.com παρουσίαζει την πρώτη δημο-
σκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
Swiss Broadcasting Corporation αλλά δυστυχώς 
δεν φαίνεται να είναι ευχάριστα. Μόλις το 25% των 
ερωτηθέντων ήταν θετικοί, ενώ το 72% δήλωσαν 
ότι θα ψηφίσουν εναντίον της πρωτοβουλίας. Η 
πρωτοβουλία ζητούσε να δίνεται ένα ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα σε όλους τους κατοίκους της 
Ελβετίας, χωρίς κανέναν όρο, περιορισμό ή 
προϋπόθεση.

Σε άλλο άρθρο του swissinfo, ο John Heilprin παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ιστορική 
αναδρομή της ιδέας αυτής, η οποία παρά τους περίπου 5 αιώνες της εξακολουθεί να 
ακούγεται ριζοσπαστική και ανατρεπτική. Σε τέτοιο βαθμό ανατρεπτική ώστε εκτός από με-
μονωμένες φωνές συμπάθειας, δεν μπόρεσε να αποσπάσει την υποστήριξη ούτε ενός 
πολιτικού κόμματος ή άλλης κοινωνικής ομάδας, πλην μιας μικρή συνδικαλιστικής οργά-
νωσης εργατών. 

Η ιδέα πρωτοπαρουσιάστηκε στην “Ουτοπία” του Τόμας Μουρ. Ωστόσο η πρώτη οργανωμέ-
νη πρόταση εφαρμογής της προήλθε από τον Johannes Ludovicus Vives περίπου δέκα 
χρόνια αργότερα. 

Η ιδέα επανήλθε στο φιλοσοφικό διάλογο αρκετές φορές, είτε στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
φτώχειας, όπως στην Αγγλία και την Ισπανία του 16ου και 17ου αιώνα, είτε στα πλαίσια 
διερεύνησης των βασικών (“φυσικών”) δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως τα επεξεργάστη-
καν ο Μοντεσκιέ, ο Τόμας Πέιν και ο μαρκήσιος ντε Κοντορσέ. 

Έκτοτε, επανήλθε στα τέλη του 20ου αιώνα, υπό τη μορφή πειραματισμού, σε διάφορες 
μικρές κοινότητες, ενώ στο ίδιο πλαίσιο – αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο – εντάσσεται το 
κοινό ταμείο της Πολιτείας της Αλάσκα, όπου μπαίνουν τα έσοδα από το πετρέλαιο και 
μοιράζεται ως μέρισμα στους πολίτες της. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι και η Φινλανδία 
σκέφτεται να ξεκινήσει πειραματικά εντός του 2017 ένα παρόμοιο πρόγραμμα, ενώ το ίδιο 
συζητείται σε μεγάλες Ολλανδικές πόλεις όπως στην Ουτρέχτη και στο Τίλμπουργκ. 

Ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται εδώ: 

http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old-idea-whos
e-time-has-come-/42122622
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Τελευταία Νέα !

Η Πρωτοβουλία καταψηφίστηκε στο 
χθεσινό δημοψήφισμα με ποσοστό 

23.1% υπέρ – 76.9% κατά. 

Λεπτομέρειες στο επόμενο “Δ”

https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________10_-_a______
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old-idea-whose-time-has-come-/42122622
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old-idea-whose-time-has-come-/42122622
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«ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ευρώ και σκληρό πήδημα ή 
Δραχμή και σκληρή δουλειά;

»Αυτό είναι στην κυριολεξία το βασικό δίλημμα που πρέπει πλέον να μας 
απασχολεί μεταξύ ευρώ ή δραχμής. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Είτε θα 
εξαθλιωθούμε άγρια με ευρώ, είτε θα δουλέψουμε σκληρά με δραχμή. 

»Θα πει φυσικά κάποιος πως, αν δουλέψουμε σκληρά και με το ευρώ θα έχουμε 
μέλλον. Λάθος. Το ευρώ είναι ένα τρύπιο καλάθι το οποίο, όσο και να το γεμίζεις, 
αυτό δεν πρόκειται να κρατήσει πλούτο στη χώρα. 

»Ήδη μεγαλώνει συνεχώς το ποσοστό όσων άρχισαν να απεχθάνονται το ευρώ. 
Προβλέπουμε ότι σύντομα το ευρώ θα είναι ένα κακό παρελθόν.»

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

Όσο αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν το ευρώ ως μέρος του 
προβλήματος και όχι εργαλείο για τη λύση του, τόσο θα γίνεται πιο εμφανές ότι το 
ψευδο-δημοψήφισμα του Ιουλίου '15 δεν έλυσε κανένα ζήτημα και δεν οδήγησε σε 
καμία απόφαση. 

«The vision I see is not only a movement of direct democracy, of self-and co-
determination and non-violence, but a movement in wich politics means the power 
to love and the power to feel united on the spaceship Earth.»

Στο όραμα που έχω, δεν υπάρχει απλώς ένα κίνημα άμεσης δημοκρατίας 
αυτοπροσδιορισμού των ατόμων και του συνόλου, αλλά και ένα κίνημα στο οποίο 
πολιτική σημαίνει να έχεις τη δύναμη να αγαπάς και τη δύναμη να είσαι ενωμένος 
με τους άλλους στο διαστημόπλοιο “Γη”. 

Petra Kelly

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

«Το μόνο καλό Σύνταγμα είναι το νεκρό Σύνταγμα. Το πρόβλημα με ένα 
“ζωντανό” Σύνταγμα είναι ότι κάποιος πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο με το 
οποίο θα αναπτυχθεί και πότε θα δημιουργηθούν νέα δικαιώματα. Και αυτό 
αποτελεί μια τεράστια ευθύνη σε μια δημοκρατία για να πέσει στους ώμους 
εννέα ή ακόμη και 30 δικηγόρων.»

Δικαστής Antonin Scalia, 
Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ΗΠΑ 

 

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

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

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

 . . της Ε Ε

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

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

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

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

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

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

Συνθήκη της 
Λισαβόνα 
για την ΕΕ 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” από τον 
Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται μεταξύ των υποστηρικτών της 
καμπάνιας “ECI Campaign” για τη βελτίωση του μόνου 
θεσμού στην Ε.Ε. που επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των 
πολιτών.
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Παρακαλούμε, τυπώστε το, συμπληρώστε 
τα στοιχεία και στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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