
Η Δική Μας ΠρότασηΗ Δική Μας Πρόταση
Η προσέγγιση που ακολουθεί ξεκινάει από την διαπίστωση που κάναμε νωρίτερα ότι :

Οδηγούμαστε  ολοταχώς  σε  μία  κοινωνία  η  οποία  θα  διοικείται  από  μία  τεχνοκρατική
τυραννία, στην οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία αξία, θεωρείται άχρηστος και περιττός και
οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την θεοποιημένη Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Αν κάποιος αναζητήσει το τι κάνει τόσο ισχυρούς αυτούς που οδηγούν τις κοινωνίες σε ένα τέτοιο
μέλλον, διαπιστώνει ότι :

Όλη η δύναμη των Εξουσιαστών, προέρχεται  από την εξουσία που έχουν να παράγουν
νόμους.

Για την εφαρμογή του οποιουδήποτε σχεδίου, χρειάζονται νόμοι, οι οποίοι θα επιβάλλουν το σχέδιο
αυτό.  Η  νομοθετική  εξουσία  σήμερα  ανήκει  στους  κυβερνώντες  και  όχι  κυβερνόμενους.  Αυτό
σημαίνει ότι οι κυβερνώντες μπορούν να παράγουν όποιο νόμο χρειάζονται για την εφαρμογή του
σχεδίου τους και οι κυβερνόμενοι οφείλουν να τους υπακούσουν, ενώ δεν μπορούν να ακυρώσουν
τους νόμους αυτούς.

Απόδειξη για την ισχύ του παραπάνω ισχυρισμού, είναι ότι, εδώ πολλά χρόνια, παρ' ότι πολλοί
πολίτες  έχουν  προσφύγει  στη  δικαιοσύνη  προκειμένου  να  προσβάλουν  τους  σχετικούς  με  τα
μνημόνια  ή  και  την  πανδημία  νόμους  σαν  αντισυνταγματικούς,  καμία  προσπάθεια  δεν
τελεσφόρησε.

Αναζητώντας μια πραγματική λύση στο πρόβλημα αυτό, αναρωτιέται κανείς αν είναι περισσότερο
δόκιμο να πολεμάει ένα προς ένα τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνώντες, ή αν υπάρχει μία
συνολική λύση, που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα σαν ένα γόρδιο δεσμό και θα λύσει όλα τα
επιμέρους προβλήματα με τη μία.

Πράγματι η λύση αυτή υπάρχει και είναι ένας γόρδιος δεσμός :

Εφόσον  όλη  η  δύναμη  των  κυβερνώντων  πηγάζει  από  την  εξουσία  που  κατέχουν  να
παράγουν νόμους, τους αφαιρείται η εξουσία αυτή και το πρόβλημα λύθηκε.

Προτείνουμε  λοιπόν  σαν  λύση  την  αλλαγή  του  πολιτεύματος  σε  Άμεση  Δημοκρατία,  όπου  η
νομοθετική εξουσία θα ανήκει στο σύνολο του λαού και θα ασκείται μέσω δημοψηφισμάτων από το
σύνολο των πολιτών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Το Σύνταγμα της ΕλλάδαςΤο Σύνταγμα της Ελλάδας
Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, μελετά θέματα πολιτικής φιλοσοφίας, την οικογένεια, το κράτος, τα
πολιτεύματα, την έννοια του πολίτη και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι :

Ο άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικόν». 

Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη.

Οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε πόλεις για να εξασφαλίσουν το ζην, δηλαδή την επιβίωση και να
επιδιώξουν το ευ ζην, δηλαδή την ευδαιμονία, την καλή ζωή.

Σήμερα οι πόλεις έχουν οργανωθεί σε μεγαλύτερες οντότητες που ονομάζουμε κράτη.

Για να μπορεί το κράτος να λειτουργεί, οι πολίτες του, έκαναν μία σύμβαση μεταξύ τους, ότι θα
υπακούν το δίκαιο δηλαδή τους νόμους,  που ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε
πολίτη.

Ο πρωταρχικός και θεμελιώδης νόμος κάθε κράτους ονομάζεται σύνταγμα.

Το  Σύνταγμα  της  Ελλάδας  είναι  ο  θεμελιώδης  νόμος  επάνω  στον  οποίο  βασίζεται  η
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διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας της Ελλάδας όσον αφορά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις  του  πολίτη,  την  οργάνωση  και  τους  βασικούς  κανόνες  λειτουργίας  του
ελληνικού κράτους και των θεσμών. 

Το σύνταγμα που σήμερα εφαρμόζεται  στην Ελλάδα είναι  το Σύνταγμα  του 1975,  όπως αυτό
τροποποιήθηκε το 1986, το 2001, το 2008 και το 2019.

Με την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας, τον Ιούλιο του 1974, η Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας έθεσε ως πρώτο στόχο της την εδραίωση της Δημοκρατίας και επανέφερε εν μέρει σε
ισχύ το Σύνταγμα του 1952, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούσαν τον βασιλέα. 

8 Δεκεμβρίου 1974 έγινε δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος, το οποίο απέβη υπέρ του
πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας, ακολούθησε το Σύνταγμα του 1975. 

Το  Σύνταγμα  αυτό,  μολονότι  ψηφίσθηκε  τελικώς  μόνο  από  την  κοινοβουλευτική  πλειοψηφία,
συγκέντρωσε σταδιακώς κατά την εφαρμογή του την ευρύτερη δυνατή αποδοχή εκ μέρους των
πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 

Το Πολιτικό Σύστημα Το Πολιτικό Σύστημα Της ΕλλάδοςΤης Ελλάδος
Το  πολιτικό σύστημα της Ελλάδας είναι  Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, με τον
Πρωθυπουργό ως αρχηγό της κυβέρνησης μέσα σε ένα πολυκομματικό σύστημα, τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας αρχηγό του κράτους και με τις εξουσίες διακεκριμένες. 

Τι Είναι Η ΔημοκρατίαΤι Είναι Η Δημοκρατία
Ο αρχαίος φιλόσοφος ο Αντισθένης ο κυνικός έλεγε : 

Ἀρχή σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις 

Κανόνας δηλαδή της σοφίας είναι η σκέψη, η ερμηνεία των ονομάτων.

Ας εξετάσουμε λοιπόν τι σημαίνει η λέξη Δημοκρατία.

Η  ετυμολογία  της  λέξεως  βρίσκεται  στα  συνθετικά  «δήμος»  (το  σύνολο  ή  η  συνέλευση  των
ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα) και «κράτος» (δύναμη, εξουσία, κυριαρχία). 

Δημοκρατία δεν είναι η δικτατορία μιας πλειοψηφίας.  Προϋπόθεση για να λέγεται δημοκρατία το
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«κράτος» του «δήμου», είναι πρωτίστως να υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της
ευνομούμενης  πολιτείας  που  σέβεται  θεσμικά  και  νομικά  τα  ανθρώπινα  και  δημοκρατικά
δικαιώματα όλων των πολιτών της αλλά και κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην επικράτειά της.
Είναι ο σεβασμός στη διαφωνία, τη μειοψηφούσα άποψη, την κάθε είδους και μορφής μειονότητα.

Επιπλέον,  προϋπόθεση  για  τη  ορθή  απόδοση  του  ονόματος  «δημοκρατία»  είναι  η  ελεύθερη
διακίνηση ιδεών, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται τόσο από απόπειρες άμεσης κυβερνητικής
καταστολής όσο και από την έμμεση καταπίεση από τους «νόμους της αγοράς» που διέπουν τα
ιδιωτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Συστατικά της Δημοκρατίας σαν έννοια, είναι η Ελευθερία, η Ισότητα και η Δικαιοσύνη.

Ειδικά για τη Δικαιοσύνη με την έννοια της εξουσίας, είναι το  βασικό συστατικό κάθε πολιτεύματος,
αφού κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συντηρηθεί αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι που το
διέπουν. 

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και
υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.

Το σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 1 αναφέρει :

Άρθρο 1

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται
όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με  ψηφοφορία των πολιτών,
στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Το  πολιτικό  σύστημα  που  έχει  σήμερα  η  χώρα  μας,  εντάσσεται  στην  αντιπροσωπευτική
δημοκρατία, κατ' ουσία όμως είναι η αντιπροσωπευτικός κοινοβουλευτισμός, σύμφωνα με το οποίο
η  εξουσία  ασκείται  από μια  ομάδα  ανθρώπων,  που  επιλέγονται  μέσα  από εκλογές  ανάδειξης
αντιπροσώπων.

Σε αντιδιαστολή με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία βρίσκεται η  άμεση δημοκρατία,  όπου η
εξουσία εδράζεται στη συνέλευση όλων των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτήν. Η συνέλευση
μπορεί  να  έχει  εκτελεστικές  εξουσίες,  νομοθετικές  αρμοδιότητες,  να  ορίζει  και  να  απολύει
αξιωματούχους, καθώς και να δικάζει.

Ιστορικά εμφανίστηκε πρώτα η άμεση δημοκρατία και ακολούθησε, μετά από περίπου δύο χιλιετίες,
η έμμεση.

Πόσο Εφικτή Είναι Η Άμεση Δημοκρατία ;Πόσο Εφικτή Είναι Η Άμεση Δημοκρατία ;
Σήμερα υπάρχει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Είναι η από 16.12.1966 υπ΄αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπως
κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2462/1997

Άρθρο 1.- 1. Όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σύμφωνα με το δικαίωμα
αυτό,  καθορίζουν  ελεύθερα  το  πολιτικό  καθεστώς  τους  και  εξασφαλίζουν  ελεύθερα  την
οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξή τους.

Όλος ο πλανήτης δηλαδή αλλά και η Ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει στους Έλληνες το δικαίωμα να
καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους.

Τα επιχειρήματα για την ύπαρξη της αντιπροσωπευτικής ή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, είναι
ότι :

• Δεν είναι δυνατόν να συγκαλείται  η εκκλησία του δήμου για να ψηφίζει τις αποφάσεις –
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νόμους. Πράγματι, δεν μπορούμε να φανταστούμε 10.000.000 Έλληνες να κατεβαίνουν στο
σύνταγμα, κάθε φορά που πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος.

• Τα  κόμματα  –  αντιπρόσωποι  του  λαού,  γνωρίζουν  καλύτερα  από  τον  ίδιο  το  λαό  το
συμφέρον του !  Ο λαός, λόγο έλλειψης γνώσης, δεν είναι σε θέση να λάβει τις σωστές
αποφάσεις, δεν έχει τις απαραίτητες “ικανότητες”, για τη σωστή διακυβέρνηση.

Η  υπάρχουσα  τεχνολογία,  μπορεί  να  κάνει  την  άμεση  δημοκρατία  άμεσα  εφαρμόσιμη.  Μία
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μπορεί να περιέχει όλες εκείνες τις αποφάσεις - νόμους που πρέπει να
ψηφιστούν,  καθώς και τη συζήτηση ή διαφορετικές απόψεις πάνω στα θέματα που είναι  προς
ψήφιση.  Θα  πρέπει  να  δίνεται  χρονικό  περιθώριο  κάποιον  ημερών,  έτσι  ώστε  ο  δήμος  να
ενημερώνεται και να μελετά τις αντικρουόμενες απόψεις, για να βγάλει τα δικά  του συμπεράσματα.
Η διαδικασία ψηφοφορίας σήμερα είναι πολύ απλή, το μόνο που χρειάζεται είναι  μία εφαρμογή
στο κινητό του κάθε πολίτη με δικαίωμα ψήφου.

Αντίρρηση : Ο κόσμος δεν έχει χρόνο για να ασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή.

Απάντηση : Απλά ελέγξτε πόσοι είναι οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι μαζί και θα διαπιστώσετε ότι
υπάρχει χρόνος με το παραπάνω. Αυτοί που εργάζονται, θα πρέπει δυστυχώς να χάσουν κάποια
επεισόδια του  Big Brother, αν θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το μέλλον τους.
Επίσης  πρέπει  να  σκεφτούμε  ότι  οδηγούμαστε  σε  μία  κοινωνία  όπου  με  την  εξέλιξη  της
τεχνολογίας, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να δουλεύουν, δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν
χρόνο να δαπανήσουν σε άλλες δραστηριότητες.

Αντίρρηση : Ο Κόσμος δεν έχει τις γνώσεις για να αποφασίσει σωστά.

Απάντηση : Συμφωνώ. Ο Κόσμος όμως θα εκπαιδευτεί να ασχολείται και να αποφασίζει αυτός για
το μέλλον του. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι χειρότερο μπορεί να κάνει ο πολίτης που θα
ψηφίσει  λάθος  θέση,  από  το  βουλευτή  που  κατά  δήλωσή  του  ιδίου,  έχει  ψηφίσει  υπέρ  των
μνημονίων, χωρίς να τα έχει διαβάσει.

Ακόμα  και  αν  κάποια  στιγμή  οι  πολίτες  αποφασίσουν  λάθος  για  ένα  θέμα,  κανένας  δεν  τους
εμποδίζει  να  αλλάξουν  την  απόφασή  τους  τον  επόμενο  μήνα  ή  μόλις  αντιληφθούν  το  λάθος.
Σήμερα πόσο εύκολο είναι για τους πολίτες να αλλάξουν μια απόφαση της κυβέρνησης με την
οποία διαφωνούν ;

Οι νέοι για πρώτη φορά θα αισθανθούν ότι μπορούν να επηρεάσουν τα γεγονότα που καθορίζουν
τι ζωή τους, ότι έχουν λόγο στις εξελίξεις και δεν διοικούνται από μία γενιά ανίκανων.

Ρωτήστε τους νέους πως αισθάνονται για τους διοικούντες και γιατί απέχουν από τις εκλογές και θα
καταλάβετε!

Και αν πραγματικά δεχόμαστε ότι ο απλός πολίτης δεν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί,
πως είναι δυνατόν ο να δεχόμαστε ο ίδιος αυτός πολίτης να έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ;

Ο πολίτης που ήταν περιπτεράς, φούρναρης, ηθοποιός, γυμναστής ή ότι άλλο, πως καταφέρνει
ξαφνικά και την επόμενη μέρα που θα εκλεγεί βουλευτής ή δημοτικός σύμβουλος να αποκτά όλα τα
προσόντα και θεωρείται ικανός να κυβερνά ;

Και αν ένας πολίτης δεν έχει  την ικανότητα να κυβερνήσει σωστά, γιατί  δεχόμαστε ότι  έχει  την
ικανότητα να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος που θα τον κυβερνήσει ;

Θεωρείται βέβαια και αυτονόητα αναγκαίο, οι πολίτες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δια βίου
εκπαίδευση να  μαθαίνουν  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τους  νόμους  και  τη  διοίκηση  του
κράτους.

Πως Μπορούμε Να Επιτύχουμε Την Άμεση Δημοκρατία ;Πως Μπορούμε Να Επιτύχουμε Την Άμεση Δημοκρατία ;

ΑλλαγήΑλλαγή Το Του Πολιτεύματοςυ Πολιτεύματος
Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και
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υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.

Στην άμεση δημοκρατία, η εξουσία εδράζεται στη συνέλευση όλων των πολιτών που συμμετέχουν
σε αυτήν. Η συνέλευση μπορεί να έχει εκτελεστικές εξουσίες, νομοθετικές αρμοδιότητες, να ορίζει
και να απολύει αξιωματούχους, καθώς και να δικάζει.

Για να εφαρμόσουμε επομένως την Άμεση Δημοκρατία, θα πρέπει να μεταβάλλουμε το πολίτευμα.
Πρέπει  να  αλλαχτεί  το  Σύνταγμα  και  να  μετατραπεί  το  πολίτευμα  από  Προεδρευόμενη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία σε Άμεση Δημοκρατία. 

Η Νομοθετική εξουσία θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από τη συνέλευση όλων των πολιτών.

Η Δικαστική Εξουσία μπορεί βελτιωθεί μέσα από την Άμεση Δημοκρατία, με τη μετατροπή των
ποινικών τουλάχιστον δικαστηρίων σε ένορκα, όπου οι πολίτες ένορκοι θα αποφασίζουν για την
ενοχή ή όχι του κάθε κατηγορούμενου.

Αρκούν αυτές οι αλλαγές για να πετύχουμε την Άμεση Δημοκρατία ;

Σίγουρα για  την  μετατροπή του  πολιτεύματος  σε  Άμεση Δημοκρατία,  θα  χρειαστούν  και  άλλες
αλλαγές στη νομοθεσία και τη δομή του κράτους, οι αλλαγές αυτές όμως μπορούν να γίνουν σε
δεύτερο χρόνο με την ψήφιση των σχετικών νόμων από το δήμο. 

Το πρωταρχικό μέλημα είναι, να μεταφερθεί η νομοθετική εξουσία αποκλειστικά στο σύνολο των
πολιτών.

Πως Μπορούμε Να Αλλάξουμε Το Πολίτευμα Σε Άμεση Δημοκρατία ;Πως Μπορούμε Να Αλλάξουμε Το Πολίτευμα Σε Άμεση Δημοκρατία ;
Το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 1 λέει ότι “1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία”.

Το  άρθρο  110  αφορά  την  αναθεώρηση  του  Συντάγματος  και  ορίζει  ότι  “Οι  διατάξεις  του
Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή
του  πολιτεύματος,  ως  Προεδρευόμενης  Κοινοβουλευτικής  Δημοκρατίας”,  και  κάποιες  άλλες
διατάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 110 δεν επιτρέπει την αλλαγή του πολιτεύματος. Το σύνταγμα όμως
πουθενά δεν απαγορεύει την κατάργηση του άρθρου 110 μέσα από συνταγματική αναθεώρηση.
Αυτή όμως η διαδικασία θα απαιτούσε ίσως και περισσότερα από δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Υπάρχει Συντομότερος Τρόπος ;Υπάρχει Συντομότερος Τρόπος ;
Ο τρόπος με τον οποίο το σύνταγμα μπορεί να αλλάξει άμεσα είναι μέσω δημοψηφίσματος. Οι
Έλληνες  που επιθυμούν  την  μετατροπή του πολιτεύματος  σε  Άμεση Δημοκρατία,  μπορούν να
στείλουν μια υπεύθυνη δήλωση στην πρόεδρο της δημοκρατίας με το παρακάτω κείμενο :

Προς 

Την κα Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι :

Επιθυμώ,  υποστηρίζω  και  ζητώ  από  την  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  την  άμεση  διεξαγωγή
δημοψηφίσματος στο οποίο οι Έλληνες θα απαντήσουν χωριστά σε κάθε ένα από τα παρακάτω
ερωτήματα :

1. Μετατροπής του πολιτεύματος της Ελλάδος σε Άμεση Δημοκρατία, σύμφωνα με το οποίο
το δικαίωμα της Νομοθετικής Εξουσίας θα ανήκει αποκλειστικά στο λαό και για κάθε νόμο
και συνταγματική αναθεώρηση θα απαιτείται δημοψήφισμα για να τεθεί σε ισχύ.

2. Διαγραφή  του  άρθρου  του  συντάγματος  που  παρέχει  βουλευτική  ασυλία  ως
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αντισυνταγματικό.

3. Μετατροπή των Ποινικών Δικαστηρίων σε ένορκα με συμμετοχή των πολιτών.

Η πρόεδρος της δημοκρατίας οφείλει να σεβαστεί τη λαϊκή βούληση του λαού και να προχωρήσει
στη  διενέργεια δημοψηφίσματος.

Πόσες Υπογραφές Χρειάζονται Για Να Προκληθεί Δημοψήφισμα ;Πόσες Υπογραφές Χρειάζονται Για Να Προκληθεί Δημοψήφισμα ;
Το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 73 ορίζει πως λειτουργεί η νομοθετική λειτουργία της Βουλής
και στην παράγραφο 6 αναφέρει :

****6.  Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου,  μπορούν να
κατατίθενται  έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις  νόμων στη Βουλή,  οι  οποίες με
απόφαση  του  Προέδρου  της  παραπέμπονται  στην  οικεία  κοινοβουλευτική  επιτροπή  προς
επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια
του Σώματος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα
δημοσιονομικά,  εξωτερικής  πολιτικής  και  εθνικής  άμυνας.  Νόμος  ορίζει  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Επομένως χρειαζόταν 500.000 υπογραφές για την προκήρυξη δημοψηφίσματος.

Στην Ελβετία με πληθυσμό 8,7 εκ. το 2021, χρειάζονται 50.000 υπογραφές.

Στην Ρουμανία με πληθυσμό 19,1 εκ. το 2021, χρειάζονται 100.000 υπογραφές.

Στην Ε.Ε. Των 509 εκ. το 2016, χρειάζονται 1.000.000 υπογραφές (για την εκκίνηση νομοθετικής
πρωτοβουλίας), που για την Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 15.000 υπογραφές.

Βλέπουμε δηλαδή ότι οι 500.000 υπογραφές που απαιτούνται από στο σύνταγμα είναι παράλογα
πολλές σε σχέση με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΑντιρρήσειςΑντιρρήσεις
Ας εξετάσουμε τώρα μερικές από τις αντιρρήσεις που προβάλουν οι πολέμιοι της ιδέας αυτής.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν προβλέπει μετατροπή του πολιτεύματος.

Πράγματι  το Σύνταγμα δεν προβλέπει  τη μετατροπή του πολιτεύματος.  Στο παρελθόν από την
επανάσταση  του  1821  μέχρι  και  το  1974,  πραγματοποιήθηκαν  οκτώ  δημοψηφίσματα.  Τα
δημοψηφίσματα αυτά, αφορούσαν στην ουσία, την αλλαγή του πολιτεύματος.

Στο άρθρο :

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF
%8C_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE
%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_1974

με τίτλο : Ελληνικό δημοψήφισμα του 1974

διαβάζουμε :

Στις 22 Νοεμβρίου 1974 προκηρύχθηκε δημοψήφισμα (ΦΕΚ Α΄ 353) και στις 8 Δεκεμβρίου του
ίδιου έτους διεξήχθη στην Ελλάδα για τη μορφή του πολιτεύματος μεταξύ Βασιλευόμενης και
Αβασίλευτης  Δημοκρατίας.  Το  αποτέλεσμα  του  δημοψηφίσματος  ήταν  69,2%  υπέρ  της
Αβασίλευτης Δημοκρατίας. 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Είναι η από 16.12.1966 υπ΄αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπως
κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2462/1997
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Άρθρο 1.- 1. Όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σύμφωνα με το δικαίωμα
αυτό,  καθορίζουν  ελεύθερα  το  πολιτικό  καθεστώς  τους  και  εξασφαλίζουν  ελεύθερα  την
οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξή τους.

Σύνταγμα της Ελλάδος

Άρθρο 1 

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται
όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

Άρθρο 52 

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί
υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν
σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής. 

Όταν η λαϊκή κυριαρχία και βούληση το επιτάσσει, το πολίτευμα είναι δυνατόν να αλλάξει.

Η πρόεδρος της δημοκρατίας δεν είναι αρμόδια να προκαλέσει δημοψήφισμα.

Ας υποθέσουμε ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι αρμόδια. Όταν ένας Έλληνας πολίτης
κάνει ένα αίτημα στο δημόσιο και η υπηρεσία που το παραλαμβάνει δεν είναι αρμόδια για το θέμα
που το αίτημα αφορά, οφείλει μέσα σε 3 ημέρες να προωθήσει το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία
και να ενημερώσει τον πολίτη σχετικά.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αδιαφορήσει σαν να μην έλαβε ποτέ το αίτημά μου.

Είναι μια πιθανή αντίδραση. Μπορείς όμως να διασφαλίσεις την προσπάθειά σου αν καταθέσεις
την  αίτηση σε ένα αστυνομικό τμήμα,  αν στείλεις  αντίγραφο με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την Ευρωβουλή.

Αν η πρόεδρος της δημοκρατίας αδιαφορήσει  καταπατεί  τον όρκο που έδωσε να τηρεί  και  να
προστατεύει το Σύνταγμα, παραβιάζει τη λαϊκή κυριαρχία και διαπράττει εσχάτη προδοσία.

Αν  η  πρόεδρος  της  δημοκρατίας  αδιαφορήσει  και  δεν  σου  απαντήσει  ποτέ,  τότε  μπορείς  να
εφαρμόσεις το άρθρο 10 του Συντάγματος

Άρθρο 10 

1.  Καθένας  ή  πολλοί  μαζί  έχουν το  δικαίωμα,  τηρώντας  τους  νόμους του Κράτους,  να
αναφέρονται  εγγράφως στις αρχές,  οι  οποίες είναι  υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα
κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την
αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.

3.  Η  αρμόδια  υπηρεσία  ή  αρχή  υποχρεούται  να  απαντά  στα  αιτήματα  για  παροχή
πληροφοριών  και  χορήγηση  εγγράφων,  ιδίως  πιστοποιητικών,  δικαιολογητικών  και
βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος
ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης,
πέραν  των  άλλων  τυχόν  κυρώσεων  και  έννομων  συνεπειών,  καταβάλλεται  και  ειδική
χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει. 

Αν  η Πρόεδρος της  Δημοκρατίας αδιαφορήσει  για  το αίτημά σου,  μπορείς  να διεκδικήσεις  και
χρηματική αποζημίωση. 

Η πρόεδρος της δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να διατάξει δημοψήφισμα.

Σύνταγμα της Ελλάδος

34



Άρθρο 44 

2.  O  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  προκηρύσσει  με  διάταγμα  δημοψήφισμα  για  κρίσιμα
εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των
βουλευτών,  που  λαμβάνεται  με  πρόταση  του  Υπουργικού  Συμβουλίου.  Δημοψήφισμα
προκηρύσσεται  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  με  διάταγμα  και  για  ψηφισμένα
νομοσχέδια  που  ρυθμίζουν  σοβαρό  κοινωνικό  ζήτημα,  εκτός  από  τα  δημοσιονομικά,
εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από
πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και
νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της
Βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο. Αν νομοσχέδιο
υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος. 

Νόμος  4023/2011  :  Διεύρυνση  της  άμεσης  και  συμμετοχικής  δημοκρατίας  με  τη  διενέργεια
δημοψηφίσματος. 

Άρθρο 2

1. Το δημοψήφισμα προκηρύσσεται με προεδρικό διάταγμα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που σε κάθε περίπτωση προκηρύσσει  με προεδρικό
διάταγμα  το  δημοψήφισμα.  Ακόμα  και  αν  τα  διαδικαστικά  είναι  διαφορετικά  από  αυτά  που
αναφέρονται στο παρόν κείμενο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που θα φροντίσει να
ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή της λαϊκής βούλησης που απαιτεί
δημοψήφισμα.

Η κυβέρνηση θα αντιδράσει και δεν θα δεχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

Εφόσον οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, η λαϊκή θέληση επιβάλει την Άμεση Δημοκρατία και οι
λειτουργοί  της  πολιτείας  έχουν υποχρέωση να  διασφαλίζουν τη  λαϊκή  κυριαρχία,  το  μόνο που
μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να κάνει πράξη τη βούληση του λαού. Διαφορετικά η κυβέρνηση
αυτή θα είναι υπεύθυνη για εσχάτη προδοσία.

Ας προσπαθήσει μια τέτοια κυβέρνηση να δικαιολογήσει τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς γιατί δεν
υπακούει στη λαϊκή βούληση της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Φοβάμαι ότι θα με κυνηγήσουν 

Όποια κυβέρνηση τολμήσει να σε κυνηγήσει, το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι να σε κάνει
ήρωα.

Ποια  κυβέρνηση  θα  τολμήσει  να  κατηγορήσει  Έλληνα  πολίτη  που  ζητάει  Άμεση  Δημοκρατία,
δηλαδή περισσότερη δημοκρατία και μάλιστα μέσα από τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, για
απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος.
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