
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άµεση ∆ηµοκρατία και Θεσµοί 
 
Το δηµοψήφισµα, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, κατάγεται απ’ την αρχαία 
Ελλάδα και συνδέεται άµεσα µε τη ∆ηµοκρατία της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, ως 
θεσµός έχει ελληνική καταγωγή. Ωστόσο, το δηµοψήφισµα µε τη σηµερινή του 
µορφή είναι δηµιούργηµα των νεότερων χρόνων, αφού τότε υπήρχε απλώς ως 
απόφαση του λαού για συγκεκριµένα ουσιαστικά ζητήµατα. Στην αρχαία ελληνική 
∆ηµοκρατία, οι αποφάσεις λαµβάνονταν στη λαϊκή συνέλευση και δεν υπάρχει 
ανάγκη χρησιµοποίησης του δηµοψηφίσµατος µε την τυπική διαδικαστική έννοια της 
σύγχρονης εποχής1.  
Το δηµοψήφισµα είναι θεσµός άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη ∆ηµοκρατία. 
∆ηµοκρατία είναι το πολίτευµα στο οποίο ο λαός παίρνει ο ίδιος τις βασικές πολιτικές 
αποφάσεις. Έχει επικρατήσει στην επιστήµη σήµερα να ονοµάζεται η ∆ηµοκρατία 
«άµεση» και να διακρίνεται έτσι απ΄ την έµµεση. Ο διαχωρισµός όµως αυτός δεν 
είναι ορθός, αφού η άµεση δηµοκρατία είναι η µόνη µορφή ουσιαστικής 
δηµοκρατίας2  
Θεσµοί άµεσης ∆ηµοκρατίας, είναι οι νοµικοί µηχανισµοί, που εξασφαλίζουν την 
άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο τον λαό, όταν δηλαδή ο λαός ο ίδιος ασκεί την 
κρατική εξουσία, χωρίς την µεσολάβηση άλλων οργάνων. Οι θεσµοί άµεσης 
∆ηµοκρατίας συνδέονται ιδιαίτερα µε τον ελληνικό χώρο, στον οποίο και 
αναπτύχθηκε το δηµοκρατικό πολίτευµα. Αν οι περισσότεροι από τους 
κοινοβουλευτικούς θεσµούς κατάγονται από το αγγλικό πολίτευµα, οι λεγόµενοι 
θεσµοί άµεσης ∆ηµοκρατίας έλκουν την καταγωγή τους απευθείας από την ελληνική 
αρχαιότητα. Τόσο η συνταγµατική διάπλαση, όσο και η πραγµατική – ιστορικό – 
πολιτική εξέλιξη των θεσµών αυτών δεν υπήρξε οµοιόµορφη στις διάφορες χώρες. 
Τρεις θεωρούνται οι βασικοί θεσµοί άµεσης ∆ηµοκρατίας: Το δηµοψήφισµα 
(referendum), η πρωτοβουλία πολιτών ή λαϊκή πρωτοβουλία (initiative, initiative 
populaire) κι η ανάκληση (recall). Πρωτοβουλία πολιτών είναι ο θεσµός κατά τον 
οποίο, µετά από αίτηση αριθµού πολιτών, κινείται η σχετική διαδικασία και 
προκαλείται απόφαση του κοινοβουλίου ή του εκλογικού σώµατος για συγκεκριµένο 
ζήτηµα. Έχει δύο έννοιες, την τυπική και την ουσιαστική. Με την τυπική αναφέρεται 
στην κίνηση της διαδικασίας ενώ µε την ουσιαστική αναφέρεται στο ουσιαστικό 
περιεχόµενο της πρότασης των πολιτών, στο θέµα για το οποίο καλείται να 
αποφασίσει το κοινοβούλιο ή ο λαός. Η πρωτοβουλία πολιτών, εντασσόµενη στη 
νοµοθετική διαδικασία, εµφανίζεται ως νοµοθετική πρωτοβουλία πολιτών και 
διακρίνεται σε άµεση και έµµεση. Άµεση είναι όταν δικαίωµα πρότασης έχουν οι 
ίδιοι οι πολίτες και έµµεση όταν η πρόταση γίνεται από τους αρµόδιους φορείς. 
Από την άλλη στην ανάκληση ορισµένος ελάχιστος αριθµός πολιτών, µπορεί να 
ζητήσει ν’ αποφανθεί ο λαός για τη λήξη της θητείας των µελών της κυβέρνησης ή 
των βουλευτών. ∆ιακρίνεται σε κυβερνητική και κοινοβουλευτική. Η ανάκληση είναι 
θεσµός µε τον οποίο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις ανακαλείται συγκεκριµένος 
φορέας αξιώµατος, σε περιπτώσεις σύγκρουσης του ίδιου και των εκλογέων του. Η 
ανάκληση αποτελεί συνταγµατικό θεσµό που κατέχει τον ρόλο ασφαλιστικής 
δικλείδας για την άσκηση της εξουσίας.3 
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ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Ι) Έννοια του δηµοψηφίσµατος 
Ο προσδιορισµός της έννοιας του δηµοψηφίσµατος δεν είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Ο 
ελληνικός όρος «δηµο – ψήφισµα» είναι σύνθετος και αποτελείται από τις λέξεις 
«δήµος» (λαός) και «ψήφισµα» (απόφαση). Κατά αυτήν την έννοια δηµοψήφισµα 
είναι απόφαση λαού. «∆ηµοψήφισµα σηµαίνει τον θεσµόν εκείνον, καθ’ ον νόµοι ή 
αποφάσεις ληφθείσαι υπό του νοµοθετικού σώµατος, υποβάλλονται εις τον λαόν προς 
έγκρισιν ή απόρριψιν αυτών»4. Στις διάφορες γλώσσες για τον όρο δηµοψήφισµα 
χρησιµοποιείται ο διεθνής πλέον λατινικός όρος «referendum». Ωστόσο στην ξένη 
ορολογία χρησιµοποιείται πολλές φορές και ο όρος «plebiscitum». 
Ο όρος δηµοψήφισµα έχει δύο έννοιες, ουσιαστική και τυπική. Σύµφωνα µε την 
ουσιαστική έννοια δηµοψήφισµα είναι το ίδιο το ουσιαστικό περιεχόµενο της 
απόφασης του λαού, η απόφαση στην ουσιαστική της έννοια. Κατά την τυπική έννοια 
εννοείται η διαδικασία µε την οποία λαµβάνεται η απόφαση. Ουσιαστική όµως, και 
τυπική έννοια, περιεχόµενο και διαδικασία διαπλέκονται σε ενιαίο σύνολο. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι καταρχήν το υποκείµενό του καθώς συνιστά 
απόφαση του ίδιου του λαού, του εκλογικού σώµατος, ως ανώτατου οργάνου του 
κράτους, το περιεχόµενό του, καθώς η απόφαση του λαού αναφέρεται σε 
συγκεκριµένα ουσιαστικά ζητήµατα και όχι στην ανάδειξη προσώπων, και τέλος η 
διαδικασία του, καθώς η απόφαση λαµβάνεται κατά τους συνταγµατικούς κανόνες 
που διέπουν τη γραπτή ψήφο και ψηφοφορία. 
Συµπερασµατικά, ως ορισµός θα µπορούσε να δοθεί ο εξής: «∆ηµοψήφισµα είναι η 
για βασικά θέµατα και σύµφωνα µε τις συνταγµατικές αρχές, που διέπουν τη γραπτή 
ψήφο και ψηφοφορία, λαµβανόµενη κρατική απόφαση από το εκλογικό σώµα ως 
ανώτατο όργανο του κράτους»5. 
 
ΙΙ) Είδη του δηµοψηφίσµατος 
 
α) Referendum και plebiscitum 
Η παρεµβολή στην ξένη βιβλιογραφία του όρου plebiscitum δηµιούργησε σύγχυση 
και παρερµηνείες που χρειάζονται διασαφήσεις. Αρχικά πάντως οι δύο όροι δεν 
εξέφραζαν διαφορετικές διαδικασίες και αποφάσεις αλλά θεωρούνταν συνώνυµοι 
όροι. Όπως αναφέρει ο Montesquien στο Πνεύµα των Νόµων, Plebiscite ήταν οι 
νόµοι τους οποίους µετά από αγώνες κατόρθωσαν να καταρτίζουν οι πληβείοι, χωρίς 
την σύµπραξη των πατρικίων. Το plebiscite θεωρείτο και ήταν πράγµατι δηµοκρατική 
κατάκτηση. Referendum και plebiscitum διαφοροποιούνται εννοιολογικά στους 
χρόνους του Βοναπάρτη κι αποκτούν πλέον ξεχωριστό εννοιολογικό 
συνταγµατικοπολιτικό περιεχόµενο6. 
Η έννοια του referendum ή «κλασικού» δηµοψηφίσµατος σχετίζεται µε την 
περίπτωση που στην κρίση του λαού τίθεται νόµος ή νοµοσχέδιο που έχει ψηφιστεί 
από τη βουλή. Ο όρος referendum χρησιµοποιείται για να εκφράσει την απόφαση του 
λαού, που εκδηλώνεται σε συνάρτηση µε προηγούµενη απόφαση του νοµοθετικού 
σώµατος, στο πλαίσιο της σχέσης εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτηµένου. Η λέξη 
referendum παράγεται από το λατινικό «reffere», του οποίου αποτελεί γερουνδιακή 
µορφή. Το referendum συνδέεται µε συγκεκριµένη πρακτική στην Ελβετία, σε 
οµοσπονδιακό επίπεδο κι αποκτά συγκεκριµένο περιεχόµενο κατά πάσα πιθανότητα 
τον 17ο αιώνα. Η στενή αυτή έννοια δεν συµπεριλαµβάνει ερωτήµατα, που τίθενται 
στον λαό και δεν σχετίζονται µε το νοµοθετικό ή αναθεωρητικό έργο, δεν συνδέονται 
µε το έργο των νοµοθετικών σωµάτων. 



Η έννοια του plebiscitum ή «προσωπικού» δηµοψηφίσµατος είναι αντιφατική, καθώς 
το προσωπικό δηµοψήφισµα δεν είναι δηµοψήφισµα, διότι αναφέρεται σε πρόσωπα 
και όχι σε θέµατα. Μοιάζει έτσι, περισσότερο µε εκλογή. Το προσωπικό 
δηµοψήφισµα κατά αυτήν την έννοια αποτελεί παραποίηση, κακή χρήση και 
διαστρέβλωση του θεσµού. Από την άλλη, το plebiscitum αν και µοιάζει µε εκλογές 
και όχι µε δηµοψήφισµα διαφέρει και απ’ αυτές. Το προσωπικό δηµοψήφισµα 
αναφέρεται στην ανάδειξη του αρχηγού του κράτους, βασιλιά, αυτοκράτορα κ.λ.π. ή 
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. ∆ιαφέρει από την ιδιότυπη διαδικασία «εκλογής 
µονάρχη», στην οποία µπορούν να υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι. Το προσωπικό 
δηµοψήφισµα ως παρωδία εκλογικής διαδικασίας αναφέρεται σε έναν µόνο 
«υποψήφιο»7. 
 
β) Προεδρικό, Κυβερνητικό και Αντιπολιτευτικό 
Προεδρικό είναι το δηµοψήφισµα, εφόσον η δηµοψηφισµατική πρωτοβουλία ανήκει 
στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Το προεδρικό δηµοψήφισµα µπορεί να είναι 
αποκλειστικό ή συντρέχον µε το δηµοψήφισµα της προεδρικής πρωτοβουλίας. Ο 
πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να θέσει κάποιο ζήτηµα στην κρίση του λαού. Το 
δηµοψήφισµα µπορεί να αναφέρεται είτε σε πράξεις της κυβέρνησης είτε σε πράξεις 
του αρχηγού του κράτους, σε νόµους ή σε οποιοδήποτε άλλο θέµα. Μπορεί να πάρει 
τον χαρακτήρα διαιτητικού δηµοψηφίσµατος, σε περιπτώσεις διαφωνίας κυβέρνησης 
και ανώτατου άρχοντα, την οποία καλείται να λύσει ο λαός ως «διαιτητής». Αυτό 
µπορεί να συµβεί κυρίως, εφόσον ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας προέρχεται από 
διαφορετικό πολιτικό χώρο από εκείνον της κυβέρνησης. 
Προεδρικό ήταν το δηµοψήφισµα που πρόβλεπε το Σύνταγµα του 1975, στο άρθρο 44 
παρ. 2. Μειονέκτηµα της συνταγµατικής ρύθµισης ήταν ο αποκλειστικός χαρακτήρας 
της. Με την αναθεώρηση του 1986 το προεδρικό, αντικαταστάθηκε µε το 
κυβερνητικό. Προεδρικό είναι το δηµοψήφισµα που προβλέπεται στο άρθρο 11 του 
γαλλικού Συντάγµατος του 1958, το οποίο υπήρξε και το πρότυπο του ελληνικού 
Συντάγµατος του 1975. προεδρικό δηµοψήφισµα προέβλεπε µεταξύ άλλων 
δηµοψηφισµατικών µορφών και το Σύνταγµα της Βαϊµάρης στα άρθρα 73 και 76. 
Από την άλλη, κυβερνητικό είναι το δηµοψήφισµα, εφόσον η δηµοψηφισµατική 
πρωτοβουλία ανήκει στην κυβέρνηση ή τη συµπολίτευση, την κοινοβουλευτική 
δηλαδή πλειοψηφία που τη στηρίζει. Το κυβερνητικό δηµοψήφισµα προκαλεί η 
κυβέρνηση ή η κυβερνητική πλειοψηφία. ∆εν αποκλείεται βέβαια να προβλέπεται 
διαδικασία, που να απαιτεί τη σύµπραξη κυβέρνησης και συµπολίτευσης. Το 
δικαίωµα ενεργοποίησης της δηµοψηφισµατικής διαδικασίας, παρέχεται στην 
συµπολίτευση, εφόσον για τη λήψη απόφασης διεξαγωγής, το Σύνταγµα απαιτεί 
πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, αποκλειόµενης έτσι της διεξαγωγής 
δηµοψηφίσµατος µε πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής µειοψηφίας. Η 
δικαιολογητική βάση του κυβερνητικού δηµοψηφίσµατος είναι πολυσήµαντη και οι 
λόγοι που επιβάλλουν την καθιέρωση της κυβερνητικής δηµοψηφισµατικής 
πρωτοβουλίας είναι ποικίλοι. Υπάρχουν πράγµατι περιπτώσεις, στις οποίες η 
χρησιµότητά της είναι αναµφισβήτητη. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι αποφάσεις συνεπάγονται σηµαντικό πολιτικό κόστος, το 
οποίο η κυβερνητική παράταξη δεν επιθυµεί να αναλάβει. Ο υπολογισµός του 
πολιτικού κόστους αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κυβερνητικής απραξίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές το κυβερνητικό δηµοψήφισµα παρέχει πράγµατι την καλύτερη 
διέξοδο, καθόσον επιτρέπει στην κυβέρνηση να κινήσει τη δηµοψηφισµατική 
διαδικασία, προκειµένου η απόφαση να ληφθεί από τον λαό. ∆εν αποκλείεται, επίσης, 
σε ορισµένες περιπτώσεις να επιδιώκει η κυβέρνηση τον επιµερισµό ή και τη 



µετάθεση της ευθύνης της απόφασης στο εκλογικό σώµα. Και το κυβερνητικό 
δηµοψήφισµα διακρίνεται σε αποκλειστικό και συντρέχον. Στην κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία παρέχουν το «δικαίωµα δηµοψηφίσµατος» τα Συντάγµατα στα µισά 
ελβετικά Καντόνια. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία προβλέπει το Σύνταγµα της 
Αυστρίας και το ελληνικό Σύνταγµα. Ως κυβερνητικό διαπλάσσεται το εθνικό 
δηµοψήφισµα του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. Α, αλλά και το κοινωνικό του εδαφίου β. 
Τέλος, αντιπολιτευτικό είναι το δηµοψήφισµα, όταν την απόφαση διεξαγωγής του 
µπορεί να λάβει η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Κριτήριο για τον χαρακτηρισµό 
δηµοψηφίσµατος ως κυβερνητικού ή αντιπολιτευτικού είναι, αν η διεξαγωγή του 
οφείλεται σε ενεργοποίηση των βουλευτών της συµπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. 
Το κριτήριο δηλ. έχει µόνο κοινοβουλευτική και όχι εξωκοινοβουλευτική αναφορά. 
Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι η δηµοψηφισµατική πρωτοβουλία αναγνωρίζεται 
και στην αντιπολίτευση, η οποία χωρίς την σύµπραξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας 
µπορεί να προκαλέσει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Το αντιπολιτευτικό 
δηµοψήφισµα δεν είναι κατά κυριολεξία «κρατικό», καθόσον την πρωτοβουλία δεν 
έχουν κρατικά όργανα. Προέρχεται όµως από τον κοινοβουλευτικό χώρο, δεν είναι 
εποµένως «λαϊκό» δηµοψήφισµα, αλλά δηµοψήφισµα µε πρωτοβουλία βουλευτών 
και όχι πολιτών. Με το δηµοψήφισµα αυτό παρέχεται στην αντιπολίτευση το 
δικαίωµα να θέτει στην κρίση του λαού, ως διαιτητή, τη βασική διαφορά, που την 
χωρίζει από την πλειοψηφία. Αποκτά έτσι το εκλογικό σώµα µε το αντιπολιτευτικό 
δηµοψήφισµα έναν άλλο διαιτητικό ρόλο, όχι εκείνο του διαιτητή µεταξύ των 
κρατικών οργάνων, αλλά του διαιτητή, ορθότερα του κριτή µεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης. Στο ισχύον ελληνικό Σύνταγµα δεν προβλέπεται δηµοψήφισµα αυτής 
της µορφής. Προβλέπεται όµως στα Συντάγµατα άλλων κρατών όπως π.χ. στο 
Σύνταγµα της ∆ανίας και της Αυστρίας ενώ ανάλογες ρυθµίσεις προβλέπονται και 
στα Συντάγµατα των ελβετικών καντονιών8. 
 
γ) Συνταγµατικό και Νοµοθετικό 
Ανάλογα µε το αντικείµενο και την τυπική δύναµη των κανόνων, τους οποίους 
παράγει, το δηµοψήφισµα διακρίνεται σε συνταγµατικό και νοµοθετικό. 
Η διάκριση αυτή από νοµική άποψη έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθόσον τα δύο αυτά 
είδη δηµοψηφίσµατος αποτελούν τα βασικά µέσα συµµετοχής του εκλογικού 
σώµατος, αντίστοιχα στη συντακτική και νοµοθετική εξουσία. Τόσο το 
συνταγµατικό, όσο και το νοµοθετικό δηµοψήφισµα, µπορούν να έχουν δεσµευτικό ή 
και συµβουλευτικό χαρακτήρα. 
Συνταγµατικό δηµοψήφισµα είναι εκείνο του οποίου οι κανόνες ισοδύναµοι προς 
τους συνταγµατικούς, περιέχουν θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων 
του Συντάγµατος. ∆ιακρίνεται σε καταστατικό, εφόσον αφορά τη θέσπιση 
Συντάγµατος στο σύνολό του, σε αναθεωρητικό, µε το οποίο ο λαός ασκεί την 
αναθεωρητική εξουσία και σε πολιτειακό που διεξάγεται πριν τη σύνταξη 
Συνταγµάτων για να καθοριστεί µε τον τρόπο αυτό η µορφή του πολιτεύµατος. 
Νοµοθετικό δηµοψήφισµα είναι εκείνο που γίνεται για θέµατα της αρµοδιότητας του 
κοινού νοµοθέτη και το οποίο παράγει κανόνες δικαίου τυπικά κατώτερους των 
συνταγµατικών. Πληρέστερα νοµοθετικό δηµοψήφισµα είναι εκείνο το οποίο έχει κι 
αντικείµενο τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση των κοινών νόµων και από το 
οποίο παράγονται κανόνες ισοδύναµοι προς τους νόµους. ∆ιακρίνεται σε 
υποχρεωτικό και προαιρετικό, αυτοτελές και µη, ante legem ή post legem, 
δηµιουργικό ή καταργητικό9. 
 
δ) Αποφασιστικό και Συµβουλευτικό 



Με κριτήριο τη νοµική δύναµη του αποτελέσµατός του, το δηµοψήφισµα διακρίνεται 
σε αποφασιστικό, δεσµευτικό ή προστατικό, επιτακτικό και συµβουλευτικό. Το 
αποφασιστικό δηµοψήφισµα παράγει δεσµευτικά έννοµα αποτελέσµατα, ενώ το ίδιο 
δεν συµβαίνει µε το συµβουλευτικό. Το δεσµευτικό δηµοψήφισµα, παράγει πλήρη 
έννοµα αποτελέσµατα, δεσµεύει από νοµική άποψη. Το αποφασιστικό δηµοψήφισµα 
«ολοκληρώνει την κατάρτιση νόµου ή Συντάγµατος, δηλαδή ανάγει σε κανόνα 
δικαίου το κείµενο για το οποίο γίνεται»10. Το αποφασιστικό δηµοψήφισµα αποτελεί 
τον συνήθη τύπο δηµοψηφίσµατος, τουλάχιστον στις χώρες, στις οποίες ο θεσµός 
προβλέπεται συνταγµατικά. Αποφασιστικού χαρακτήρα είναι τα δηµοψηφίσµατα, που 
προβλέπονται από τα Συντάγµατα διάφορων κρατών, όπως της Ελβετίας, της ∆ανίας, 
της Ιταλίας, της Γαλλίας και σε διάφορες πολιτείες των Η.Π.Α. Προς το 
αποφασιστικό αντιδιαστέλλεται το συµβουλευτικό. Το δηµοψήφισµα είναι 
συµβουλευτικό όταν ο λαός εκφράζει την γνώµη, η οποία δεν δεσµεύει τις αρχές. Η 
εκφραζόµενη µε το συµβουλευτικό δηµοψήφισµα λαϊκή ετυµηγορία, δεν έχει 
ρυθµιστική δεσµευτικότητα 11. Από νοµική άποψη η λαϊκή ετυµηγορία δεν δεσµεύει 
και δεν παράγει εποµένως πλήρη έννοµα αποτελέσµατα. Με το συµβουλευτικό 
δηµοψήφισµα ο λαός απλά εκφράζει γνώµη, άποψη ή ευχή για το συγκεκριµένο 
ζήτηµα, δεν ενεργεί ως αποφασιστικό, αλλά ως συµβουλευτικό όργανο. Το αρµόδιο 
για τη λήψη της απόφασης κρατικό όργανο µπορεί από νοµική πάντοτε άποψη, ν’ 
αποφασίσει σύµφωνα ή και αντίθετα προς τη λαϊκή θέληση. Παρά την έλλειψη 
νοµικού – δεσµευτικού χαρακτήρα, το συµβουλευτικό δηµοψήφισµα δεν παύει να 
έχει επίσηµο χαρακτήρα, ν’ αποτελεί δηλ. γνώµη του εκλογικού σώµατος, που 
σχηµατίστηκε, σύµφωνα µε την επίσηµη νοµικά προβλεπόµενη διαδικασία. Ο 
χαρακτηρισµός ενός δηµοψηφίσµατος ως συµβουλευτικού ή αποφασιστικού δεν είναι 
πάντοτε εύκολο ζήτηµα. Ορισµένα Συντάγµατα όπως της Φιλανδίας, της Σουηδίας 
και της Ισπανίας προβλέπουν ρητά το συµβουλευτικό δηµοψήφισµα12. 
 
ε) Υποχρεωτικό και Προαιρετικό 
Η διάκριση αυτή αναφέρεται στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος και συγκεκριµένα 
στη νοµική δέσµευση του οργάνου, που είναι αρµόδιο για να αποφασίσει τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας. Υποχρεωτικό είναι το δηµοψήφισµα, όταν η διεξαγωγή 
του µεσολαβεί υποχρεωτικά, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις. Η 
πλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων οδηγεί υποχρεωτικά στη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος. Εφόσον πρόκειται για υποχρεωτικό υπάρχει δέσµια αρµοδιότητα 
του αρµοδίου οργάνου, να προβεί στην προκήρυξή του. Εφόσον η προσφυγή στη 
λαϊκή ετυµηγορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
κρατικού οργάνου πρόκειται για προαιρετικό. ∆ιεξάγεται πάντοτε κα’ αίτηση εκείνων 
υπέρ των οποίων προβλέπεται η δηµοψηφισµατική πρωτοβουλία13. 
 
στ) Γενικό, τοπικό και επαγγελµατικό 
Στο γενικό δηµοψήφισµα ή δηµοψήφισµα εθνικού επιπέδου, µετέχουν όλοι οι 
ψηφοφόροι, στην κρίση του εκλογικού σώµατος τίθενται θέµατα εθνικής εµβέλειας 
και το αποτέλεσµά του αφορά όλη την επικράτεια. ∆ιεξάγεται για ζητήµατα που 
απασχολούν το σύνολο του πληθυσµού, για ζητήµατα, των οποίων η ρυθµιστική 
εµβέλεια και η σηµασία δεν περιορίζεται σε στενότερο γεωγραφικό πλαίσιο, αλλά 
επεκτείνεται σ’ όλη την επικράτεια. Στο γενικό λοιπόν, ο λαός ενεργεί ως ανώτατο 
κρατικό όργανο. 
Στο τοπικό ή περιφερειακό, το δηµοψήφισµα διεξάγεται όχι σε ολόκληρη την 
επικράτεια αλλά σε συγκεκριµένο τµήµα της. Έχει περιορισµένο αντικείµενο. Στο 
τοπικό δεν µετέχουν όλοι οι πολίτες και τα τοπικά δηµοψηφίσµατα αφορούν κατά 



κανόνα ζητήµατα που απασχολούν µερικότερες, γεωγραφικά προσδιοριζόµενες 
οµάδες πληθυσµού, τοπικά ζητήµατα, των οποίων η σηµασία δεν επεκτείνεται σε 
ολόκληρη την επικράτεια. 
Επαγγελµατικά δηµοψηφίσµατα αφορούν κατά κανόνα ζητήµατα που απασχολούν 
µερικότερες επαγγελµατικές οµάδες πληθυσµού. Το επαγγελµατικό δηµοψήφισµα 
προβλέπεται από την κοινή νοµοθεσία, που αναφέρεται στη ρύθµιση συγκεκριµένων 
επαγγελµάτων και λειτουργηµάτων. ∆ηµοψήφισµα αυτής της µορφής προβλέπει π.χ. 
ο Κώδικας περί ∆ικηγόρων. Το δικηγορικό δηµοψήφισµα προβλέπεται µόνο για τους 
δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, διαζευκτικά αντί της γενικής 
συνέλευσης και είναι προαιρετικό14. 
 
 
 
ΙΙΙ) ∆ιαδικασία 
 
α) Η επιλογή και η διατύπωση του ερωτήµατος 
Το ουσιαστικό περιεχόµενο της δηµοψηφισµατικής πρωτοβουλίας αφορά 
συγκεκριµένο ουσιαστικό ζήτηµα. Με τη δηµοψηφισµατική διαδικασία τίθεται στο 
εκλογικό σώµα συγκεκριµένο ερώτηµα, στο οποίο καλείται ν’ απαντήσει. Το θέµα 
που τίθεται στην κρίση του λαού, πρέπει να πάρει τη µορφή ερωτήµατος, στο οποίο 
οι ψηφοφόροι καλούνται ν’ απαντήσουν συνήθως µε «ναι» ή «όχι». Καταρχήν 
δηµοψήφισµα πρέπει να διεξάγεται για βασικά µόνο θέµατα, που πράγµατι 
απασχολούν τον τόπο. Αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος µπορεί καταρχήν να είναι 
οποιοδήποτε ζήτηµα. Όπως η επιλογή του θέµατος δεν είναι απόλυτα ελεύθερη αλλά 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς. Γενικό περιορισµό αποτελεί η συµφωνία του 
ερωτήµατος προς το Σύνταγµα. Στην κρίση του λαού δεν µπορούν να τεθούν 
ερωτήµατα, των οποίων η ρύθµιση βρίσκεται έξω από το συνταγµατικό πλαίσιο. Τα 
Συντάγµατα ορισµένων κρατών προβλέπουν έλεγχο της συνταγµατικότητας του 
ερωτήµατος. Η θέσπιση περιορισµών στον κύκλο θεµάτων που µπορούν να τεθούν σε 
δηµοψήφισµα, συντελείται στα διάφορα Συντάγµατα µε πολλούς τρόπους. Συνήθης 
είναι η εξάρτηση του δηµοψηφίσµατος από προηγούµενη απόφαση άλλου οργάνου, 
κυρίως του νοµοθετικού. 
Ιδιαίτερα τονίζεται στην θεωρία, η µεγάλη επίδραση που ασκεί στους ψηφοφόρους, ο 
τρόπος µε τον οποίο είναι διατυπωµένο το ερώτηµα. Η δύναµη του ερωτήµατος είναι 
σηµαντική. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι µπορεί η διατύπωση να χρησιµοποιηθεί 
κατάλληλα για να «εκµαιευθεί» η ψήφος του λαού. Στην κατεύθυνση αυτή, βασικό 
κανόνα για την ορθή διατύπωση του ερωτήµατος αποτελεί η αντιστοιχία 
προβλήµατος και ερωτήµατος. Το ερώτηµα, που τίθεται στην κρίση του λαού θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στο πρόβληµα, του οποίου η λύση επιδιώκεται µε τη 
δηµοψηφισµατική διαδικασία. Η αντιστοιχία αυτή πρέπει να είναι πλήρης. Το 
ερώτηµα θα πρέπει να έχει τέτοια ευρύτητα, ώστε να περιλαµβάνει όλες τις βασικές 
και όχι µόνον πλευρές του ζητήµατος που απασχολεί. Με κριτήριο τον αριθµό των 
ερωτηµάτων διακρίνεται το δηµοψήφισµα σε απλό, πολλαπλό και σύνθετο. Απλό 
είναι όταν περιέχει ένα µόνο ερώτηµα, ενώ σύνθετο όταν αναφέρεται σ’ ένα θέµα που 
αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήµατα. Και τέλος πολλαπλό είναι εκείνο στο 
οποίο περιέχονται περισσότερα ερωτήµατα για ανεξάρτητα µεταξύ τους ζητήµατα15. 
 
β) Η συζήτηση και η λήψη της απόφασης 
Η δηµόσια συζήτηση αποτελεί το δεύτερο βασικό στάδιο της όλης 
δηµοψηφισµατικής διαδικασίας, το οποίο ακολουθεί µετά την άσκηση της 



πρωτοβουλίας. Είναι φανερό ότι δηµοψήφισµα δεν είναι µόνον η ψηφοφορία, η 
στιγµή της κάλπης, αλλά κι όλη εκείνη η διαδικασία ενηµέρωσης που προηγείται. Η 
οργάνωση της προδηµοψηφισµατικής περιόδου ανήκει στις βασικές υποχρεώσεις του 
κοινού νοµοθέτη, ο οποίος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
απρόσκοπτη ενηµέρωση. Η διάθεση των Μ.Μ.Ε. κι η ρύθµιση των υποχρεώσεών 
τους, κατά την περίοδο αυτή, έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Οι πολίτες πρέπει να είναι 
επαρκώς κατατοπισµένοι για το θέµα ώστε να λάβουν τη σωστή, κατά τη γνώµη τους, 
απόφαση. ∆εν είναι θεµιτό να προσπαθήσει η κυβέρνηση, τα Μ.Μ.Ε. ή οποιοσδήποτε 
άλλος να επηρεάσει τους πολίτες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν συµφέροντα. Η 
διαδικασία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος, µε σεβασµό 
στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη διαµόρφωση γνώµης και 
βούλησης.  
Η λήψη της απόφασης αποτελεί το τρίτο στάδιο της όλης διαδικασίας, το οποίο 
διακρίνεται σε δύο µερικότερες φάσεις, την ψήφιση από το εκλογικό σώµα και τον 
έλεγχο της απόφασης. Η απόφαση λαµβάνεται µε ψηφοφορία που διενεργείται κατά 
τους κανόνες, που εφαρµόζονται για τη διεξαγωγή των εκλογών. Ακολουθεί ο 
έλεγχος της ψηφοφορίας, ο οποίος κατά κανόνα, όπως στη χώρα µας ανήκει στην 
δικαστική εξουσία16. 
 
 
IV) Γενική κρίση για τον θεσµό 
 
α)Λειτουργία και χρησιµότητα του θεσµού 
Το δηµοψήφισµα αποτελεί θεσµό δοκιµασµένο στη συνταγµατική πρακτική µε 
πολλαπλές και χρήσιµες συνταγµατικές λειτουργίες. Κατά αυτήν την έννοια, η 
συµβολή του δηµοψηφίσµατος δεν περιορίζεται µόνο στην εξασφάλιση 
δηµοκρατικότερης λειτουργίας του πολιτεύµατος, παράλληλα αποτελεί 
αποτελεσµατικό µέσο για τη γενικότερη συνταγµατικοπολιτική εξέλιξη. Η γενικότερη 
συνταγµατικοπολιτική χρησιµότητά του είναι ιδιαίτερα σηµαντική και συνοψίζεται 
στο τρίπτυχο: πολιτική σταθερότητα, οικονοµική σταθερότητα, οικονοµική ανάπτυξη. 
Η πολιτική σταθερότητα βασίζεται στο ότι οι αποφάσεις του λαού γίνονται σεβαστές, 
δεν αµφισβητούνται και κατά συνέπεια δεν µεταβάλλονται εύκολα. Το κοινοβούλιο 
δεν αποφασίζει µε ευκολία τη µεταρρύθµιση των αποφάσεων του λαού. Και έτσι 
περιορίζεται σηµαντικά το αρνητικό φαινόµενο των αλλεπάλληλων νοµοθετικών 
ρυθµίσεων. Το ιδιαίτερα αυξηµένο κύρος κι η διάρκεια των δηµοψηφισµατικών 
αποφάσεων δηµιουργεί ουσιαστική και πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική 
σταθερότητα οδηγεί αναγκαία σε οικονοµική σταθερότητα κι η οικονοµική 
σταθερότητα σε οικονοµική ανάπτυξη. Το δηµοψήφισµα έτσι δηµιουργεί το 
απαραίτητο κλίµα, την απαραίτητη βάση για κυβερνητική σταθερότητα και 
οικονοµική ανάπτυξη. 
Πέρα των άλλων περιπτώσεων, απαραίτητη είναι καταρχήν η διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος, κυρίως σε φάσεις έντονης διαφωνίας κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης. Εφόσον πρόκειται για µεγάλα ζητήµατα, που διχάζουν τον λαό, η 
άµεση λύση είναι πολύ πιο πρόσφορη από την έµµεση, µέσω αντιπροσώπων. ∆εν 
αποτελεί σύµπτωση το γεγονός, ότι το δηµοψήφισµα εµφανίζεται στις περιπτώσεις 
έντονων πολιτικών διαφωνιών. Το συνταγµατικοπολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 
κυοφορήθηκε το δηµοψήφισµα είναι οπωσδήποτε εκείνο των έντονων έριδων και 
αντιπαραθέσεων. 
Το δηµοψήφισµα επίσης ασκεί ενοποιητική επίδραση. Αποτελεί την κατεξοχήν 
διαδικασία σύνθεσης του λαού σε ενιαίο σύνολο και συνιστά σηµαντικό παράγοντα 



πολιτικής ενοποίησης. Ο ρόλος αυτός του δηµοψηφίσµατος είναι ιδιαίτερα 
ουσιαστικός και συµβάλλει σηµαντικά στην πολιτική ολοκλήρωση καθόσον 
συνενώνει τα πολιτικά συγκρουόµενα µέρη. Από την άλλη, το δηµοψήφισµα αποτελεί 
παράγοντα κυβερνητικής σταθερότητας. 17 Το δηµοψήφισµα θέτει φραγµούς σε 
βιαστικές νοµοθετικές µεταβολές. Οι αλλαγές της νοµοθεσίας είναι συχνότατες κι 
αυτό δεν συµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις εναλλαγής κοµµάτων στην εξουσία, αλλά 
και στις περιπτώσεις αλλαγής υπουργών του ίδιου κόµµατος. ∆ηµιουργείται έτσι µια 
γενικότερη αστάθεια. Το δηµοψήφισµα αποτελεί το καλύτερο µέσο για την παγίωση 
ολόκληρων τοµέων πολιτικής. Ο πολιτικός ανταγωνισµός ανάγεται πολλές φορές σε 
ακρότητες. Πολλές φορές γίνονται αλλαγές «χάριν των αλλαγών» κι όχι διότι 
θεωρούνται απαραίτητες µετά από εµπεριστατωµένη µελέτη. Το δηµοψήφισµα 
λειτουργεί ενάντια στη γενικότερη αστάθεια, που προκαλείται µε την πολυνεµία και 
τη συχνή αλλαγή των νόµων και συντείνει σηµαντικά στη δηµιουργία ευρύτερης 
συνταγµατικοπολιτικής σταθερότητας.18 
Το δηµοψήφισµα αποτελεί συνταγµατικό θεσµό, µέσα από τον οποίο καθίσταται 
δυνατός ο έλεγχος των αντιπροσώπων και ταυτόχρονα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
µέσο διόρθωσης των ατελειών, ως µέσο µετριασµού ή και αποφυγής των υπερβολών 
ή και «ακροτήτων», στις οποίες µπορεί να οδηγήσει η εφαρµογή του. Εξάλλου µε το 
δηµοψήφισµα ο λαός ως «διαιτητής» «τέµνει», «λύνει» τη διαφορά των κρατικών 
οργάνων και αίρει τη διαφωνία, εξασφαλίζοντας έτσι την οµαλή λειτουργία του 
πολιτεύµατος.19 
∆εν αποτελεί κατά αυτήν την έννοια τυχαίο και παράδοξο το γεγονός ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο, µε συνεχώς αυξανόµενη 
πυκνότητα, ένα πράγµατι αξιοσηµείωτο συνταγµατικοπολιτικό φαινόµενο, το οποίο 
θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως διεύρυνση των θεσµών άµεσης ∆ηµοκρατίας. Έτσι 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ολοένα και µεγαλύτερη διαφυγή στους θεσµούς 
της άµεσης δηµοκρατίας και ειδικότερα στον θεσµό του δηµοψηφίσµατος, σε πολλές 
χώρες του κόσµου. Πολλές από τις σοβαρές και υψίστης σηµασίας αποφάσεις που 
αφορούν άµεσα ή και έµµεσα τη ροή του κοινωνικού βίου των πολιτών λαµβάνονται 
µέσα από τη δηµοψηφισµατική διαδικασία και κατά αυτήν την έννοια η 
συνταγµατική κατοχύρωση και λεπτοµερής ρύθµιση του θεσµού σε διάφορες χώρες 
ολοένα επεκτείνεται. 
 
β) Σπουδαιότητα του δηµοψηφίσµατος. Προτερήµατα και µειονεκτήµατα του θεσµού 
Έχει πραγµατικά γίνει κοινός τόπος τις τελευταίες δεκαετίες ότι το δηµοψήφισµα 
αποτελεί στις µέρες µας θεσµό στον οποίο φυσικά και αβίαστα τείνει η νεώτερη 
∆ηµοκρατία, καθώς αποτελεί το ασφαλές µέσο για την αναγνώριση της βούλησης του 
λαού και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλά από τα διεθνή αποτελέσµατα 
προήλθαν µέσω αυτού, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα της Σµύρνης στη συνθήκη 
των Σεβρών. 
Ωστόσο κατά τα τέλη του 18ου αιώνα οι θιασώτες του συστήµατος της άµεσης από 
τον λαό εκδήλωσης της βούλησής του, άρχισαν να µειώνονται. Σ’ αυτό συνέτεινε η 
διδασκαλία του Montesquieu στο έργο του «Esprit de lois», ότι ο λαός είναι ικανός 
µόνον να εκλέγει, δεν είναι όµως ποτέ πρόχειρος ούτε και επιδέξιος να διασκευάζει 
και να συζητά µόνος του διατάξεις και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εκλέγει 
αντιπροσώπους που είναι ικανοί γι’ αυτό. Μετά τον Montesquieu και οι De Lolme 
και Sieyés εξέφρασαν την γνώµη τους ότι ο λαός δεν είναι ικανός να διοικεί άµεσα. 
Άλλωστε, σύµφωνα µε τις απόψεις τους, η φύση φειδωλή στα δώρα της έδωσε το 
πλεονέκτηµα της ιδιοφυΐας σε ορισµένο αριθµό πολιτών. Σ’ αυτές τις απόψεις έρχεται 
να προστεθεί και αυτής του Esmein σύµφωνα µε την οποία: «Το σύστηµα τούτο 



παρουσιάζει τα σοβαρότερα των ελαττωµάτων και όσον αφορά τον τύπον και όσον 
αφορά την ουσίαν. Είναι ελαττωµατική εν τη ουσία, καθόσον το πλείστον του λαού 
εν τη αµαθεία του ή θα ψηφίζει µε κεκλεισµένους του οφθαλµούς εν σχέδιον, όπερ 
δεν αντιλαµβάνεται, ή θ’ αποκρούη εξαίρετον τινά νόµον συνεπεία δευτερευούσης 
τίνας διατάξεως ην δεν παραδέχεται. Όσον δε αφορά τον τύπον, το σύστηµα τούτο 
κρίνεται ελαττωµατικόν, καθόσον εν ταις Συνελεύσεσι του λαού αποκλείεται πάσα 
σοβαρά συζήτησις, απαραίτητος δια την οριστικήν κρίσιν νόµου τινός».20 Γίνεται 
λοιπόν αντιληπτό ότι ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα που προβάλλεται από 
τους πολέµιους του θεσµού του δηµοψηφίσµατος είναι η άγνοια και η αµάθεια του 
εκλογικού σώµατος, του λαού. Ο λαός δηλ., αµαθής όπως είναι δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει όλες τις πτυχές του τιθεµένου σε δηµοψήφισµα ζητήµατος, γεγονός που 
µπορεί να τον οδηγήσει σε παρερµηνείες και τελικά σε εσφαλµένη απόφαση. 
Επιπροσθέτως, η έλλειψη µόρφωσης και κατάλληλης πνευµατικής παιδείας µπορεί να 
καταστήσει τον λαό έρµαιο στα χέρια δηµαγωγών και κατά αυτήν την έννοια να τον 
παρασύρει σε αποτέλεσµα διαφορετικό από αυτό που πραγµατικά επιθυµούσε, χωρίς 
κατά αυτήν την έννοια ο λαός να είναι σε θέση να αντισταθεί και να µην παρασυρθεί. 
Από την άλλη όχθη, πολλοί είναι αυτοί που ένθερµα υποστηρίζουν τον θεσµό και 
προβάλλουν µε έµφαση τα προτερήµατά του. Χαρακτηριστικά ο Felix Bonjour 
υποστηρίζει ότι: «Τούτο είναι το µέσον, το πλέον βέβαιον, δια να γνωρίση τις την 
αληθή θέλησιν του λαού, δηλ. εν εξαιρετικόν βαρόµετρον της πολιτικής 
ατµόσφαιρας. Υποχρεοί τον νοµοθέτην να συµµορφώται προς τας εµπνεύσεις του 
λαού … θέτει τέρµα εις τας οξείας διενέξεις µεταξύ του λαού και των κυβερνήσεων». 
Και πραγµατικά το δηµοψήφισµα αποτελεί ένα ισχυρό όπλο ενάντια στον 
κοινοβουλευτικό δεσποτισµό και ένα σοβαρό φραγµό και ταυτόχρονα 
αποτελεσµατικό στους διάφορους προσωπικούς νόµους. Όπως και ο Orban αναφέρει: 
«Το δηµοψήφισµα δικαιολογεί αυτό εαυτό. Αι εκλογαί σκοπόν έχουσι να 
δηµιουργήσωσι κοινοβουλευτικών πλειοψηφίαν, είναι ορθόν όθεν εν ορισµέναις 
περιστάσεσι να ζητή την συµβουλήν του Έθνους, χωρίς να παρίσταται ανάγκη 
ανατροπής της κοινοβουλευτικής πλειονοψηφίας και της Κυβερνήσεως, ήτις την 
διευθύνει».21 Κατά αυτήν την έννοια, το δηµοψήφισµα αποτελεί ένα χρήσιµο όργανο 
στα χέρια του λαού. Άλλωστε η διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων επιτελεί και σηµαντική 
επιµορφωτική λειτουργία συµβάλλοντας κατά αυτήν την έννοια στην ανύψωση του 
µορφωτικού επιπέδου του λαού. Αποτελεί µέσο αποτελεσµατικό για την «παίδευση» 
του λαού καθώς στους εκλογείς «εκτίθενται» οι λόγοι της παραδοχής ή της 
απόρριψης κάποιου νόµου. Ως αποτέλεσµα άµεσο, οι πολίτες ενεργοποιούνται. 
Συνειδητοποιούν την ανάγκη να συµµετάσχουν στην δηµοψηφισµατική διαδικασία 
και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα. Καταπολεµάται µε 
αυτόν τον τρόπο, καίρια και αποφασιστικά η απολιτικοποίηση, διαπλάθονται 
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες που έχουν γνώση και επίγνωση της πολιτικο – 
κοινωνικής πραγµατικότητας.22 
Τα προτερήµατα αυτά καθιστούν τα ελαττώµατα του συστήµατος τόσο µηδαµινά 
ώστε διάφορα κράτη να προβαίνουν ολοένα και περισσότερο στην εισαγωγή του 
συστήµατος αυτού. Γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι το δηµοψήφισµα 
αποτελεί το βασικό µέσο µε το οποίο καθίσταται δυνατή η έκφραση της θέλησης του 
λαού κατά τρόπο άµεσο. Ο κάθε πολίτης γνωρίζει καλά ότι ο ίδιος θα υποστεί άµεσα 
τα αποτελέσµατα των αποφάσεών του και γι’ αυτό µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένο το 
αίσθηµα της ευθύνης φροντίζει για την καλύτερη επίλυση κάθε ζητήµατος. Και αυτοί 
είναι στην ουσία ο βασικός λόγος για τον οποίο το δηµοψήφισµα αποτελεί θεσµό 
ευρύτατα διαδεδοµένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε πολλές από 
αυτές και στην συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού. 



 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
I) ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Το δηµοψήφισµα στην ουσιαστική του διάσταση έλκει την καταγωγή του από την 
Ελλάδα. Όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται άµεσα µε την κλασική ∆ηµοκρατία της 
Αρχαίας Ελλάδας και κατά αυτήν την έννοια αποτελεί ελληνικό θεσµό. Στις αρχαίες 
ελληνικές δηµοκρατίες ο λαός αποφάσιζε για συγκεκριµένα ουσιαστικά ζητήµατα 
στις λαϊκές συνελεύσεις χωρίς ωστόσο η διαδικασία να πραγµατοποιείται µε 
ψηφοδέλτια και σε µυστικές ψηφοφορίες, διαδικασία που απαντάται στη νεότερη 
εποχή. Έτσι, στην Αρχαία Αθήνα κύριο πολιτειακό όργανο ήταν η Εκκλησία του 
∆ήµου στην οποία δικαίωµα συµµετοχής είχαν όλοι οι ελεύθεροι άνδρες άνω των 18 
ετών και για τις ασθενέστερες τάξεις από την εποχή του Σόλωνα. Στη δηµοκρατία της 
αρχαίας Αθήνας «ο δήµος εστί ο κρατών». Αυτός διοικείται µε ψηφίσµατα και 
δικαστικές αποφάσεις. Η συµµετοχή του πολίτη είναι άµεση και καθηµερινή, γι’ αυτό 
και καθίσταται «µόριο» του πολιτεύµατος, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, δηλαδή 
συστατικό και λειτουργικό µαζί στοιχείο της πόλης – κράτος «Άνδρες γαρ πόλις»23. 
Στην Σπάρτη, κοιτίδα της δηµοκρατίας στην Ελλάδα µιας και εκεί εισάγεται για 
πρώτη φορά ο θεσµός, δεν υπάρχει γραπτό αλλά άγραφο, εθιµικό δίκαιο. Παράγοντες 
του πολιτεύµατος ήταν η βασιλεία, η γερουσία και απέλλα. Στην λαϊκή συνέλευση, 
την απέλλα, στην οποία δικαίωµα συµµετοχής είχαν οι Σπαρτιάτες που είχαν 
συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και δεν είχαν στερηθεί των πολιτικών 
δικαιωµάτων τους, οι πολίτες λάµβαναν τις αποφάσεις «δια βοής» για διάφορα 
ζητήµατα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. Κατά αυτήν την έννοια το 
δηµοψήφισµα µε την έννοια της λήψης ουσιαστικών αποφάσεων από το λαό, 
εµφανίζεται στην αρχαία Σπάρτη και µάλιστα νωρίτερα από την Αθήνα. Η ελληνική 
συνταγµατική ιστορία επεφύλαξε στο δηµοψήφισµα µια «ιδιότυπη» θέση. Το 
δηµοψήφισµα ανάχθηκε σε «ύπατη διαδικασία», η οποία χρησιµοποιείται χωρίς να 
προβλέπεται συνταγµατικά και πάντοτε έχει πολιτειακό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι όλα είχαν ως θέµα το Πολιτειακό. ∆ιεξήχθησαν συνολικά οκτώ 
πολιτειακά δηµοψηφίσµατα, πολλά από τα οποία είχαν «προσωπικό χαρακτήρα»24. 
 
α) Η διαδικασία εκλογής µονάρχη τον Νοέµβριο του 1862 
Τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου του 1862, ύστερα από εξέγερση της φρουράς και του 
λαού των Αθηνών, καταλύθηκε η δυναστεία του Όθωνα. Με ψήφισµα που εκδόθηκε 
και του οποίου ο συντάκτης παραµένει άγνωστος, αφού τονιζόταν ότι «τα δεινά της 
Πατρίδος έπαυσαν», διακηρύσσονταν εν ονόµατι «του Ελληνικού Έθνους 
ολόκληρου» η κατάργηση της βασιλείας του Όθωνα και της αντιβασιλείας της 
Αµαλίας, ο διορισµός τριµελούς προσωρινής κυβέρνησης που αποτελούσαν οι ∆. 
Βούλγαρης, Κ. Κανάρης και Β. Ρούφος και την άµεση σύγκληση συντακτικής 
Εθνοσυνέλευσης. Η προσωρινή κυβέρνηση εξέδωσε ψήφισµα µε το οποίο καλούσε, 
κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που πρόβλεπε το ψήφισµα του έθνους, το λαό να 
αποφανθεί µε δηµοψήφισµα για το πρόσωπο του νέου βασιλιά25. Σύµφωνα µε το 
ψήφισµα της προσωρινής κυβέρνησης «Εν εκάστω δηµαρχείω εκτίθεται δηµοσίως 
πρωτόκολλον, επί του οποίου έκαστος πολίτης Έλλην, συµπληρώσας το εικοστόν 
έτος της ηλικίας του, καταγράφει το όνοµα του Βασιλέως, ον εκλέγει». Νικητής 
αναδείχτηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος, δευτερότοκος υιός της Βασίλισσας της Μεγάλης 
Βρετανίας που συγκέντρωσε 230.016 σε σύνολο 240.701 ψήφων (επί πληθυσµού 



1.100.000 κατοίκων). Σε όλη την Ελλάδα, 93 εκλογείς ψήφισαν υπέρ της 
αβασίλευτης δηµοκρατίας, ενώ 10.229 ψήφοι συνολικά δόθηκαν υπέρ Ρώσων 
υποψηφίων 26. Εντούτοις οι τρεις προστάτιδες δυνάµεις διεκήρυξαν, ότι το 
πρωτόκολλο του Φεβρουαρίου 1832, το οποίο απέκλειε από τον ελληνικό θρόνο µέλη 
των «βασιλευουσών» οικογενειών, διατελούσε ακόµα σε ισχύ και έτσι ο πρίγκιπας 
Αλφρέδος δεν αποδέχτηκε το στέµµα. Έτσι το έργο εξεύρεσης νέου βασιλιά ανέλαβε 
η Εθνοσυνέλευση και τελικά ύστερα από την παρέµβαση της αγγλικής κυβέρνησης ο 
θρόνος προσφέρθηκε στον 17χρονο ∆ανό πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του µετέπειτα ∆ανού 
βασιλιά Χριστιανού του Θ’, του οίκου Χόλσταϊν - Σόντερµπουργκ – Γλύξµπουργκ. 
Με ψήφισµα στις 18 Μαρτίου 1863 η Εθνοσυνέλευση αναγόρευσε τον Γεώργιο 
συνταγµατικό βασιλιά µε το όνοµα «Γεώργιος ο Α’, Βασιλεύς των Ελλήνων» ενώ µε 
νεότερο ψήφισµά της τον κήρυξε ενήλικο προς αποφυγήν του οδυνηρού παρελθόντος 
της αντιβασιλείας27. 
Το πρώτο δηµοψήφισµα της συνταγµατικής µας ιστορίας έγινε λοιπόν το τελευταίο 
δεκαήµερο του Νοεµβρίου 1862. Ωστόσο πρόκειται για µια ιδιαιτέρως ιδιότυπη 
περίπτωση. Καταρχήν πρόκειται για «προσωπικό δηµοψήφισµα», έχει χαρακτήρα 
προσωπικό που ανάγεται δηλαδή σε εκλογή προσώπων και όχι σε ουσιαστικά θέµατα. 
Μοιάζει περισσότερο µε εκλογή καθώς η διαδικασία έχει προσωπικό και όχι 
ουσιαστικό χαρακτήρα. Επίσης πρόκειται για ιδιότυπη περίπτωση καθώς αναφέρεται 
σε εκλογή κληρονοµικού µονάρχη και όχι σε εκλογή αιρετού αρχηγού του κράτους. 
Στην ουσία λοιπόν η διαδικασία του Νοεµβρίου 1862 δεν συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά του κατά κυριολεξία δηµοψηφίσµατος (referendum) αλλά ούτε και 
του λεγόµενου προσωπικού δηµοψηφίσµατος (plebiscitum). ∆εν είναι εποµένως ορθή 
η κατάταξη της διαδικασίας εκλογής βασιλιά του 1862 στον κατάλογο 
δηµοψηφισµάτων ούτε των «προσωπικών» και µάλιστα η αναφορά σ’ αυτό, ως του 
πρώτου δηµοψηφίσµατος που διενεργήθηκε στην Ελλάδα. Τέλος χαρακτηριστικό 
είναι ότι ούτε και το αποτέλεσµα του «δηµοψηφίσµατος» εφαρµόστηκε, διότι τελικά 
δεν ανέλαβε το στέµµα εκείνος ο οποίος εκλέχτηκε28. 
 
β) Το «∆ηµοψήφισµα» της 22ας Νοεµβρίου του 1920:  
Στις 12 Οκτωβρίου 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος πεθαίνει ξαφνικά από σηψαιµία 
που προκάλεσε δάγκωµα πιθήκου και για την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων 
του ανώτατου άρχοντα η Βουλή είχε εκλέξει ως αντιβασιλέα το ναύαρχο Π. 
Κουντουριώτη, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Συντάγµατος. Στις εκλογές της 1ης 
Νοεµβρίου 1920, η αντιβενιζελική «Ηνωµένη Αντιπολίτευση» πέτυχε σηµαντική νίκη 
σε βάρος των Φιλελεύθερων. Σε σύνολο 369 εδρών οι αντιβενιζελικοί κέρδισαν 251. 
µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ο Βενιζέλος παραιτήθηκε και αναχώρησε 
στο εξωτερικό. Σχηµατίστηκε κυβέρνηση των αντιβενιζελικών κοµµάτων υπό τον ∆. 
Ράλλη, η οποία καλούσε το λαό σε δηµοψήφισµα για την επάνοδο του 
Κωνσταντίνου29. Στο διάγγελµα της κυβέρνησης του ∆. Ράλλη, την 11η Νοεµβρίου 
1920 σηµειωνόταν: «Την 22 ισταµένου µηνός Νοεµβρίου, ηµέραν Κυριακήν, 
καλείται ο ελληνικός λαός να προσέλθη εις τα εκλογικά τµήµατα και δια µυστικής δια 
ψηφοδελτίων ψηφοφορίας χορηγήση εις την κυβέρνησιν την ειδικήν εξουσιοδότησιν, 
όπως υποβάλη τω βασιλεί την παράκλησιν να επανέλθη εις την πατρίδα και αναλάβη 
την άσκησιν των υψηλών αυτού καθηκόντων»30. Η διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος 
αυτού δεν επιβαλλόταν από ιδιαίτερους συνταγµατικούς λόγους, άλλωστε ο 
Κωνσταντίνος δεν είχε υποβάλλει παραίτηση. Απλά επιδιώχθηκε να προσδοθεί στην 
επιστροφή του η ευρύτερη δυνατή λαϊκή συναίνεση. Το δεύτερο δηµοψήφισµα στην 
συνταγµατική µας ιστορία έγινε στις 22 Νοεµβρίου 1920 και εξελίχθηκε τελικά σε 
εκλογική παρωδία, αφού σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα το 99% των 



ψηφοφόρων φέρεται να υποστήριξε την επάνοδο του Κωνσταντίνου. Τα επίσηµα 
αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος της 22ας Νοεµβρίου 1920 ήταν:31 
Ψηφίσαντες εκλογείς : 1.012.337 
Έγκυρα ψηφοδέλτια : 1.010.337 
Άκυρα και Λευκά ψηφοδέλτια : 2.000 (0,19% των ψηφισάντων) 
 
 
Αριθµός Ψήφων 
Ποσοστό Ψήφων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
999.954 
98,97% 
ΟΧΙ 
10.383 
1,03% 
32 
Πράγµα που σηµαίνει ότι είτε όλοι οι βενιζελικοί ψήφισαν υπέρ του βασιλιά, είτε ότι 
η δύναµη των Φιλελευθέρων περιορίστηκε στο 1% µέσα σε τρεις εβδοµάδες. Όµως 
αυτό δεν εµπόδισε την θριαµβευτική επάνοδο του Κωνσταντίνου στις 6 ∆εκεµβρίου 
192033. 
Το «δηµοψήφισµα» του 1920 δεν επεδίωκε κάποια θεσµική αλλαγή καθώς ο λαός δεν 
κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για συγκεκριµένο ουσιαστικό ζήτηµα που 
απασχολούσε τον κοινωνικό βίο. Γι’ αυτό και δεν αποτελεί δηµοψήφισµα στην 
κυριολεξία του όρου και δεν είναι ορθή η αναφορά του ως το δεύτερο δηµοψήφισµα 
στην ελληνική συνταγµατική ιστορία. Η διαδικασία του δηµοψηφίσµατος του 1920 
συνδεόταν στενά µε συγκεκριµένο πρόσωπο και διεξήχθη ειδικά για να το ευνοήσει 
µιας και δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι. Πρόκειται λοιπόν για περίπτωση plebiscitum, 
προσωπικού δηµοψηφίσµατος.34 
 
γ) Το «∆ηµοψήφισµα» της 13ης Απριλίου του 1924:  
Στις εκλογές της 16ης ∆εκεµβρίου 1923, η φιλοβασιλική «Ηνωµένη Αντιπολίτευση» 
είχε αρνηθεί να συµµετάσχει. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν η µονόπλευρη 
σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης (επί συνόλου 398 είχαν εκλεγεί µόνο 7 αντιβενιζελικοί 
βουλευτές, το κόµµα των Φιλελευθέρων είχε συγκεντρώσει 250 έδρες, η 
∆ηµοκρατική Ένωση και το κόµµα των Φιλελευθέρων από κοινού 120 έδρες και το 
κοµµουνιστικό κόµµα δεν είχε κατορθώσει να εκλέξει βουλευτή). Στην 
Εθνοσυνέλευση προσήλθε στις 2 Ιανουαρίου 1924 και κατέθεσε την εξουσία της 
Επανάστασης ο Ν. Πλαστήρας. Το κύριο ζήτηµα που από την αρχή απασχόλησε τους 
πληρεξουσίους της Εθνοσυνέλευσης ήταν η µεθόδευση της εγκαθίδρυσης της 
∆ηµοκρατίας. Οι πληρεξούσιοι διχάστηκαν: από τη µια η αδιάλλακτη τάση µε 
επικεφαλής τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που υποστήριζε ότι την ∆ηµοκρατία 
έπρεπε να ανακηρύξει µε ψήφισµά της η Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια να κληθεί 
ο λαός να επικυρώσει την αλλαγή στο πολιτειακό µε δηµοψήφισµα. Από την άλλη η 
µετριοπαθής τάση µε επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο υποστήριζε την λύση να αφεθεί 
ελεύθερος και ανεπηρέαστος ο λαός να αποφασίσει µε δηµοψήφισµα χωρίς να έχει 
προηγηθεί απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Επικράτησε τελικά η τάση του 
Παπαναστασίου και ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το εξωτερικό και 
την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Γ. Καφαντάρης 35. Η κυβέρνηση Καφαντάρη 
ανατράπηκε στις 12 Μαρτίου 1924 και την διαδέχτηκε η κυβέρνηση Παπαναστασίου, 
που παρουσιάστηκε στη Βουλή στις 24 Μαρτίου 1924 και έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης 



µε 259 ψήφους υπέρ και 32 κατά και 125 αποχές. Στις 25 Μαρτίου η κυβέρνηση 
Παπαναστασίου υπέβαλε στο σώµα σχέδιο ψηφίσµατος, το οποίο ενέκριναν οι 283 
παρόντες βουλευτές, σύµφωνα µε το οποίο κηρυσσόταν οριστικά έκπτωτη η 
δυναστεία των Γλυξβούργων, αποφάσιζε την σύνταξη της Ελλάδας σε ∆ηµοκρατία 
κοινοβουλευτικής µορφής υπό τον όρο έγκρισής της από τον λαό µέσω 
δηµοψηφίσµατος, επέτρεπε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των κτηµάτων της 
βασιλικής οικογένειας και τέλος ανέθετε στον ναύαρχο Κουντουριώτη καθήκοντα 
ρυθµιστού του πολιτεύµατος. Στις 1:20µ.µ. της 25ης Μαρτίου 1924 ο πρόεδρος της 
συνέλευσης Κ. Ρακτιβάν, ανήγγειλε στους συγκεντρωµένους έξω από το κτίριο της 
βουλής την έκπτωση της δυναστείας των Γλύξµπουργκ και την ανακήρυξη της 
αβασίλευτης δηµοκρατίας. Το δηµοψήφισµα πραγµατοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 
1924 και έδωσε ποσοστό 69,95% υπέρ της ∆ηµοκρατίας και 30,05% κατά. (Ο 
αριθµός των ψήφων ήταν 758.472 υπέρ της ∆ηµοκρατίας και 325.322 ψήφοι κατά). 
Την επόµενη ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Αθανάσιος Ευταξίας και το αντιβενιζελικό 
Συντηρητικό κόµµα αναγνώρισαν την πολιτειακή µεταβολή ενώ στις 16 Απριλίου 
ενέκρινε το νέο πολίτευµα ο Ελ. Βενιζέλος.36 
Το ∆ηµοψήφισµα του 1924 αποτελεί στην ουσία την πρώτη περίπτωση εφαρµογής 
στην κυριολεξία του όρου δηµοψηφίσµατος στην Ελλάδα. Πρόκειται για γνήσιο 
δηµοψήφισµα τόσο στον τύπο όσο καις τη διαδικασία αφού µε αυτό 
πραγµατοποιείται η µεταβολή του πολιτεύµατος από βασιλευόµενη σε αβασίλευτη 
δηµοκρατία. Ορθά λοιπόν θα έπρεπε να αναφέρεται ως το πρώτο και όχι το τρίτο, 
µετά από τις διαδικασίες του 1862 και του 1920, δηµοψήφισµα της ελληνικής 
συνταγµατικής ιστορίας. 
 
δ) Το «∆ηµοψήφισµα» του 1926 και η επιβολή της δικτατορίας του Θ. Πάγκαλου:  
Ο Πάγκαλος ανέλαβε αρχικά την εξουσία µε τις ευλογίες της Συνέλευσης. Στις 25 
Ιουνίου 1925 απαίτησε µε τελεσίγραφο την αποµάκρυνση της κυβέρνησης του Α. 
Μιχαλακόπουλου και διορίστηκε ο ίδιος πρωθυπουργός. Στις 30 Ιουνίου εµφανίστηκε 
στην Εθνοσυνέλευση όπου µε 185 ψήφους υπέρ σε σύνολο 208 παρόντων 
πληρεξουσίων υιοθετήθηκε ψήφισµά του που του παρείχε την εξουσιοδότηση να 
νοµοθετεί εν λευκώ. Με αυτήν την ουσιαστικά ψήφο εµπιστοσύνης προς το πρόσωπό 
του επικυρώθηκε το πραξικόπηµα της 25ης Ιουνίου. Στις 29 Σεπτεµβρίου 1925 
προχώρησε στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης χωρίς να προκηρύξει εκλογές 
φανερώνοντας έτσι τις πραγµατικές προθέσεις του. Απροκάλυπτα προχώρησε στην 
επιβολή δικτατορίας στις 4 Ιανουαρίου 1926 37. Στις 18 Μαρτίου 1926 ο Ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης παραιτήθηκε από την προεδρία της ∆ηµοκρατίας, ελπίζοντας 
ότι µε την ενέργειά του αυτή θα παρέσυρε σε παραίτηση και την κυβέρνηση. Ο 
Πάγκαλος απάντησε την ίδια µέρα µε την έκδοση συντακτικής πράξης προκήρυξης 
εκλογών για την ανάδειξη προέδρου της ∆ηµοκρατίας άµεσα από τον λαό, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του ούτως ή άλλως µη εφαρµοζόµενου συντάγµατος της 
29ης Σεπτεµβρίου 1925. Με την ίδια πράξη περιοριζόταν η ηλικία των υποψηφίων 
προέδρων µεταξύ 45 και 65 ετών, προκειµένου να αποκλεισθούν οι Ζαΐµης και 
Κουντουριώτης, τους οποίους θα υποστήριζε ο πολιτικός κόσµος. Το ανώτατο όριο 
ηλικίας προσδιορίστηκε λίγο αργότερα στο 60ο έτος, προκειµένου να αποκλεισθεί 
και η υποψηφιότητα του Ελ. Βενιζέλου. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 4 και 11 
Απριλίου τµηµατικά για καλπονοθευτικούς λόγους. Αντίπαλος του Πάγκαλου ήταν ο 
καθηγητής του Αστικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κ. ∆εµερτζής, ο οποίος 
και υποδείχθηκε ως κοινός υποψήφιος όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και 
των δυο µεγάλων παρατάξεων. Ο Πάγκαλος ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο κέρδισε τις 
εκλογές 38. Αυτή η διαδικαστική παρωδία εκλογής του δικτάτορα Θ. Πάγκαλου ως 



Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβάνεται συνήθως στον κατάλογο των 
«δηµοψηφισµάτων». ∆εν πρόκειται ωστόσο, αν και παρουσιάζει αρκετά κοινά 
σηµεία, για προσωπικό δηµοψήφισµα (plebiscitum) αλλά για διαδικασία άµεσης 
εκλογής Προέδρου ∆ηµοκρατίας και κατά αυτήν την έννοια δεν θα έπρεπε να 
συνυπολογίζεται ως προσωπικό δηµοψήφισµα. 
 
ε) Το «∆ηµοψήφισµα» στο Σύνταγµα του 1927: 
Το Σύνταγµα του 1927, Σύνταγµα της Β’ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας όπως ονοµάστηκε, 
περιελάµβανε 127 άρθρα και βάση του αποτέλεσε το θνησιγενές Σύνταγµα του 
1925/26, πολλές από τις διατάξεις του οποίου επαναλάµβανε αυτολεξεί 39. Πρόκειται 
για το πρώτο Ελληνικό Σύνταγµα το οποίο καθιερώνει τον θεσµό του 
δηµοψηφίσµατος. Έτσι το άρθρο 125 παρ. 5 εισάγεται το προαιρετικό συνταγµατικό 
και όχι νοµοθετικό δηµοψήφισµα. Χαρακτηριστικά το άρθρο 125 παρ. 5 του Γ’ του 
1927 ανέφερε: «Η εθνική συνέλευσις δύναται να υποβάλη την περί αναθεωρήσεως 
απόφασιν της εις δηµοψήφισµα, οπότε οι αναθεωρούµεναι διατάξεις τίθενται εις 
εφαρµογήν εάν εγκριθώσι παρά του λαού» 40. Όσον αφορά το αναθεωρητικό 
δηµοψήφισµα ήταν δυνατή η διεξαγωγή του αλλά µόνο για τις µη θεµελιώδεις 
διατάξεις του Συντάγµατος. Η πρόταση αναθεώρησης ψηφιζόταν σε δύο στάδια. Στο 
πρώτο στάδιο από τη βουλή και τη γερουσία και στο δεύτερο στάδιο µετά από τρεις 
µήνες από την Εθνική Συνέλευση η οποία αποτελείτο από τα δύο νοµοθετικά σώµατα 
σε κοινή συνεδρίαση 41. Στο Σύνταγµα του 1927 ρητά καθιερώνεται το προαιρετικό 
και όχι το υποχρεωτικό δηµοψήφισµα. Αυτό σηµαίνει ότι η διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια και κρίση της εθνικής 
συνέλευσης και ότι δεν είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σε κάθε 
περίπτωση αναθεώρησης του Συντάγµατος. Πρόκειται επίσης για εγκριτικό 
δηµοψήφισµα, δηλαδή το δηµοψήφισµα δεν προηγείται αλλά έπεται του 
αναθεωρητικού έργου της Εθνικής Συνέλευσης. Ακόµη το δηµοψήφισµα που 
καθιερώνεται στο άρθρο 125 του Συντάγµατος του 1927 είναι αποφασιστικό και όχι 
συµβουλευτικό, πράγµα που σηµαίνει ότι η απόφασή του είναι δεσµευτική.42 Το 
σύνταγµα του 1927 λοιπόν, είναι το πρώτο ελληνικό συνταγµατικό κείµενο µε το 
οποίο ρητά καθιερώνεται ο θερµός του προαιρετικού, αποφασιστικού συνταγµατικού 
δηµοψηφίσµατος. 
 
στ) Το «∆ηµοψήφισµα» της 3ης Νοεµβρίου του 1935:  
Την 1η Μαρτίου 1935 βενιζελικοί αξιωµατικοί οργάνωσαν κίνηµα που ως στόχο είχε 
την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που κατά την εκτίµησή τους 
απειλούνταν ύστερα από τη διετή διακυβέρνηση της χώρας από το Λαϊκό Κόµµα του 
Π. Τσαλδάρη. Το κίνηµα απέτυχε ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον δρόµο για 
την παλινόρθωση της µοναρχίας. Έτσι η κυβέρνηση Τσαλδάρη κήρυξε τη χώρα σε 
κατάσταση πολιορκίας χωρίς προηγούµενη άδεια της Βουλής, ιδιοποιήθηκε την 
νοµοθετική εξουσία εκδίδοντας σωρεία αναγκαστικών νόµων για τη δίωξη των 
φιλοβενιζελικών στοιχείων ενώ την 1η Απριλίου 1935 ιδιοποιήθηκε και την 
συντακτική εξουσία εκδίδοντας συντακτικές πράξεις και προχωρώντας έτσι σε 
ευρύτατη εκκαθάριση της διοίκησης και των ενόπλων δυνάµεων από τα 
φιλοβενιζελικά στοιχεία. Στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου 1935 
µε πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα, τα βενιζελογενή κόµµατα απείχαν. Και κατά 
αυτόν τον τρόπο αντιµέτωποι βρέθηκαν από τη µια οι µετριοπαθείς υπό τον Π. 
Τσαλδάρη και από την άλλη οι ακραίοι υπό τον Ι. Μεταξά.43 Στις εκλογές αυτές ο 
κυβερνητικός συνασπισµός, του οποίου ηγούντο οι Τσαλδάρης και Κινδύλης έλαβε 
το 65,04% και 287 έδρες ενώ η Ένωση βασιλοφρόνων, του οποίου ηγούντο οι Ι. 



Μεταξάς, Ι. Ράλλης και Γ. Στράτος 14,8% και 7 έδρες.44 Η συνέλευση αυτή, 
µονοµερής όπως ήταν αφού απουσίαζαν τα βενιζελικά κόµµατα, συνήλθε την 1η 
Ιουλίου 1935 και καταπιάστηκε µε το πολιτειακό. Από τις πρώτες κιόλας 
συνεδριάσεις φάνηκε η διαφωνία για τον τρόπο επίλυσης του πολιτειακού. Τα ακραία 
και τα µετριοπαθή φιλοβασιλικά στοιχεία συγκρούστηκαν ως προς τη µεθόδευση της 
επίλυσης του πολιτειακού. Οι µετριοπαθείς βασιλικοί υποστήριξαν τη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος ενώ οι ακραίοι τάχθηκαν υπέρ της άµεσης παλιννόστησης της 
βασιλείας και του επικυρωτικού δηµοψηφίσµατος. Σε οµιλία του στην 
Εθνοσυνέλευση ο Τσαλδάρης έλεγε την 1η Ιουλίου: «Ηµείς δεν επροετείναµεν εις 
τον λαόν µεταβολήν του πολιτεύµατος αλλ’ ο κ. Μεταξάς και οι µετ’ αυτού 
συµπράττοντες έθεσαν αµέσως εις τον λαόν το ζήτηµα της µεταβολής του 
πολιτεύµατος. Ψηφίσατε την Βασιλείαν, έλεγον. Ηµείς δεν είχοµεν το θάρρος να 
αποτολµήσωµε τοιαύτην µεταβολή, διότι ενοµίσαµεν και εξακολουθούµεν να 
νοµίζωµεν, ότι την µεταβολήν δύναται να την κάµη µόνον ο λαός και µόνον αυτός 
έχει τοιούτον δικαίωµα».45 Τελικά, οι µετριοπαθείς επεκράτησαν, τουλάχιστον 
προσωρινά, και µε ψήφισµα που υιοθέτησε η Εθνοσυνέλευση στις 10 Ιουλίου 1935, 
αποφασίστηκε η διενέργεια δηµοψηφίσµατος «περί διατηρήσεως του υφισταµένου 
δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος ή περί καθιερώσεως της 
βασιλευόµενης δηµοκρατίας» ως τις 15 Νοεµβρίου 1935. στη συνέχεια η 
Εθνοσυνέλευση διέκοψε τις εργασίες της. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 η Ε’ 
Εθνοσυνέλευση επανέλαβε τις εργασίες της και αναγκάστηκε να επικυρώσει το 
πραξικόπηµα που είχε οργανώσει το ίδιο πρωί, ο άλλοτε φανατικός βενιζελικός και 
ήδη ισχυρός ανήρ της κυβέρνησης Τσαλδάρη στρατηγός Γ. Κονδύλης, ο οποίος εν 
ονόµατι της άµεσης ανακήρυξης της βασιλείας, είχε ανατρέψει τον πρωθυπουργό του, 
λίγες ώρες νωρίτερα, µε την βοήθεια των «εκπροσώπων» του στρατού, του ναυτικού 
και της αεροπορίας Παπάγου, Οικονόµου και Ρέππα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, 
µετά την αποχώρηση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, του πρωθυπουργού και της 
πλειοψηφίας των πληρεξουσιών, η ακραία φιλοβασιλική µειοψηφία ενέκρινε 
ψήφισµα που της είχε υποβάλει ο Κονδύλης µε το οποίο καταργούσε το πολίτευµα 
της αβασίλευτης δηµοκρατίας, επανέλαβε την απόφαση να γίνει δηµοψήφισµα για το 
πολιτειακό στις 3 Νοεµβρίου 1935, εξουσιοδότησε τον Γ. Κονδύλη να ασκεί την 
βασιλική εξουσία ως το δηµοψήφισµα και επανέφερε σε ισχύ προσωρινά, το 
σύνταγµα του 1864/1911 ως την ψήφιση του νέου Συντάγµατος.46 Οι αρχηγοί των 
δηµοκρατικών κοµµάτων, εκτός από τον Ελ. Βενιζέλο, ο οποίος έθεσε όρους για την 
αναγνώριση της παλινόρθωσης, αντέδρασαν έντονα. Χαρακτηριστικές στην 
κατεύθυνση αυτή ήταν οι αντιδράσεις των Γ. Παπανδρέου και Αλ. Παπαναστασίου, 
οι οποίοι µάλιστα εκτοπίστηκαν στην Μύκονο.47 Η κυβέρνηση της «Κοσµογονίας», 
όπως ονοµάστηκε η δικτατορία του Κονδύλη, προχώρησε στην διεξαγωγή του νόθου 
δηµοψηφίσµατος της 3ης Νοεµβρίου 1935. το δηµοψήφισµα εξελίχθηκε σε παρωδία. 
Η βασιλεία συγκέντρωσε το 97,88% µε 1.491.992 ψήφους σε σύνολο 1.527.714 
ψήφων και η αβασίλευτη ∆ηµοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 2,12%, δηλαδή µόλις 
32.454 ψήφους. Οι κυβερνήτες δεν φρόντισαν καν να φανεί η αποχή που είχαν 
κηρύξει οι οπαδοί της αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας αφού, σύµφωνα µε τα επίσηµα 
αποτελέσµατα, στο δηµοψήφισµα πήραν µέρος 386.383 περισσότεροι ψηφοφόροι 
από τις προηγούµενες εκλογές του 1933. κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο βασιλιάς 
Γεώργιος ο Β’ έσπευσε να επιστρέψει στην Ελλάδα στις 25 Νοεµβρίου.48 Το 
«∆ηµοψήφισµα» του 1935 µέσα σ’ αυτές τις συνταγµατικοπολιτικές συνθήκες που 
πραγµατοποιήθηκε εξελίχθηκε σε µια κατ’ επίφαση δηµοψηφισµατική διαδικασία 
καθώς σ’ αυτό ο λαός απλώς επικύρωσε ήδη ληφθείσες αποφάσεις και µεταβολές και 
όχι για να επιλέξει ανεπηρέαστος και ελεύθερος τη µορφή του πολιτεύµατος. Πέρα 



όµως από την επάνοδο της βασιλείας τα γεγονότα του 1935 είχαν βαρύνουσες 
επιπτώσεις για τα πολιτικά πράγµατα του τόπου δηµιουργώντας σε τελική ανάλυση 
µέσα από την κατάχρηση των συντακτικών πράξεων, τη νόθευση των αποτελεσµάτων 
και τη µεγάλη αποχή των δηµοκρατικών, συνθήκες µιας «σοβούσας συνταγµατικής 
ανασφάλειας». 
 
ζ) Το ∆ηµοψήφισµα της 1ης Σεπτεµβρίου 1946:  
Στις 19 Ιανουαρίου 1946 προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη αναθεωρητικής 
βουλής. Στις αναθεωρητέες διατάξεις µπορούσε να περιληφθεί οποιαδήποτε διάταξη 
µε εξαίρεση εκείνες που καθόριζαν τη µορφή του πολιτεύµατος. Η µορφή του 
πολιτεύµατος θα καθοριζόταν µε δηµοψήφισµα αµέσως µετά τις εκλογές. Οι εκλογές 
πραγµατοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου 1946. το σύνολο του νόµιµου πληθυσµού 
ανερχόταν σε 7.252.543, όµως ψηφίσαντες εκλογείς ήταν µόλις ποσοστό 15,49% 
δηλαδή 1.121.695 άτοµα. Την πρώτη θέση κατέλαβε η ηνωµένη παράταξη 
εθνικοφρόνων µε ποσοστό 55,12% και 206 έδρες ενώ δεύτερο κόµµα αναδείχθηκε η 
εθνική ένωση των Βενιζέλου, Παπανδρέου, Κανελλόπουλου µε ποσοστό ψήφων 
19,68% και 68 έδρες. Η µορφή του πολιτεύµατος δεν αµφισβητήθηκε από την νέα 
κυβέρνηση. Το πολίτευµα θα παρέµενε βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία. Ωστόσο η 
παρατεταµένη και συνεχιζόµενη απουσία του µονάρχη στο εξωτερικό δηµιουργούσε 
τριβές και το ζήτηµα έπρεπε να λυθεί µε δηµοψήφισµα. Ο πρωθυπουργός Π. 
Τσαλδάρης στις προγραµµατικές δηλώσεις στη ∆’ Αναθεωρητική Βουλή προσδιόρισε 
τον χαρακτήρα του δηµοψηφίσµατος «Περί επανόδου της Α.Μ. του Βασιλέως» και 
ανακοίνωσε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του την 1η Σεπτεµβρίου. Στη συνέχεια 
υποστήριξε τα εξής: «Είναι γεγονός αναµφισβήτητον ότι η χώρα διατελεί υπό το 
πολίτευµα της Βασιλευόµενης ∆ηµοκρατίας, το οποίον εκφράζει ο καταστατικός 
χάρτης του 1864 ως αναθεωρήθη το 1911. µόνη εκκρεµότης παραµένει το γεγονός 
της εις το εξωτερικόν συνεχιζοµένης αποδηµίας της Α.Μ. του Βασιλέως, λόγω γης 
εκδηλωθείσης επιθυµίας του να εξαρτήσει την επιστροφήν αυτού εις την Πατρίδα 
µόνον κατόπιν της επί τούτω εκφρασθησοµένης γνώµης του Ελληνικού Λαού. Ο 
κυρίαρχος Λαός εκδηλών ελευθέρως και ειλικρινώς την θέλησίν του θα καλέση τον 
έτερον παράγοντα της πολιτείας να απαναλάβη εν τη χώρα την άσκησιν των 
βασιλικών αρµοδιοτήτων του, ολοκληρωµένης ούτω της πλήρους συνταγµατικής 
οµαλότητος. Αυτή είναι η έννοια του ∆ηµοψηφίσµατος και επί τη βάσει ταύτης θα 
τεθεί εις τον Λαόν ερώτηµα».49 Στις 25 Ιουνίου 1946, ψηφίστηκε το ∆’ ψήφισµα από 
την ∆’ Αναθεωρητική Βουλή για την προκήρυξη του ∆ηµοψηφίσµατος. Το ερώτηµα 
στο συγκεκριµένο δηµοψήφισµα αφορούσε την επιστροφή του Βασιλέως Γεωργίου 
Β’ και όχι την µορφή του πολιτεύµατος, την επιλογή δηλαδή ανάµεσα σε 
βασιλευόµενη και αβασίλευτη ∆ηµοκρατία, καθώς το πολιτειακό εθεωρείτο λυµένο 
ζήτηµα και δεν ετίθετο σε αµφισβήτηση. Ωστόσο ενώ το ∆ηµοψήφισµα του 1946 
παρουσίαζε τα τυπικά χαρακτηριστικά του «προσωπικού ∆ηµοψηφίσµατος» ή 
«plebiscitum» στην ουσία επρόκειτο για «ουσιαστικό δηµοψήφισµα» και 
«referendum» καθώς το ερώτηµα που υπέκρυπτε ήταν το πολιτειακό. Από το 
αποτέλεσµα θα κρινόταν και το µέλλον του πολιτεύµατος της βασιλείας στην 
Ελλάδα. Στο ∆ηµοψήφισµα του 1946 εγγεγραµµένοι εκλογείς ήταν 1.921.725 
πολίτες. Από αυτούς ψήφισαν οι 1.664.420 και έτσι η αποχή έφτασε το 13,37%. Υπέρ 
της επανόδου του Βασιλέα Γεωργίου Β’ ψήφισαν 1.136.289 πολίτες, ποσοστό δηλαδή 
68,40% και κατά της επανόδου 524.771, ποσοστό 31,60%. Με αυτά τα αποτελέσµατα 
ο Γεώργιος επέστρεψε στον θρόνο. Το ∆ηµοψήφισµα αναγνωρίστηκε από όλους τους 
πολιτικούς αρχηγούς ακόµα και αυτούς που ήταν αντίθετοι µε την επάνοδο του 
Γεωργίου, αν και οι συνθήκες διεξαγωγής του δηµιουργούσαν αρκετά ερωτήµατα. 



Όσον αφορά το αδιάβλητο του αποτελέσµατος.50 
 
η) Το «∆ηµοψήφισµα» της 29ης Σεπτεµβρίου του 1968:  
Την 21η Απριλίου 1967 πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα στρατιωτικό πραξικόπηµα 
µε το οποίο κατελύθη η κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία και εγκαθιδρύθηκε 
δικτατορικό καθεστώς. Στις πρώτες εξαγγελίες της δικτατορίας ανήκε και η σύνταξη 
νέου Συντάγµατος, γεγονός που καλλιεργούσε την εντύπωση ότι µετά την ψήφιση και 
εφαρµογή του θα αποκαθίστατο η πολιτική οµαλότητα. Η δικτατορική κυβέρνηση της 
21ης Απριλίου «πρωτοτύπησε» και προκειµένου να αποφύγει τις εκλογές, τις οποίες 
άλλωστε δεν είχε κατά νου, ανέλαβε η ίδια ολόκληρο το συντακτικό έργο, χωρίς την 
παρεµβολή αντιπροσωπευτικού σώµατος. Ένα περίπου µήνα αµέσως µετά την 
κήρυξη της δικτατορίας, στις 30 Μαΐου 1967, καταρτίστηκε 20 µελής επιτροπή για 
την αναθεώρηση του Συντάγµατος υπό την προεδρία του επίτιµου προέδρου του 
συµβουλίου της επικρατείας Χ. Μητρέλια, η οποία και συνεδρίασε δηµόσια κι ο 
πρόεδρός της δήλωσε ότι την 23η ∆εκεµβρίου θα παραδοθεί το σχέδιο Συντάγµατος 
στην κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό αποτελείτο από 125 άρθρα. Κατά την παραλαβή του 
ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι για την έγκριση του σχεδίου θα γινόταν 
δηµοψήφισµα το επόµενο έτος. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι πολίτες, µε καθεστώς 
πάντοτε στρατιωτικού νόµου, να εκφράσουν τις απόψεις του για συγκεκριµένα άρθρα 
του σχεδίου, τα οποία δηµοσιεύονταν στον τύπο κατ’ εντολή της δικτατορικής 
κυβέρνησης. Μέσα από τη διαδικαστική αυτή παρωδία προσπάθησε η δικτατορία να 
προσδώσει «δηµοκρατική επίφαση» στην κατάρτιση και κατά συνέπεια και στο 
περιεχόµενο του Συντάγµατός της. Το «Σχέδιο Μητρέλια» τροποποιήθηκε µε το 
πρόσχηµα των υποδείξεων του λαού και καταρτίστηκε από το υπουργικό συµβούλιο 
δεύτερο σχέδιο, το οποίο και δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 11 Ιουλίου 1968. 
ταυτόχρονα εξαγγέλθηκε η 29η Σεπτεµβρίου, ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
δηµοψηφίσµατος. Επειδή όµως το σχέδιο αυτό θεωρήθηκε από ορισµένους 
αξιωµατικούς ως προοδευτικό, έγινε και νέα επεξεργασία από το υπουργικό 
συµβούλιο και προέκυψε έτσι τρίτο σχέδιο, το οποίο και δηµοσιεύτηκε στις 16 
Σεπτεµβρίου 1968, το οποίο και τέθηκε, υποτίθεται, στην κρίση του λαού.51 
Εγγεγραµµένοι εκλογείς ήταν 6.516.285 πολίτες. Ψήφισαν οι 5.048.981 και η αποχή 
έφτασε κατά αυτόν τον τρόπο το 22,5% µε 1.467.304 πολίτες να µην παίρνουν µέρος 
στη διαδικασία του ∆ηµοψηφίσµατος. Υπέρ του σχεδίου Συντάγµατος ψήφισαν 
4.368.543 δηλαδή ποσοστό 91.871 και κατά του σχεδίου οι 391.923 δηλαδή ποσοστό 
7,76%. Αµφισβητήσεις προκαλεί η νοµική φύση του δηµοψηφίσµατος του 1968. Έτσι 
ενώ έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά συνταγµατικού δηµοψηφίσµατος, καθώς σκοπός 
του τυπικός είναι η έγκριση σχεδίου Συντάγµατος, ουσιαστικός σκοπός του ήταν 
άλλος. Η δικτατορική κυβέρνηση της 21ης Απριλίου επεδίωξε µέσα από αυτήν την 
δηµοψηφισµατική διαδικαστική παρωδία να προσδώσει δηµοκρατική υφή και 
πρόσοψη στο στρατιωτικό καθεστώς που επέβαλε και να παρουσιάσει κατά αυτόν τον 
τρόπο ότι διαθέτει λαϊκή βάση και έρεισµα. Κατά τους διοργανωτές του 
δηµοψηφίσµατος µε αυτόν τον τρόπο δινόταν η έγκριση και η εµπιστοσύνη του λαού 
προς την κυβέρνηση. Επιχειρήθηκε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο η «αναβάπτιση» της 
δικτατορίας στην «λαϊκή έγκριση».52 Εγγεγραµµένοι εκλογείς ήταν 5.840.000, υπέρ 
του σχεδίου ψήφισε ποσοστό 78,4% δηλαδή 3.870.424 πολίτες και κατά του σχεδίου 
1.064.300 και ποσοστό 21,6%. 
 
θ) Το «∆ηµοψήφισµα» της 29ης Ιουλίου του 1973:  
Στη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε και δεύτερη 
δηµοψηφισµατική διαδικασία. Έτσι στις 25 Μαΐου του 1973, το αντιτορπιλικό 



«Βέλος» µε πλοίαρχο τον Ν. Παπά, εγκατέλειψε κοινά γυµνάσια µοίρας του ΝΑΤΟ 
και κατέφυγε στο ιταλικό λιµάνι Φιουµιτσίνο. Ο πλοίαρχος και τα 31 µέλη του 
πληρώµατος κατήγγειλαν τη δικτατορία και ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Μετά από αυτό 
το καθεστώς εξέδωσε την 1η Ιουλίου 1973 Συντακτική Πράξη µε την οποία το 
πολίτευµα µετατρεπόταν από «Βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία» σε «Προεδρική 
Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία». Αυτή την αλλαγή στο πολίτευµα έπρεπε να εγκρίνει 
και ο λαός µε «δηµοψήφισµα» σύµφωνα µε την συντακτική πράξης της 1ης Ιουλίου. 
Το ∆ηµοψήφισµα ορίστηκε για την 29η Ιουλίου του 1973. Νωρίτερα, στις 15 Ιουνίου 
1973 εκδόθηκε πράξη του υπουργικού συµβουλίου που περιείχε σχέδιο ψηφίσµατος 
για την τροποποίηση του Συντάγµατος του 1968 σύµφωνα µε το οποίο ο Γ. 
Παπαδόπουλος και Οδ. Αγγελής διορίζονταν προσωρινά πρόεδρος και αντιπρόεδρος 
αντίστοιχα της ∆ηµοκρατίας ως την 1η Ιουλίου 1981. Το «∆ηµοψήφισµα» του 1973 
αποτελεί κατά αυτήν την έννοια ιδιαίτερη και ιδιότυπη περίπτωση που συµβάλλει 
καθοριστικά στην κακοποίηση και δυσφήµιση του θεσµού στην ελληνική 
συνταγµατική ιστορία. Επρόκειτο στην ουσία για ουσιαστικό και προσωπικό 
δηµοψήφισµα ταυτόχρονα καθώς ο χαρακτήρας του δεν περιοριζόταν µόνο στην 
επιλογή για ην µορφή του πολιτεύµατος αλλά είχε και προσωπικό χαρακτήρα της 
«εκλογής».53 
 
ι) Το «∆ηµοψήφισµα» της 8ης ∆εκεµβρίου του 1974:  
Μετά την αποµάκρυνση του δικτατορικού καθεστώτος πραγµατοποιείται και πάλι 
δηµοψήφισµα για τον οριστικό καθορισµό της µορφής του πολιτεύµατος και την 
αποκατάσταση και πάλι της συνταγµατικής ηρεµίας και τάξης. Σχηµατίζεται 
κυβέρνηση στην οποία συµµετείχαν στελέχη των δυο πριν τη δικτατορία µεγάλων 
κοµµάτων, της Ε.Κ. και της Ε.Ρ.Ε. Ορκίζεται κατά αυτόν τον τρόπο παρά τις 
αντιδράσεις σοσιαλιστών και κοµµουνιστών ενώπιον του «προέδρου» Φ. Γκιζίκη, η 
«Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας» του Κ. Καραµανλή. Με την συντακτική πράξη 
«Περί αποκαταστάσεως της δηµοκρατική νοµιµότητας και ρυθµίσεως θεµάτων του 
δηµοσίου βίου του οριστικού καθορισµού του πολιτεύµατος και της καταρτίσεως του 
νέου Συντάγµατος της Χώρας» την 1η Αυγούστου 1974 η κυβέρνηση ρύθµισε 
προσωρινά την συνταγµατική κατάσταση της χώρας ως τον οριστικό καθορισµό. 
Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 15 της συντακτικής πράξης της 1/8/1974 οριζόταν η 
κατάργηση κάθε συνταγµατικού περιεχοµένου πράξης της δικτατορίας. Επίσης 
καθοριζόταν η επαναφορά σε ισχύ του Συντάγµατος του 1952 από την 1η Αυγούστου 
1974 ως την ψήφιση του οριστικού Συντάγµατος που θα πραγµατοποιείτο µε την 
ελεύθερη έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
συντακτικής πράξης δηλαδή µε δηµοψήφισµα. Με την συντακτική πράξη γινόταν 
σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στον καθορισµό της µορφής του πολιτεύµατος που θα 
πραγµατοποιηθεί µε δηµοψήφισµα και στη σύνταξη του Συντάγµατος που θα 
πραγµατοποιηθεί υπό εθνική αντιπροσωπεία. Μέχρι τον καθορισµό της µορφής του 
πολιτεύµατος καθήκοντα ανώτατου άρχοντα εκτελεί ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
Για τούτο η επαναφορά των διατάξεων του Συντάγµατος του 1952, δεν επεκτείνεται 
και στις διατάξεις που καθορίζουν τη µορφή του πολιτεύµατος. Έτσι τα άρθρα 43 και 
45 έως 53 του Συντάγµατος του 1952 τελούν σε αναστολή.54 Ταυτόχρονα η 
συντακτική πράξη της 1/8/1974 παραχωρεί συντακτική εξουσία στο υπουργικό 
συµβούλιο, το οποίο έχει εξουσία Έκδοσης συντακτικών πράξεων που κυρώνονται 
και δηµοσιεύονται από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, για την µεταβατική περίοδο ως 
τη σύγκληση της εθνικής αντιπροσωπείας. Τη νοµοθετική εξουσία για την ίδια 
περίοδο θα ασκούσε το υπουργικό συµβούλιο µε νοµοθετικά διατάγµατα που 
κυρώνονται, εκδίδονται και δηµοσιεύονται από τον ανώτατο άρχοντα. Με την 



«διαδικαστική» συντακτική πράξη της 4ης Οκτωβρίου 1974 «περί προσφυγής εις την 
λαϊκήν ετυµηγορίαν προς ολοκλήρωσιν της δηµοκρατικής νοµιµότητας» 
εξειδικεύεται η διάκριση µεταξύ δηµοψηφισµατικού καθορισµού της µορφής του 
πολιτεύµατος και σύνταξης του νέου Συντάγµατος από εθνική αντιπροσωπεία. Η 
πράξη αυτή επαναλαµβάνει την αναγκαιότητα εκλογών που θα πραγµατοποιηθούν 
πριν το δηµοψήφισµα και προβλέπει ειδικότερα για την προκήρυξη και διεξαγωγή 
του δηµοψηφίσµατος ενώ τέλος ορίζει τη διαδικασία σύνταξης Συντάγµατος από 
εθνική αντιπροσωπεία. Κατά αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιήθηκαν στις 17 
Νοεµβρίου 1974 εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής. Στις εκλογές κέρδισε η 
«Νέα ∆ηµοκρατία» µε ποσοστό 54,37% και ορκίστηκε νέα κυβέρνηση Κ. 
Καραµανλή στις 21 Νοεµβρίου 1974. Η Ε’ Αναθεωρητική Βουλή όπως ονοµάστηκε 
επεξεργάστηκε και ψήφισε το νέο Σύνταγµα του 1975. στις 22 Νοεµβρίου 1974 
εκδόθηκε Π.∆. 804 για την προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος που πραγµατοποιήθηκε 
στις 8 ∆εκεµβρίου 1974. Έτσι «την 8ην ∆εκεµβρίου του έτους 1974, ηµέραν 
Κυριακήν και από 07:28 µέχρι 17:06 ώρας, θέλη ενεργηθή ∆ηµοψήφισµα, δι’ ού ο 
Ελληνικός Λαός θα αποφανθή δια της αµέσου και ελευθέρας εκφράσεως της 
βουλήσεως αυτού, περί της µορφής του δηµοκρατικού πολιτεύµατος της Χώρας, ήτοι 
της «Βασιλευόµενης ∆ηµοκρατίας» ή της «Αβασίλευτου ∆ηµοκρατίας».55 Με το 
άρθρο 1 παρ. 1 της συντακτικής πράξης της 24ης Οκτωβρίου 1974 θεσπίστηκε 
υποχρεωτικό αποφασιστικό συντακτικό δηµοψήφισµα. Η µεσολάβηση της 
δηµοψηφισµατικής διαδικασίας ήταν υποχρεωτική. Το δηµοψήφισµα της 8ης 
∆εκεµβρίου 1974 είχε αναµφισβήτητα συντακτικό χαρακτήρα. Ο ελληνικός λαός 
κλήθηκε να αποφασίσει «επί της αρχής», την οποία θα εξειδίκευε η αναθεωρητική 
βουλή. Η εξουσία της προσδιορίστηκε από το περιεχόµενο του δηµοψηφίσµατος. 
∆εσµευόταν εποµένως η αναθεωρητική βουλή από την αβασίλευτη µορφή του 
πολιτεύµατος, την οποία δεν µπορούσε να µεταβάλλει.56 Το ∆ηµοψήφισµα 
πραγµατοποιήθηκε κατά τρόπο αδιάβλητο την 8η ∆εκεµβρίου 1974. Το αποτέλεσµα 
ανέδειξε την βούληση του ελληνικού λαού για την µορφή του πολιτεύµατος. Κατά 
αυτήν της έννοια, εγγεγραµµένοι εκλογείς ήταν 6.244.539, ψήφισαν οι 4.719.787. 
Υπέρ της αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας ψήφισαν οι 3.245.111 δηλαδή ποσοστό 69,18%, 
και υπέρ της βασιλευόµενης οι 1.445.875 δηλαδή ποσοστό 30,82%. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι σε 30 εκλογικές περιφέρειες η αβασίλευτη ∆ηµοκρατία έλαβε ποσοστά 60 – 
70%, ενώ στην Κρήτη έφθασε το 91%. Με το αποτέλεσµα αυτό εγκαθιδρύεται στην 
Ελλάδα η Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Πρόκειται πράγµατι για το 
µοναδικό δηµοψήφισµα στην νεοελληνική συνταγµατική ιστορία, του οποίου το 
αποτέλεσµα δεν αµφισβητήθηκε σοβαρά. Με το δηµοψήφισµα του 1974, ο ελληνικός 
λαός ασκώντας τη συντακτική εξουσία καθόρισε τη µορφή του πολιτεύµατος και 
έθεσε τα θεµέλια της συνταγµατικής τάξης.57  
 
ΙΙ) Το ∆ηµοψήφισµα κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγµατος του 1975 
Το Σύνταγµα του 1975 είναι µετά το Σύνταγµα του 1927 το δεύτερο Σύνταγµα που 
αναφέρεται στον θεσµό του δηµοψηφίσµατος, αλλά το πρώτο που περιέχει 
συστηµατική ρύθµιση του θεσµού, το πρώτο, µε το οποίο καθιερώνεται το 
νοµοθετικό δηµοψήφισµα.58 Σχετικά µε το δηµοψήφισµα, αναφέρονται στην 
εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τα εξής: «Το δηµοψήφισµα 
εισαγόµενον το πρώτον εις το δηµόσιον ηµών δίκαιον ως πάγιος συνταγµατικός 
θεσµός, αποτελεί το ευθύτερον δηµοκρατικόν µέσον, δι’ ού ανατίθεται η κρίσις επί 
εθνικού τινός θέµατος εις αυτόν τούτον τον λαόν. Αποτελεί µίαν διείσδυσιν αυτής 
ταύτης της αµέσου ∆ηµοκρατίας εις τα πολιτεύµατα, τα οποία διέπονται από τας 
αρχάς της έµµεσου ∆ηµοκρατίας»59 σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 2 « 



Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορούσε να προκηρύξει την διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος επί κρισίµων εθνικών θεµάτων». Η προκήρυξη του 
δηµοψηφίσµατος ανήκε, κατά το Σύνταγµα του 1975, στις «αυτόνοµες» αρµοδιότητες 
του προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Το διάταγµα προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος δεν 
προσυπογράφεται κι ανήκει στις αποκλειστικές ρητά αναφερόµενες εξαιρέσεις, κατά 
το άρθρο 35 παρ. 2. Έτσι όπως όριζε το άρθρο 35 παρ. 2 εδ. ε’ του Συντάγµατος του 
1975 «Κατ’ εξαίρεσιν δεν χρήζουν προσυπογραφής οι ακόλουθοι αποκλειστικώς 
πράξεις: … ε) Αι εν άρθροις … και 44 παράγραφος 2 αναφερόµεναι αρµοδιότητες». 
Το Σύνταγµα του έτους 1975, καθιέρωνε προεδρικό δηµοψήφισµα. Η σχετική 
αρµοδιότητα του προέδρου της ∆ηµοκρατίας τελούσε σε αρµονία µε τη γενικότερα 
ενισχυµένη θέση του στο σύστηµα του συγκεκριµένου Συντάγµατος. Το 
δηµοψήφισµα αποτελούσε συνταγµατικό µέσο, το οποίο µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σε περιπτώσεις διαφωνίας προς την 
κυβέρνηση. Στις περιπτώσεις αυτές θα καλείτο το εκλογικό σώµα ως διαιτητής 
επίλυσης της διαφοράς που θα είχε προκύψει στα ανώτατα κλιµάκια της εκτελεστικής 
εξουσίας.60 Το Σύνταγµα του 1975 λοιπόν προέβλεπε την απόλυτη διακριτική 
ευχέρεια του προέδρου της ∆ηµοκρατίας ως προς την προκήρυξη του 
δηµοψηφίσµατος.61 Οι νόµιµες προϋποθέσεις για την εφαρµογή του θεσµού του 
δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44 παρ. 2 είναι καταρχήν η ύπαρξη κρίσιµου εθνικού 
θέµατος. Λαβή για την διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος µπορεί να δώσει µόνο 
ορισµένο θέµα δηλαδή ορισµένη επιθυµητή ή µη κατάσταση, ήδη διαµορφωµένη, της 
οποίας κρίνεται αναγκαία η νοµική, θετική ή αρνητική κάλυψη. Κατά αυτήν την 
έννοια δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος ορισµένο 
πρόσωπο καθώς το Σύνταγµα δεν καθιερώνει τον θεσµό του προσωπικού 
δηµοψηφίσµατος (plebiscitum). Ακόµη το ζήτηµα που τίθεται στην κρίση του λαού 
θα πρέπει να είναι εθνικό δηλαδή πανελληνίου ενδιαφέροντος, να ενδιαφέρει και να 
αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. ∆εν αξιώνεται από το Σύνταγµα το εθνικό θέµα 
να πρέπει να αφορά το Ελληνικό Έθνος αλλά αρκεί το ότι αφορά, αφηρηµένα, τους 
Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα του αν έχουν ή όχι το δικαίωµα του εκλέγειν. 
Περαιτέρω πρέπει να πρόκειται για κρίσιµο πολιτικό θέµα και έτσι ενδεχόµενη 
πολιτική ή κυβερνητική κρίση όπως π.χ. η αδυναµία σχηµατισµού βιώσιµης 
κυβέρνησης, θα αντιµετωπιστεί µόνο µε τους καθιερωµένους από το Σύνταγµα 
µηχανισµούς όπως η διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και όχι µε την εφαρµογή του 
άρθρου 44 παρ. 2 να πρόκειται για κρίσιµο θέµα. Αυτό σηµαίνει ότι η νοµοθετική 
κατάσταση που καλείται να ρυθµιστεί µε το δηµοψήφισµα έχει δηµιουργήσει οξύτητα 
και ένταση στην κοινή γνώµη ή και µεταξύ των κοµµάτων ,ή ότι έχουν δηµιουργηθεί 
γι’ αυτήν αντιµαχόµενες ιδέες που υποστηρίζονται ακραία, ή ότι το ρυθµιστέο ζήτηµα 
πρόκειται από τη φύση του να επηρεάσει αποφασιστικά στο προσεχές µέλλον το 
νοµικοπολιτικό ή οικονοµικό status των Ελλήνων.62 Επιπρόσθετα βασική 
προϋπόθεση για την καταφυγή στο δηµοψήφισµα κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του 
Συντάγµατος του 175 είναι η ανάγκη νοµοθετικής αντιµετώπισης του κρίσιµου 
θέµατος, θετικά ή αρνητικά. Έτσι καθιερώνεται από το Σύνταγµα του 1975 το 
νοµοθετικό δηµοψήφισµα ή référendum legislative και όχι το συνταγµατικό ή 
referendum constitutionnel.63 Θέµα λοιπόν κρίσιµο τίθεται στην διαδικασία του 
δηµοψηφίσµατος εφόσον δηµιουργείται γι’ αυτό και την ακολουθητέα πολιτική για 
τη ρύθµισή του ριζική διαφωνία µεταξύ των οργανικών παραγόντων της νοµοθετικής 
διαδικασίας (Κυβέρνηση, Βουλή, Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας) αλλά και µεταξύ των 
κοµµάτων στη Βουλή γιατί αν υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων ως προς τον 
καταλληλότερο τρόπο που θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί το ανακύψαν κρίσιµο θέµα, 
δεν είναι νοητή η διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος. Όπως γίνεται αντιληπτό και από 



την διατύπωση του άρθρου 44 παρ. 2 η εφαρµογή του είναι δυνητική αφού σαφώς 
ορίζεται ότι «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται δια διατάγµατος να προκηρύξει 
την διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Συνεπώς εφ’ όσον ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
διαπιστώσει διαφωνία για κάποιο κρίσιµο εθνικό θέµα αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι 
υποχρέωσή του να προκηρύξει το δηµοψήφισµα. Η προσφυγή ή µη σε αυτό ανήκει 
στην απόλυτη κρίση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας». Κατά αυτήν την έννοια το 
Σύνταγµα του 1975 καθιερώνει προαιρετικό και προεδρικό δηµοψήφισµα. 
Προαιρετικό καθώς η διεξαγωγή του δεν είναι υποχρεωτική και προεδρικό καθώς το 
προκαλούν πολιτειακό όργανο είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Νοµικά λοιπόν 
πρωτοβουλία για την διεξαγωγή του έχει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Η προκήρυξη 
της δηµοψηφισµατικής διαδικασίας γίνεται µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, 
το οποίο υπογράφεται µόνον από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας χωρίς υπουργική 
προσυπογραφή, όπως σαφώς ορίζει το άρθρο 35 παρ. 2 εδ. ε’ του Συντάγµατος του 
1975. το διάταγµα για την προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος είναι, κατά το 
περιεχόµενό του, κανονιστικού χαρακτήρα και έτσι µε βάση το Σύνταγµα του 1975 
έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα γι’ αυτό το Συµβούλιο της Επικρατείας ή Συµβούλιο 
της ∆ηµοκρατίας. Στο άρθρο 39 παρ. 1 του Συντάγµατος του 1975 αναφέρεται ότι: 
«Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κατά τις υπό του Συντάγµατος ειδικώς 
προβλεπόµενες περιπτώσεις, συγκαλεί παρ’ αυτώ και υπό την προεδρίαν του το 
Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας. Οµοίως συγκαλεί τούτο και σε κάθε άλλη σοβαρή κατά 
την κρίση του εθνική περίσταση». Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ερµηνευτικά το άρθρο 
44 παρ. 2 παραπέµπει στο άρθρο 39 και κατά συνέπεια είναι υποστηρίξιµη η άποψη 
ότι, τάσσεται ως τύπος από το ίδιο το Σύνταγµα του 1975, η προηγούµενη απλή 
γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοκρατίας για την έκδοση του διατάγµατος.64 Στις 21 
Ιουνίου 1976 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος υπ’ αριθµόν 
350/1976 «περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσόµενων 
δηµοψηφισµάτων», το οποίο εξειδικεύει τον τρόπο διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος, 
το οποίο πραγµατοποιείται πάντα Κυριακή είκοσι µέρες έπειτα από δηµοσίευση του 
προεδρικού διατάγµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και πραγµατοποιείται µε 
άµεση, καθολική και µυστική µε ψηφοδέλτια ψηφοφορία.65 Το Σύνταγµα λοιπόν του 
1975 καθιέρωσε το προεδρικό δηµοψήφισµα. Η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. α’, 
αναφερόµενη στο εθνικό δηµοψήφισµα, δεν καθορίζει τον ειδικότερο χαρακτήρα του. 
∆εν προσδιορίζει αν πρόκειται για συµβουλευτικό ή αποφασιστικό δηµοψήφισµα. 
Ούτε πάντως τα πρακτικά σύνταξης του Συντάγµατος του 1975 φωτίζουν ιδιαίτερα το 
όλο ζήτηµα. Κατά την ορθότερη πάντως άποψη το εθνικό δηµοψήφισµα είχε 
υποχρεωτικό χαρακτήρα και στο πλαίσιο του Συντάγµατος του 1975.66 
 
ΙΙΙ) Το ∆ηµοψήφισµα στο Σύνταγµα του 1986 
Οι αναφερόµενες στο δηµοψήφισµα διατάξεις του Συντάγµατος 1975, 
αναθεωρήθηκαν ριζικά µε την αναθεώρηση του 1986. Έτσι, το δηµοψήφισµα 
µεταβλήθηκε από προεδρικό, σε κυβερνητικό και στο «εθνικό» δηµοψήφισµα. 
Προστέθηκε και το «κοινωνικό».67 Κατά αυτήν την έννοια οι αναθεωρηµένες 
διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 ορίζουν τα ακόλουθα: «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
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. ∆ηµοψήφισµα προκηρύσσεται 
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 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. ∆εν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής 
περισσότερες από δύο προτάσεις δηµοψηφίσµατος για νοµοσχέδιο». Εξάλλου, οι 
αναθεωρηµένες διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 – 2 του Συντάγµατος δεν εξαιρούν το 
διάταγµα περί διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος από την υπουργική προσυπογραφή, ενώ 
η διάταξη της §3 αυτού ορίζει ότι «το διάταγµα µε το οποίο προκηρύσσεται 
δηµοψήφισµα για νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ. 2, προσυπογράφεται 
από τον Πρόεδρο της Βουλής». Έτσι µε την αναθεώρηση των εν λόγω διατάξεων 
διευρύνθηκε το αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος µε την προσθήκη και ψηφισµένων 
νοµοσχεδίων, ανατέθηκε η λήψη της απόφασης για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Βουλής, διατηρήθηκε η αρµοδιότητα του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για την έκδοση της πράξης περί προκήρυξης του 
δηµοψηφίσµατος και απαιτήθηκε η προσυπογραφή του διατάγµατος περί προκήρυξης 
δηµοψηφίσµατος από τον αρµόδιο Υπουργό στην περίπτωση ψηφισµένου 
νοµοσχεδίου.68 
Έτσι, λοιπόν, το Σύνταγµα του 1975, µετά την αναθεώρηση του 1986, προβλέπει δυο 
διαφορετικούς τύπους δηµοψηφίσµατος, η προκήρυξη των οποίων εξαρτάται από 
διαφορετικές ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, ενώ το αποτέλεσµά τους 
παράγει διαφορετικές έννοµες συνέπειες. Ο ένας τύπος δηµοψηφίσµατος έχει ως 
αντικείµενο τα κρίσιµα εθνικά θέµατα, ενώ ο άλλος ψηφισµένα νοµοσχέδια που 
ρυθµίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα. Έτσι εξ’ αντιδιαστολής το σύνηθες φάσµα της 
πολιτικής αντιπαράθεσης, τα πολιτικά ζητήµατα, δεν είναι αντικείµενο 
δηµοψηφίσµατος, αλλά αντικείµενο της συνήθους αρµοδιότητας τόσο της 
νοµοθετικής όσο και της εκτελεστικής εξουσίας. Στα άκρα λοιπόν του φάσµατος 
αυτού βρίσκονται αφενός µεν τα εθνικά θέµατα, αφετέρου δε τα κοινωνικά ζητήµατα, 
για τα οποία η πολιτική αντιπαράθεση µπορεί να επιλυθεί µε τη µορφή 
δηµοψηφίσµατος. Αυτό µπορεί να συµβεί άλλοτε µεν επειδή η κοµµατική αντιδικία 
ως προς τα θέµατα αυτά οξύνεται υπέρ µέτρα και θίγει τις ίδιες τις βάσεις της 
πολιτικής νοµιµοποίησης της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, άλλοτε δε 
επειδή τα κόµµατα αποφεύγουν την ανάληψη της σχετικής πολιτικής ευθύνης και 
χρησιµοποιούν ως πρόσχηµα τη διαδικασία του δηµοψηφίσµατος. ∆ιαµορφώνεται 
έτσι ένα continuum: Κοινωνικά – πολιτικά – εθνικά θέµατα. Για την ακρίβεια, τα 
πολιτικά ζητήµατα φαίνεται να είναι αυτά που δεν µπορούν να οριστούν ούτε ως 
εθνικά ούτε ως κοινωνικά. Πρόκειται βέβαια για τα stricto sensu πολιτικά ζητήµατα, 
αφού τα πιθανά αντικείµενα ενός δηµοψηφίσµατος είναι κατεξοχήν πολιτικά 
ζητήµατα µε την ευρεία έννοια του όρου.69 Κατά αυτήν την έννοια όσον αφορά το 
δηµοψήφισµα για κρίσιµο εθνικό ζήτηµα, στην κρίση του λαού µπορούν να τεθούν µε 
δηµοψήφισµα ζητήµατα εθνικά και κρίσιµα. Το αντικείµενο του εθνικού 
δηµοψηφίσµατος δεν µεταβλήθηκε µε την αναθεώρηση αλλά µεταβλήθηκε η 
αρµοδιότητα για τη λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του. Έτσι από απόλυτη και 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, την οποία ασκούσε 
χωρίς υπουργική προσυπογραφή, µετατράπηκε σε δέσµια. Ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, είναι υποχρεωµένος να εκδώσει το σχετικό προεδρικό διάταγµα, 
εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της βουλής, µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθµού των βουλευτών, µετά από πρόταση του υπουργικού συµβουλίου. 
Αµφισβητήσεις προκαλεί η νοµική φύση του εθνικού δηµοψηφίσµατος. Έτσι 
σύµφωνα µε µια άποψη έχει χαρακτήρα συµβουλευτικό, ενώ σύµφωνα µε άλλη και 
ορθότερη άποψη έχει αποφασιστικό δεσµευτικό χαρακτήρα. Η νοµική φύση του 
εθνικού δηµοψηφίσµατος εξαρτάται από τις έννοµες συνέπειες, που προκαλεί το 
αποτέλεσµά του. Η σχετική συνταγµατική διάταξη – και πριν και µετά την 
αναθεώρηση – δεν καθορίζει expressis verbis τον χαρακτήρα του εθνικού 



δηµοψηφίσµατος ως αποφασιστικού ή συµβουλευτικού. Ούτε από τα πρακτικά των 
συζητήσεων µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, αν και σε κάθε 
περίπτωση, οι συνταγµατικές διατάξεις θα πρέπει να ερµηνεύονται αντικειµενικά κι 
όχι οπωσδήποτε, σύµφωνα µε την υποκειµενική θέληση του συγκεκριµένου 
νοµοθέτη.70 Με τη ρύθµιση του κοινωνικού δηµοψηφίσµατος expressis verbis 
αναγνωρίζεται ο λαός σαφώς και ρητά ως άµεσο νοµοθετικό όργανο. Η µη ρητή 
λεκτική αναγνώριση της νοµοθετικής δύναµης του λαού στο εθνικό δηµοψήφισµα 
δεν εξασθενεί την νοµική δεσµευτικότητά του. Κατά αυτήν την έννοια, η λαϊκή 
βούληση όπως αυτή εκφράζεται από το αποτέλεσµα του εθνικού δηµοψηφίσµατος 
απευθύνεται και στον κοινό νοµοθέτη και στην εκτελεστική εξουσία αλλά και στη 
διοίκηση και στην κυβέρνηση, φορείς που οφείλουν να εναρµονίσουν τη δράση τους 
προς την κατεύθυνση του εθνικού δηµοψηφίσµατος. Το δηµοψήφισµα για κρίσιµο 
εθνικό θέµα συνδέεται άµεσα µε την αρµοδιότητα της κυβέρνησης να χαράσσει τη 
γενική πολιτική της και µε την ίδια τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση των αποφάσεων 
όλων των άµεσων οργάνων του κράτους, γύρω από τα ζητήµατα, που σχετίζονται µε 
το αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος.71 Προβληµατισµό, ωστόσο, προκαλεί η 
διατύπωση του άρθρου 44 §2 «κρίσιµο εθνικό θέµα», καθώς πρόκειται για έννοια 
αόριστη και αξιολογική που δεν εξειδικεύεται από τις συνταγµατικές διατάξεις, 
δηλαδή δεν παρέχονται στο Σύνταγµα κριτήρια εξειδίκευσης της έννοιάς του. Κατά 
αυτήν την έννοια γίνεται κατανοητό ότι τα όρια για τον χαρακτηρισµό κάποιου 
θέµατος ως εθνικού είναι ευρύτατα. Οποιοδήποτε σχεδόν θέµα θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως κρίσιµο εθνικό θέµα – είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Η έννοια 
λοιπόν είναι γενική αόριστη και αξιολογική, δεν είναι στατική, έννοια 
προσδιοριζόµενη από σταθερά αντικειµενικά στοιχεία. Είναι έννοια της οποίας η 
εξειδίκευση κι η συγκεκριµενοποίηση δεν είναι δυνατή, παρά µόνο µέσα στην 
τρέχουσα συνταγµατικοπολιτική πραγµατικότητα, και κατά αυτήν την έννοια το τι 
είναι κρίσιµο εθνικό ζήτηµα συνδέεται αναπόσπαστα µε την κυβερνητική πολιτική 
και αποτελεί κυβερνητικό ζήτηµα.  
Το προτεινόµενο από την κυβέρνηση και αποφασιζόµενο από τη βουλή θέµα για τη 
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος είναι α priori – κατ’ αµάχητο συνταγµατικό 
τεκµήριο – κρίσιµο εθνικό θέµα. Αποτελεί εποµένως το κρίσιµο εθνικό θέµα 
αντικειµενική προϋπόθεση κυρίως µε την έννοια και τη µορφή της γενικής 
κατευθυντήριας υπόδειξης προς την κυβέρνηση και τη βουλή. Από την άλλη, ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα µπορούσε να αρνηθεί να εκδώσει το περί προκήρυξης 
του δηµοψηφίσµατος διάταγµα µόνο για λόγους νοµιµότητας. Έτσι είναι 
υποχρεωµένος στην έκδοση του διατάγµατος εφόσον συντρέχουν οι συνταγµατικές 
προϋποθέσεις. Η διαδικασία για την διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος εξειδικεύεται 
στον Κανονισµό της Βουλής στο άρθρο 115. Κατά αυτήν την έννοια η διαδικασία για 
τη διεξαγωγή του εθνικού δηµοψηφίσµατος περιλαµβάνει 3 στάδια: Πρόταση του 
Υπουργικού Συµβουλίου προς τη Βουλή, απόφαση της Βουλής µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών και έκδοση προεδρικού διατάγµατος 
προσυπογεγραµµένου από τον αρµόδιο υπουργό.72 Σύµφωνα µε το άρθρο 115 του 
Κανονισµού της Βουλής η πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου κατατίθεται στη 
Βουλή, τυπώνεται και διανέµεται στους Βουλευτές και εγγράφεται κατά 
προτεραιότητα στην ηµερήσια διάταξη. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει το εθνικό 
θέµα και να προσδιορίζει µε σαφήνεια το ερώτηµα στο οποίο θα απαντήσει ο λαός, 
ενώ η ψηφοφορία για την αποδοχή ή µη της πρότασης είναι ονοµαστική.73 Τη 
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµα εθνικά θέµατα ρύθµισε ο νόµος 350/1976 
«περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων 
δηµοψηφισµάτων» που εκδόθηκε για την εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 



2 του Συντάγµατος του 1975. Ο εκτελεστικός νόµος των αναθεωρηµένων διατάξεων 
του άρθρου αυτού δεν εκδόθηκε ακόµη παρά την πάροδο δέκα πέντε ετών από την 
έναρξη της ισχύος τους. Η διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων για κρίσιµα εθνικά ζητήµατα 
καλύπτεται ωστόσο από τον Ν. 350/1976, ο οποίος εξακολουθεί κατ’ αρχήν να ισχύει 
και µετά την αναθεώρηση του άρθρου.74 
Το Σύνταγµα προβλέπει στο άρθρο 44 παρ. 2 εδ. β’ το λεγόµενο «κοινωνικό 
δηµοψήφισµα». Έτσι: «∆ηµοψήφισµα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας 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 ο νόµος για την εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής. ∆εν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής 
περισσότερες από δύο προτάσεις δηµοψηφίσµατος για νοµοσχέδιο. Αν νοµοσχέδιο 
υπερψηφιστεί η προθεσµία του άρθρου 42 παρ. 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του 
δηµοψηφίσµατος. «Η εισαγωγή του κοινωνικού δηµοψηφίσµατος αποτελεί τη βασική 
καινοτοµία της αναθεώρησης του 1986. Το κοινωνικό δηµοψήφισµα δεν έχει 
αυτοτελή χαρακτήρα όπως το εθνικό αλλά εντάσσεται στη νοµοθετική διαδικασία. 
Πρόκειται για αποφασιστικό δηµοψήφισµα µε δεσµευτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά 
τον νοµικό χαρακτήρα του κοινωνικού δηµοψηφίσµατος δεν δηµιουργείται καµία 
αµφισβήτηση καθώς expressis verbis αναγνωρίζεται η νοµοθετική αρµοδιότητα του 
λαού και η νοµική δεσµευτικότητα κατά συνέπεια της λαϊκής βούλησης όπως αυτή 
εκφράζεται στο κοινωνικό δηµοψήφισµα. Το κοινωνικό δηµοψήφισµα είναι λοιπόν 
δηµοψήφισµα νοµοθετικό, µε το οποίο, τίθενται κανόνες δικαίου, που έχουν την ισχύ 
νόµου. ∆εν είναι νοητή, η χρησιµοποίηση του κοινωνικού δηµοψηφίσµατος, 
προκειµένου να αναθεωρηθούν συνταγµατικές διατάξεις.75 Αντικείµενο αυτού του 
δεύτερου τύπου δηµοψηφίσµατος µπορεί σύµφωνα µε τη συνταγµατική διάταξη, 
οποιοδήποτε «ψηφισµένο νοµοσχέδιο» που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα. Το 
αντικείµενο δηλαδή του δηµοψηφίσµατος αυτού προσδιορίζεται από δύο στοιχεία, 
ένα ουσιαστικό και ένα τυπικό. Από ουσιαστική άποψη για να τεθεί σε δηµοψήφισµα 
πρέπει να είναι ζήτηµα «κοινωνικό». Από τυπική άποψη το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να 
έχει λάβει τη µορφή ψηφισµένου νοµοσχεδίου. Και στην περίπτωση αυτή 
ερµηνευτικό πρόβληµα δηµιουργεί η ανάλυση του όρου «σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα» 
καθώς πρόκειται για έννοια γενική αξιολογική και αόριστη. Και στην προκειµένη 
περίπτωση, ο όρος χρησιµοποιείται µε µεγάλη ευρύτητα από τον συντακτικό 
νοµοθέτη και δεν πρέπει να ερµηνεύεται στενά και προς την κατεύθυνση του 
περιορισµούς της σχετικής αρµοδιότητας του εκλογικού σώµατος, εφόσον δεν 
υπάρχει ανάλογη σαφής βούληση του συντακτικού νοµοθέτη. Σοβαρό κοινωνικό 
ζήτηµα µπορεί να είναι οποιοδήποτε ζήτηµα κριθεί ως τέτοιο από το αρµόδιο κατά το 
Σύνταγµα όργανο, που είναι το κοινοβούλιο.76 Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό σοβαρό 
κοινωνικό ζήτηµα είναι εκείνο που βρίσκεται έξω από το συνηθισµένο και βασικό 
αντικείµενο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για το λόγο αυτό και η προκήρυξη 
δηµοψηφίσµατος αυτού του τύπου προϋποθέτει αυξηµένη πλειοψηφία. Τα ζητήµατα, 
οικογενειακού δικαίου και προπαντός των κοινωνικών δικαιωµάτων, θα µπορούσαν 
να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή, εφόσον, βέβαια, δεν συνδέονται µε ζητήµατα 
σχετικά µε την προστασία της προσωπικής ελευθερίας και γενικότερα των αµυντικών 
δικαιωµάτων. Υπό την έννοια αυτή η οριοθέτηση της έννοιας «σοβαρό κοινωνικό 
ζήτηµα» δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε άµοιρη ερµηνευτικών προβληµάτων.77 
Πάντως χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Στ’ 
Αναθεωρητικής Βουλής προτάθηκαν ως παραδείγµατα σοβαρών κοινωνικών 
ζητηµάτων «ο πολιτικός γάµος, η άµβλωση, η αποποινικοποίηση της µοιχείας και οι 



συνεταιρισµοί. Το κοινωνικό ζήτηµα ωστόσο δεν µπορεί να είναι δηµοσιονοµικό.78 
Καταρχήν, πρέπει να σηµειωθεί ότι δηµοσιονοµικό νοµοσχέδιο δεν είναι κάθε 
νοµοσχέδιο (ή πρόταση νόµου) που συνεπάγεται δηµοσιονοµική επιβάρυνση, γιατί 
αυτό συµβαίνει – όπως είναι προφανές – µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Ως δηµοσιονοµικά νοώνται εδώ τα stricto sensu δηµοσιονοµικά 
νοµοσχέδια των άρθρων 78 – 80 του Συντάγµατος, που συνθέτουν το έκτο κεφάλαιο 
του Γ’ τµήµατος του Συντάγµατος µε τίτλο «Φορολογία και δηµοσιονοµική 
διαχείριση».79 
Κατά το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. β’, µπορεί να τεθεί στην κρίση του εκλογικού σώµατος 
ψηφισµένο νοµοσχέδιο. Νοµοσχέδια είναι οι κυβερνητικές νοµοθετικές πράξεις. Ο 
όρος αυτός δεν καλύπτει τις από τους βουλευτές προερχόµενες νοµοθετικές 
προτάσεις, για τις οποίες χρησιµοποιείται ο όρος «πρόταση νόµου». Τα νοµοσχέδια 
διακρίνονται από τις προτάσεις νόµων, δηλαδή τις νοµοθετικές προτάσεις που 
υποβάλλουν οι βουλευτές συµπολίτευσης ή αντιπολίτευσης, αλλά κατά κανόνα της 
δεύτερης. Στη συνταγµατική διάταξη γίνεται λόγος για ψηφισµένο νοµοσχέδιο. Το 
νοµοσχέδιο είναι «ψηφισµένο», όταν έχει ολοκληρωθεί µόνον η διαδικασία της 
ψήφισης από το νοµοθετικό σώµα (ολοµέλεια ή τµήµατα) και δεν έχει µεσολαβήσει η 
έκδοση και δηµοσίευση. Με την έννοια αυτή της τελείωσης της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας, «ψηφισµένο» είναι το νοµοσχέδιο, που έχει ψηφιστεί καταρχήν και στο 
σύνολο, από την ολοµέλεια ή από τµήµα της Βουλής. Με τον όρο «ψηφισµένο 
νοµοσχέδιο» αποδίδεται µια ενδιάµεση κατάσταση, κατά την οποία έχει περατωθεί η 
κοινοβουλευτική διαδικασία (ψηφισµένο) πλην όµως το νοµοθέτηµα παραµένει 
«νοµοσχέδιο», µε την έννοια ότι δεν έχει ακόµη µετατραπεί σε νόµο. Πρόκειται 
δηλαδή για το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί από την ψήφιση µέχρι 
την uno actu έκδοση και δηµοσίευση. Ταυτόχρονα η απαίτηση του νοµοθέτη για την 
ύπαρξη «ψηφισµένου νοµοσχεδίου» θέτει χρονικό πλαίσιο στην άσκηση της 
δηµοψηφισµατικής πρωτοβουλίας. Επίσης στο άρθρο 44 παρ. 2 εδ. β’, περιέχεται και 
αριθµητικός περιορισµός όσον αφορά το κοινωνικό δηµοψήφισµα.80 Έτσι, δεν 
επιτρέπεται η συζήτηση περισσοτέρων από δύο προτάσεων δηµοψηφίσµατος για 
νοµοσχέδιο την ίδια βουλευτική περίοδο. Η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. β’ 
επιφυλάσσει στον Κανονισµό της Βουλής και το Νόµο τη ρύθµιση της εφαρµογής της 
παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η διάταξη του άρθρου 116 του Κανονισµού εξειδικεύει την 
διεξαγωγή του κοινωνικού δηµοψηφίσµατος. Έτσι µε πρόταση την 2/5 του όλου 
αριθµού των Βουλευτών ζητείται η διεξαγωγή του, ενώ η πρόταση εγκρίνεται µε 
πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών.81 
 
IV) Το ∆ηµοψήφισµα στο Σύνταγµα του 2001 
Με το δηµοψήφισµα του 2001 δεν άλλαξε η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 2 και κατά 
αυτήν την έννοια η ρύθµιση του δηµοψηφίσµατος παραµένει ίδια µε εκείνη του 
Συντάγµατος του 198 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Το δηµοψήφισµα έλκει την καταγωγή του απ΄ την αρχαία ελληνική ∆ηµοκρατία. 
Βέβαια, από τότε έχει αλλάξει µορφή, αφού σήµερα η ψηφοφορία είναι µυστική και η 
διαδικασία γίνεται µε ψηφοδέλτια σε περισσότερα εκλογικά τµήµατα82.  
Έτσι, το δηµοψήφισµα ορίζεται ως η για βασικά θέµατα και σύµφωνα µε τις 
συνταγµατικές αρχές, που διέπουν τη γραπτή ψήφο και ψηφοφορία, λαµβανόµενη 
κρατική απόφαση από το εκλογικό σώµα ως ανώτατο όργανο του κράτους83. Το 



δηµοψήφισµα, µε το πέρασµά του στους αιώνες, όχι µόνο έχει περάσει από πολλά 
διαφορετικά στάδια, αλλά έχει αποδειχθεί ότι επιτελεί πολλαπλές και χρήσιµες 
συνταγµατικές λειτουργίες. Εξασφαλίζει τη δηµοκρατικότερη λειτουργία του 
πολιτεύµατος καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την 
οικονοµική σταθερότητα και τελικά την οικονοµική ανάπτυξη. Το δηµοψήφισµα 
είναι ο βασικότερος θεσµός συµµετοχής του λαού στην άσκηση της εξουσίας. Είναι η 
πραγµάτωση του ουσιαστικού περιεχοµένου της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και 
ταυτόχρονα ο περιορισµός της δύναµης των νοµοθετικών σωµάτων. Θα έλεγε κανείς 
ότι όσο περισσότερα δηµοψηφίσµατα γίνονται, τόσο δηµοκρατικότερο είναι το 
πολίτευµα. Επιπλέον, ασκεί ενοποιητική επίδραση ανάµεσα στον λαό, αλλά και στις 
πολιτικές παρατάξεις, αφού πολλές φορές έχει δώσει λύσεις σε στιγµές έντονης 
αντιπαράθεσης µεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Έτσι, ως θεσµός έχει 
διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο σε κρίσιµες στιγµές, όχι µόνο της πολιτικής ιστορίας 
της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών. Είναι ωστόσο απαραίτητο, το δηµοψήφισµα να 
γίνεται υπό προϋποθέσεις, γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος τα πλεονεκτήµατά του να 
µετατραπούν σε µειονεκτήµατα. 
Έτσι, είναι απαραίτητο οι πολίτες να είναι επαρκώς και αντικειµενικώς ενηµερωµένοι 
για το θέµα, πριν φτάσουν στις κάλπες. Η έλλειψη πληροφόρησης και µόρφωσης 
ενδέχεται να καταστήσει τον λαό έρµαιο δηµαγωγών. Ο λαός πρέπει να είναι απόλυτα 
ελεύθερος να λάβει την απόφαση που θεωρεί σωστή, σύµφωνα µε τη δική του κρίση 
και µε κριτήριο τα δικά του συµφέροντα, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς 
παράγοντες. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Συντάγµατος 
. 


