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1. Εισαγωγή 

 
Λαός και έθνος. Οι δύο αυτές έννοιες είναι πολύ σηµαντικές και γι’ αυτό δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αντίστοιχη έννοια υπάρχει σε κάθε γλώσσα. Σχεδόν 

κάθε άτοµο ανήκει σε ένα Λαό και ένα έθνος. Προκειµένου όµως να αναλύσουµε τις 

δύο αυτές έννοιες είναι αναγκαίο να τις εξετάσουµε κατ’ αρχάς ξεχωριστά. Είναι 

σηµαντικό όµως να γνωρίζουµε από την αρχή ότι Λαός και έθνος δεν ταυτίζονται 

ούτε όµως και διαφέρουν, καθώς υπάρχουν έθνη που εµπεριέχουν πολλούς λαούς 

(Αραβικά έθνη) αλλά και λαοί που αποτελούνται από πολλά έθνη (π.χ. ΗΠΑ). 

Αρχικά είναι εύλογο να προσπαθήσουµε να αναλύσουµε την έννοια του λαού 

εξονυχιστικά. Ο λαός είναι το κύτταρο του πολιτεύµατος, πιο συγκεκριµένα το 

κύτταρο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος αφού αυτός είναι που του δίνει ζωή και 

νόηµα. Ο Λαός είναι το ανώτατο όργανο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η 

ανώτατη αρχή καθώς αυτός είναι που µε τις εκλογές ψηφίζει του αντιπροσώπους που 

θα κυβερνούν. Είναι κυρίαρχο όργανο του κράτους, κάτι που βέβαια δε θα µπορούσε 

να παραλείπεται από το σύνταγµα το οποίο επιβεβαιώνει την άποψή µας 

τοποθετώντας τον στο υψηλότερο βάθρο του κράτους µε το άρθρ.1 παρ.2 και άρθρ.51 

παρ.3.  

Προκειµένου όµως να συνεχίσουµε την έρευνά µας θα πρέπει να κάνουµε µια 

σηµαντική διάκριση του Λαού, ευρέως γνωστή και αποδεκτή. Ο Λαός γίνεται 

αντιληπτός τόσο µε τη στενή όσο και µε την ευρεία έννοια. Ο Λαός µε την ευρεία 

έννοια εννοείται ο Λαός ως στοιχείο του κράτους ενώ µε τη στενή έννοια ως όργανο 

του κράτους. 
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2. Λαός 

2.1. Ο Λαός ως ευρεία έννοια 
Καταρχάς είναι ορθό πρώτα να αναλύσουµε την ευρεία έννοια του Λαού. Ο 

Λαός ως στοιχείο του κράτους περιλαµβάνει όλους τους πολίτες που έχουν την 

ελληνική ιθαγένεια. «Η ιθαγένεια είναι ο µόνιµος δεσµός δηµοσίου δικαίου που 

διαµορφώνεται µεταξύ ατόµου και κράτους»i. Σχετικά µε την κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας το σύνταγµα αναφέρεται τόσο στο αρθρ.4 παρ.3 και αλλά και ειδικότερα 

στο αρθρ.105. Η ελληνική ιθαγένεια είναι βέβαια αναγκαίο προσόν τόσο για την 

άσκηση συνταγµατικών δικαιωµάτων (αρθρ.4 παρ.4), όσο και υποχρεώσεων. Οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι  η φορολογική (αρθρ.4 παρ.5), η στρατιωτική (αρθρ.4 παρ.6) 

αλλά και η υποχρέωση, που είναι αυτονόητη και ρητή, η οποία έχει να κάνει µε το 

σεβασµό στο σύνταγµα και στους νόµους και µε την αφοσίωση στην δηµοκρατία και 

την πατρίδα (αρθρ.120 παρ.2) καθώς και η υποχρέωση αντίστασης. Ακόµη η 

ιθαγένεια ως νοµική έννοια είναι ανεξάρτητη από φύλλο, ηλικία, θρησκεία και 

εθνικότητα. 

Έχουν βέβαια προκύψει και άλλες απόψεις περί λαού παραπλήσιες µε αυτές 

που προαναφέραµε. ∆ιατυπώνεται λοιπόν ως απάντηση στο ερώτηµα «ποιοι 

συγκρατούν το λαό», «ο δήµος». Και όταν αναφέρεται στο δήµο ο συγγραφέας εννοεί 

το «Λαό» και αναφέρεται αναµφίβολα σε «όλους», δηλαδή σε ολόκληρο τον 

πληθυσµό. Στην πράξη ωστόσο όλα τα δηµοκρατικά συστήµατα περιόρισαν την 

πολιτική συµµετοχή. Επιπρόσθετα µε τη λέξη δήµος ο συγγραφέας αναφέρεται στις 

µη προνοµιούχες και κατά κανόνα ακτήµονες µάζεςii. Οι περισσότεροι δέχονται ότι 

«Λαός» σηµαίνει όλους τους ενήλικους πολίτες, κάτι το οποίο µπορεί να θεωρηθεί 

ένα ενιαίο συνεκτικό σώµα που συγκροτεί το συλλογικό συµφέρον. Έτσι στην 

περίπτωση αυτή ο Λαός είναι ένας και αδιαίρετος. Αυτό οδηγεί στην άποψη του 

Rousseau που επικεντρώνεται στη «γενική βούληση». Μια άλλη άποψη διατυπώνει 

ότι Λαός στην πράξη σηµαίνει την πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η βούληση της 

πλειοψηφίας επικρατεί της βούλησης της µειοψηφίας. Μια τελευταία άποψη περί 

λαού, θεωρεί τον Λαό άθροισµα ελεύθερων και ίσων ατόµων καθένα από τα οποία 

έχει δικαίωµα να λαµβάνει αυτόνοµα αποφάσεις, µια άποψη που συγκρούεται µε 

κάθε µορφή πλειοψηφισµού.  

                                                 
i ∆ηµητρόπουλος Α., Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους. 
ii Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική. 
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2.2 Ο Λαός ως στενή έννοια 
Αφού εξετάσαµε το Λαό υπό την ευρεία του διάσταση πρέπει τώρα να τον 

ορίσουµε και ως προς τη στενή του διάσταση, ούτως ώστε η αντίληψή µας για την 

κεφαλαιώδη αυτή έννοια να είναι περισσότερο ξεκάθαρη και επιστηµονική. Όταν 

αναφερόµαστε στο Λαό υπό την στενή έννοια, εννοούµε το Λαό ως ψηφιστικό 

όργανο και µάλιστα ανώτατο, είναι το σύνολο των πολιτών που έχουν εκλογικό 

δικαίωµα. Ο άνθρωπος εµφανίζεται ως homo politicus, homo economicus και homo 

sociologusiii . Η πολιτική δραστηριότητα είναι εποµένως πολύ βασική, ειδικά σε ένα 

δηµοκρατικό καθεστώς του οποίου βασικό στοιχείο είναι η συµµετοχή του Λαού στη 

πολιτική ζωή της χώρας. Χωρίς τη συµµετοχή του Λαού δεν υπάρχει δηµοκρατία. Η 

δηµοκρατία λοιπόν βασίζεται στον πολίτη και ας µην ξεχνάµε τι γράφει ο 

Θουκυδίδης στον Επιτάφιο του Περικλή. «Μόνοι γαρ…..αλλ’ αχρείον νοµίζοµεν» 

αλλά και τον Αριστοτέλη όταν αναφέρεται  στο «όλον» και στο «µέρος». Σε γενικές 

γραµµές τα πολιτικά δικαιώµατα στις µέρες µας είναι το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η 

ελευθερία πολιτικής σκέψης και έκφρασης, η συµµετοχή στην πολιτική ζωή, η 

υποχρέωση της αντίστασης σε κάθε τι αντεθνικό και αντισυνταγµατικό αλλά και η 

ανάληψη δηµοσίων αξιωµάτων. 

Παραµένοντας στη στενή έννοια του Λαού, τον Λαό δηλαδή ως εκλογικό 

σώµα και ανώτατο κρατικό όργανο, είναι χρήσιµο  να παραθέσουµε τις δύο 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα άτοµο προκειµένου να ανήκει στο εκλογικό 

σώµα (αρθρ.51 παρ.3). Θα πρέπει λοιπόν να έχει συµπληρωθεί το ανώτατο όριο 

ηλικίας και να έχει το άτοµο δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο Λαός ως όργανο είναι 

άµεσο και αυτοτελές. Άµεσο γιατί προβλέπεται από το σύνταγµα και αυτοτελές γιατί 

µπορεί από µόνο του να εκφράσει τη βούλησή του. Επίσης στη σύγχρονη εποχή 

µπορούµε να µιλήσουµε και για έναν Λαό ποιότητας, µε την έννοια ότι µε την άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου, µε τη σύµπραξη των Μ.Μ.Ε αλλά και την εξασφάλιση µιας 

καλής παιδείας ο Λαός αποκτά µια ποιότητα τόσο από πολιτική άποψη όσο και από 

κοινωνική.  

Ας θυµηθούµε ότι ο Λαός, υπό τη στενή έννοια, είναι ανώτατο κρατικό 

όργανο, κάτι που το συµπεραίνουµε από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η αρχή 

αυτή επιβεβαιώνεται και από το σύνταγµα µε το  αρθρ.1 παρ.2,3. Καταλαβαίνουµε 

έτσι τη βασική αρχή της δηµοκρατίας, τα γεγονός δηλαδή ότι η εξουσία όχι µόνο 

                                                 
iii  ∆ηµητρόπουλος Α., Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους. 
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πηγάζει αλλά και ασκείται από το Λαό, όταν βέβαια µιλάµε για την πραγµατική 

∆ηµοκρατία. Και όταν λέω «πραγµατική ∆ηµοκρατία» αναφέροµαι στις, από το 

σύνταγµα, επιτρεπόµενες δηµοκρατικές διαδικασίες (π.χ. εκλογές, δηµοψήφισµα) που 

πρέπει να γίνονται σε ένα ορθό δηµοκρατικό πολίτευµα. Μάλιστα να µη ξεχνάµε ότι 

σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα ισχύει και το τεκµήριο της αρµοδιότητας αλλά και το 

γεγονός ότι οι αρµοδιότητες του Λαού δεν περιορίζονται σε ότι τους έχει αναθέσει ο 

συντακτικός νοµοθέτης ρητά στο σύνταγµα.  

Στη ουσία όταν αναφερόµαστε στο Λαό µε τη στενή έννοια εννοούµε το 

εκλογικό σώµα, το σύνολο δηλαδή των πολιτών που έχουν το εκλογικό δικαίωµα. 

Πρέπει όµως αρχικά να γίνει αντιληπτή µια σηµαντική λεπτοµέρεια. Ο Λαός, αν και 

πολλοί το πιστεύουν και το εκφράζουν, ουδέποτε υπήρξε πολιτική ενότητα iv. Αυτή η 

άποψη αποτελεί µια πλασµατική αρχή µε την οποία υποτίθεται ότι ο Λαός µόνο ως 

ενότητα µπορεί να αντιπροσωπευθεί. Αυτή βέβαια η θεώρηση όχι µόνο δεν αποτελεί 

την πραγµατικότητα αλλά και οδηγεί στην αποµάκρυνση του Λαού από το πολιτικό 

γίγνεσθαι. Αντίθετα, ο Λαός αποτελεί πολιτική ολότητα, δηλαδή τα τµήµατά του 

όπως είναι λογικό αλλά και όπως αποδεικνύεται από την ιστορία, είχαν συχνά 

αντίθετες πολιτικές απόψεις οι οποίες όµως καλώς υπήρχαν γιατί µε τον τρόπο αυτό 

αυξάνονται οι πολιτικές επιλογές του καθενός αλλά και εδραιώνεται η δηµοκρατία 

αφού ο καθένας µαθαίνει να υποστηρίζει τα πιστεύω του. Επιπλέον, είναι γεγονός το 

ότι οι αντίθετες αυτές πολιτικές απόψεις αλληλοαπωθούνται και αλληλοέλκονται, 

αποτελούν δηλαδή ένα σύνολο, ένα «όλον» που εµπεριέχει κάθε τµήµα του Λαού. 

Βέβαια είναι εύλογο ότι µία µόνο από τις αρχές (ολότητας ή ενότητας) µπορεί 

να ισχύει αφού η µία απωθεί την άλλη. Είναι λοιπόν φανερό το ότι στο δικό µας 

πολιτικό σύστηµα µε τη συνταγµατική αναγνώριση των πολιτικών κοµµάτων ισχύει η 

αρχή της ολότητας. Επίσης µε την ρητή αναφορά της αντιπολίτευσης στο σύνταγµα 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στη χώρα µας ο Λαός δεν αντιπροσωπεύεται ως 

ενότητα αλλά σε τµήµατα τα οποία µαζί αποτελούν ολότητα. 

Προκύπτει λοιπόν ότι από τη µία πλευρά ο Λαός ταυτίζεται µε τα πολιτικά 

κόµµατα αλλά και το ότι τα πολιτικά κόµµατα ταυτίζονται µε το Λαό, µε την έννοια 

ότι κάθε πολίτης συµµετέχει στον πολιτικό στίβο είτε ως µέλος κάποιου κόµµατος, 

είτε ως οπαδός, είτε ως ψηφοφόρος. Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό του Λαού του 

οποίου οι απόψεις δεν αντιπροσωπεύονται από κανένα κόµµα. Το τµήµα όµως αυτό 

                                                 
iv ∆ηµητρόπουλος Α., Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους. 
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είναι οµολογουµένως µικρό και οι περισσότεροι Έλληνες εκτελούν ορθά και 

επιµελώς τα δηµοκρατικά τους καθήκοντα.  

 

2.2.1 Τα µέσα άσκησης της πολιτικής εξουσίας από το Λαό 
 

Επόµενο λοιπόν είναι να ασχοληθούµε µε την άσκηση της εξουσίας από το 

Λαό και ειδικότερα µε τα µέσα άσκησής της. Ο Λαός πράγµατι έχει το δικαίωµα να 

ασκεί την εξουσία ακόµη και άµεσα, µε τη συνταγµατική αναγνώριση του 

θεµελιώδους θεσµού του δηµοψηφίσµατος. Συγχρόνως, ο λαός συµµετέχει στην 

πολιτική εξουσία και µε άλλα µέσα εκτός από το δηµοψήφισµα το οποίο είναι 

στοιχείο της άµεσης δηµοκρατίας και ο πρόεδρος της δηµοκρατίας έχει το δικαίωµα 

να το προκηρύξει σύµφωνα µε το αρθρ.44, παρ.2 του συντάγµατος. Επιπρόσθετα, ο 

Λαός είναι υποχρεωµένος να συµµετέχει στις εκλογές (αρθρ.51, παρ.5) οι οποίες και 

έχουν δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο εκλογέας ψηφίζοντας 

ταυτίζεται µε το πολιτικό πρόγραµµα και την ιδεολογία του κόµµατός του, 

εκφράζοντας παράλληλα τη θέλησή του. Τέλος, το τρίτο µέσο άσκησης πολιτικής 

εξουσίας από το Λαό, είναι οι οργανώσεις των πολιτικών κοµµάτων. Με τον τρόπο 

αυτό οι οπαδοί κάθε κόµµατος έχουν την ελευθερία να συµµετέχουν στην οργάνωση 

του κόµµατος και να εκφέρουν την άποψή τους. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Λαός 

συµµετέχει ουσιαστικά στην πολιτική εξουσία µε τις εκλογές. Πολύ περισσότερο 

είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο αφού καθορίζει την γενική πολιτική της χώρας 

(αρθρ.52). 

 

2.2.2 Οι αρµοδιότητες του Λαού 
 

Ο Λαός έχει δύο βασικές αρµοδιότητες. Καταρχήν είναι αναδεικνύον όργανο, 

αφού εκλέγει άλλα όργανα αλλά είναι επίσης και ανώτατο κρατικό όργανο αφού 

εκλέγει την κυβέρνηση καθορίζοντας έτσι το πολιτικό µέλλον της χώρας. Πολλοί 

συνταγµατολόγοι προσθέτουν, στο σηµείο αυτό, τον θεσµό της Ευρωβουλής του 

οποίου τους αντιπροσώπους εκλέγει και πάλι ο Λαός, ορίζοντας έτσι εν µέρει την 

πορεία της Ευρώπηςv. Ο Λαός βέβαια εκτός από τις αρµοδιότητες έχει και ορισµένες 

πολιτικές εξουσίες. Είναι γεγονός ότι στην κοµµατική ∆ηµοκρατία ο Λαός κατά 

                                                 
v Παντελής Α., Εγχειρίδιο Συνταγµατικού ∆ικαίου. 
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κυριολεξία εκπροσωπείται από τη Βουλή. Εύλογα λοιπόν συµπεραίνουµε ότι µε τον 

τρόπο αυτό ο ίδιος ο Λαός ασκεί έµµεσα και τη νοµοθετική εξουσία. Μάλιστα, 

λαµβάνοντας υπόψη και το αρθρ.44, παρ.2 είναι γεγονός ότι ο Λαός ασκεί και ο ίδιος 

νοµοθετική εξουσία αλλά και συντακτική. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγεί και η 

συνταγµατική αναγνώριση του δηµοψηφίσµατος.  

Με την αναγνώριση λοιπόν του δεσµευτικού δηµοψηφίσµατος, κάθε κρίσιµο 

εθνικό και κοινωνικό θέµα µπορεί να τεθεί σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να µπορεί να 

αµφισβητηθεί µετατρέποντας το Λαό σε ένα άµεσο κρατικό όργανο. Βέβαια αυτό 

ισχύει µόνο για τη νοµοθετική εξουσία αφού η συµµετοχή του Λαού στην 

εκτελεστική και δικαστική εξουσία είναι ανύπαρκτη. Ειδικότερα, η νοµοθετική 

αρµοδιότητα του Λαού διακρίνεται σε γενική και ειδική.  Όσον αφορά στη γενική, οι 

νοµοθετικές αρµοδιότητες του Λαού ταυτίζονται µε αυτές του κοινοβουλίου. Στην 

περίπτωση όµως της ειδικής νοµοθετικής αρµοδιότητας, τα ζητήµατα που 

ρυθµίζονται µε δηµοψήφισµα περιορίζονται µόνο σε κρίσιµα εθνικά και κοινωνικά 

θέµατα. Όλα τα άλλα ζητήµατα ανήκουν στο κοινοβούλιο (αρθρ.44, παρ.2). Οι 

νοµοθετικές αρµοδιότητες του κοινοβουλίου και αυτή του Λαού, σύµφωνα µε το 

ελληνικό σύνταγµα είναι συντρέχουσεςvi, δεδοµένου του ότι είναι και τα δύο αρµόδια 

για τα ίδια ζητήµατα. Κάθε ζήτηµα που µπορεί να ρυθµίσει ο νοµοθέτης θεωρητικά 

µπορεί να τεθεί και σε δηµοψήφισµα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις.  

Εξαίρεση αποτελούν οι διοικητικές, δικαστικές και κοινοβουλευτικές 

αρµοδιότητες της Βουλής και αυτό γιατί οι αρµοδιότητες αυτές δε θεσπίζουν κανόνα 

δικαίου, δεν πρόκειται δηλαδή για ρυθµίσεις γενικές και αφηρηµένες. Αντιθέτως 

προκειµένου να τεθεί κάποιο ζήτηµα σε δηµοψήφισµα θα πρέπει να περιέχει κανόνα 

δικαίου, αφού σύµφωνα µε το αρθρ.44, παρ.2 το δηµοψήφισµα είναι νοµοθετική 

διαδικασία παραγωγής κανόνων δικαίου, κανόνων δηλαδή που είναι γενικοί και 

αφηρηµένοι. Όσον αφορά στη δικαστική εξουσία αυτή είναι αντικείµενο του 

δικαστικού σώµατος και µόνο. Ο Λαός δεν είναι δικαστικό όργανο και η εξουσία 

αυτή δεν είναι πολιτική, εποµένως ο Λαός απέχει. 

Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι ο Λαός συµπίπτει µε το εκλογικό σώµα ως 

άµεσο συλλογικό κρατικό όργανο που ασκεί της συνταγµατικά τυποποιηµένες 

αρµοδιότητες
vii. Επίσης αναφέρει µια σηµαντική διάφορά ανάµεσα στην απόκτηση 

του εκλογικού δικαιώµατος και στην ικανότητα άσκησής του. Αυτό στηρίζεται στο 

                                                 
vi ∆ηµητρόπουλος Α., Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους. 
vii Βενιζέλος Ε.,  Συνταγµατικό ∆ίκαιο  
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γεγονός ότι η ικανότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος προβλέπει ως 

προϋπόθεση την εγγραφή του πολίτη στα δηµοτολόγια που λειτουργούν πλέον και ως 

εκλογικοί κατάλογοι, οι οποίοι ενηµερώνονται αυτόµατα. Ο θεσµός αυτός είναι 

γεγονός ότι αποβαίνει καθοριστικός για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος 

καθώς και για τον έλεγχο της ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας. Άλλος 

ένας λόγος για τον οποίο η απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος διαφέρει από την 

πραγµατική  ικανότητα άσκησής του είναι ότι το εκλογικό δικαίωµα ασκείται µε την 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση του εκλογέα στο οικείο εκλογικό τµήµα της εκλογικής 

περιφέρειας στον κατάλογο της οποίας είναι γραµµένος. 

 

Το εκλογικό δικαίωµα των εκτός επικρατείας και των ετεροδηµοτών 

Υπάρχει όµως και µια κατηγορία εκλογέων οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναµία 

ή δυσκολία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατοςviii . Η πρώτη µεγάλη κατηγορία είναι 

οι εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. Για την πολυάριθµη αυτή 

κατηγορία των πολιτών το αρθρ.51, παρ.4 παρέχει στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια 

να ορίσει τα σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος. Η συγκριτική 

επισκόπηση της εκλογικής νοµοθεσίας των Ευρωπαϊκών κρατών ix  αναδεικνύει τρεις 

κατά βάση τύπου οργάνωσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από αυτούς 

που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. Πρώτον, υφίσταται η επιστολική ψήφος µε 

την οποία ο εκλογέας ψηφίζει δια αλληλογραφίας µε φάκελο που αποστέλλεται στην 

αρµόδια εφορευτική επιτροπή, ανάλογα µε την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι 

γραµµένος. ∆εύτερον, υπάρχουν τα προξενικά εκλογικά τµήµατα. 

 Πρόκειται για τη συγκρότηση εκλογικών τµηµάτων στην αλλοδαπή, τα οποία 

συγκροτούνται στα προξενεία ή στην έδρα άλλων διπλωµατικών αποστολών. Τα 

τµήµατα λειτουργούν µε την ευθύνη εκπροσώπων της δικαστικής αρχής ή 

εφορευτικών επιτροπών που αποστέλλονται από τη χώρα προέλευσης. Τη λύση αυτή 

έχει επιλέξει η Ελληνική εκλογική νοµοθεσία προκειµένου να παρέχει τη δυνατότητα 

άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στους έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τέλος υπάρχει και η ψηφοφορία δια 

αντιπροσώπου, όταν δηλαδή το εκλογικό δικαίωµα ασκείται από άλλον εκλογέα ο 

οποίος ορίζεται ως αντιπρόσωπος του ατόµου που δεν είναι σε θέση να ψηφίσει. 

Σχετικά µε την ψήφο των εκλογέων που βρίσκονται έξω από την επικράτεια έχει 

                                                 
viii  Βενιζέλος Ε. , Συνταγµατικό ∆ίκαιο  
ix ∆ρόσος Γ., 1990 
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υποστηριχτεί η άποψη ότι µε το αρθρ.51, παρ.4 επιβάλλεται η υποχρέωση του κοινού 

νοµοθέτη να διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος για τους εκλογείς 

που βρίσκονται εκτός επικρατείας
x. Με τη σχετική πρωτοβουλία του κοινού 

νοµοθέτη για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς εκτός 

επικρατείας εδραιώνεται τόσο το δηµοκρατικό πολίτευµα όσο και η αρχή της 

καθολικότητας της ψήφου.  

Επειδή όµως η διάταξη του αρθρ.5, παρ.4 ήταν επί χρόνια αδρανής, το 2001 ο 

αναθεωρητικός νοµοθέτης προέβη στην τροποποίησή του µε στόχο την 

πολιτικοποίηση των εκτός συνόρων ελλήνων και την τελειοποίηση του συστήµατος 

της επιστολικής ψήφου. Με τη νέα διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 51: 

 

« Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια.  

Νόµος που ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των 

βουλευτών µπορεί να ορίζει τα σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από 

τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η 

αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώµατος µε επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο µέσο, εφ όσον η καταµέτρηση και η 

ανακοίνωση των αποτελεσµάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την 

επικράτεια ». 

Με τη νέα αυτή διατύπωση προκύπτει ότι το σύνταγµα καθιερώνει πρώτον 

την αρχή της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών και δεύτερον ότι ο κοινός 

νοµοθέτης εξακολουθεί να µπορεί να ρυθµίσει την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώµατος των εκτός επικρατείας πολιτών. Επίσης, προκύπτει ότι ο κοινός 

νοµοθέτης δεν ταυτίζεται στην περίπτωση αυτή µε την εκάστοτε συνήθη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το ζήτηµα που καλείται να ρυθµίσει αφορά στην ίδια 

τη συγκρότηση και σύνθεση του εκλογικού σώµατος. Τέταρτον, η νοµοθετική 

ρύθµιση µπορεί να αφορά όλες τις κατηγορίες των εκτός επικρατείας ελλήνων ή 

τουλάχιστον ένα τµήµα αυτών. Τέλος, η αναθεώρηση του ρθρ.51, παρ.4 δηλώνει τη 

σαφή προτίµηση για την επιστολική ψήφο. Αυτή όµως είναι ενδεικτική καθώς η 

συνταγµατική πρόβλεψη περιλαµβάνει κάθε άλλο πρόσφορο µέσο όπως ο 

διασφαλισµένος ηλεκτρονικός τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος για το 

µέλλον.  

                                                 
x Παπαδηµητρίου Γ., 1981. 
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Ανάλογη δυσκολία στην άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος αντιµετωπίζουν 

και οι ετεροδηµότες οι οποίοι είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους άλλης 

εκλογικής περιφέρειας από εκείνην στην οποία κατοικούν. Πράγµατι η µετακίνηση 

των ετεροδηµοτών ήταν πάντοτε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των γενικών 

βουλευτικών εκλογών. Η καθοριστική λύση για το πρόβληµα των ετεροδηµοτών 

δόθηκε το 2007 (αρ. 95) που θεσπίζει τη δυνατότητα των πολιτών να ψηφίζουν στην 

περιφέρεια στην οποία κατοικούν τους υποψήφιους βουλευτές που είναι 

εγγεγραµµένοι στην εκλογική τους περιφέρεια.  
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3. Έθνος 

3.1 Εισαγωγή στην έννοια του έθνους 
 

Έχοντας λοιπόν ορίσει και αναλύσει την έννοια του Λαού είναι ώρα να 

αναφερθούµε στην έννοια του έθνους. Έθνος είναι σύνολο ανθρώπων µε κοινή 

ιστορική (όµαιµον), γλωσσική (οµόγλωσσων) θρησκευτική (οµόθρησκων) και 

γενικότερα πολιτιστική καταγωγήxi. Ο ορισµός αυτός προσεγγίζει την περιγραφή της 

ανθρωπολογικής έννοιας του όρου «έθνους». Το έθνος αποτελεί «σύνολο 

ανθρώπων».  

Σύµφωνα µε άλλον πολιτειολόγο τα έθνη (nations  από το λατινικό nasci που 

σηµαίνει γεννιέµαι) είναι σύνθετα φαινόµενα, που σχηµατίζονται από πλήθος 

πολιτισµικούς πολιτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Πολιτισµικά ένα έθνος είναι 

µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζονται γλώσσα, θρησκεία, ιστορία και παραδόσεις. 

Πολιτικά, ένα έθνος είναι µια οµάδα ανθρώπων που αντιλαµβάνονται τους εαυτούς 

τους ως φυσική πολιτική κοινότητα. Ψυχολογικά, ένα έθνος είναι µια οµάδα 

ανθρώπων που διακρίνεται από την κοινή αφοσίωση ή αγάπη που παίρνει τη µορφή 

του πατριωτισµούxii.  

Η ιδέα του έθνους είναι τόσο ευρέως αποδεκτή ώστε τα ειδοποιά 

χαρακτηριστικά του σπάνια εξετάζονται ή αµφισβητούνται. Ο όρος έθνος δεν 

χρησιµοποιείται πάντα µε ακρίβεια και συχνά συγχέεται (Οργανισµός Ηνωµένων 

Εθνών). Η δυσκολία του ορισµού του έθνους οφείλεται στο ότι έχει µία αντικειµενική 

και µία υποκειµενική πλευρά στις οποίες θα αναφερθούµε στη συνέχεια.  

                                                 
xi ∆ηµητρόπουλος Α., Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, σελ.4. 
xii Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, σελ. 159. 
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3.2 Η συνταγµατική έννοια του έθνους 
 

Το έθνος λοιπόν είναι καταρχάς οµόαιµον. Βασικό δηλαδή χαρακτηριστικό 

του είναι η κοινή καταγωγή και ιστορία που συνεπάγεται και κοινά ήθη και έθιµα και 

παραδόσεις. Επιπλέον το έθνος χαρακτηρίζεται ως «οµόγλωσσον». Είναι γεγονός ότι 

οι οµοεθνείς χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα ή τουλάχιστον διαλέκτους προκειµένου 

να επικοινωνούν αλλά και διότι η γλώσσα αποτελεί ένα προϊόν εθνικού πολιτισµού. 

Τέλος το έθνος χαρακτηρίζεται και ως «οµόθρησκον». Πράγµατι, ειδικά στην 

παλαιότερη εποχή η θρησκεία έπαιζε µεγάλο ρόλο στη διαµόρφωση ενός έθνους και 

ας µην ξεχνάµε ότι συνήθως οι εχθροί στους πολέµους είχαν και διαφορετική 

θρησκεία (Έλληνες – Οθωµανοί ). Βέβαια στην εποχή µας η σηµασία της θρησκείας 

γενικότερα έχει µειωθεί. 

Παράλληλα είναι πολύ κρίσιµο αλλά και ενδιαφέρον να αναφερθούµε στην 

έννοια του έθνους στο παρόν ελληνικό σύνταγµα. Πράγµατι στο σύνταγµα είναι 

συχνό φαινόµενο ή έννοια του έθνους να ταυτίζεται µε την έννοια του Λαού. Το 

γεγονός αυτό βέβαια είναι επιστηµονικά άτοπο. Ο Λαός δεν µπορεί να ταυτίζεται µε 

το έθνος. Για το σφάλµα όµως αυτό υπάρχει µια καλή εξήγηση που ανάγεται στα 

ιστορικά χρόνια. Πράγµατι, κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης του 1821 

αλλά και στα επόµενα χρόνια τότε που οι έλληνες διαπνέονταν από τη Μεγάλη Ιδέα, 

επικρατούσε επεκτατική πολιτική και µάλιστα τα σύνορα των κρατών δεν είχαν 

οριστικοποιηθεί. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τον όρο του έθνους, διεύρυναν έµµεσα 

τους επεκτατικούς τους στόχους. Με τον τρόπο αυτό κάθε περιοχή στην οποία 

υπήρχε ελληνισµός θα έπρεπε να είναι υπό την αιγίδα του ελληνικού κράτους 

(Σµύρνη 1920). Άλλος ένας λόγος για τη χρήση του όρου «έθνος» στο ελληνικό 

σύνταγµα έχει να κάνει µε τη δικτατορική επταετία που υπήρξε στην Ελλάδα. Οι 

δικτατορικές κυβερνήσεις συνήθιζαν να χρησιµοποιούν τον όρο έθνος 

δικαιολογώντας τις εθνικιστικές τους τάσεις και πράξεις. Μάλιστα αυτοονοµάζονταν  

και «εθνικές» κυβερνήσεις θέλοντας να δείξουν ότι αντιπροσωπεύουν τον ελληνισµό 

όπου και αν βρίσκεται.  

3.3 Τα έθνη ως πολιτισµικές και πολιτικές κοινότητες 
 

Σύµφωνα µε την άποψη που διακρίνει την έννοια του έθνους σε δύο 

διαστάσεις (αντικειµενική και υποκειµενική), τα έθνη µε αντικειµενικούς όρους είναι 
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πολιτισµικές οντότητες: οµάδες ανθρώπων που µιλούν την ίδια γλώσσα, ασπάζονται 

την ίδια θρησκεία, µοιράζονται ένα κοινό παρελθόνxiii . Παρόλα αυτά είναι αδύνατον 

να ορισθεί το έθνος αποκλειστικά µε αντικειµενικούς όρους. Όλα τα έθνη 

χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθµό πολιτισµικής, εθνοτικής και φυλετικής 

ποικιλοµορφίας. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι τελικά τα έθνη µπορούν να ορισθούν 

µόνο υποκειµενικά από τα µέλη τους. Σε τελική ανάλυση, το έθνος είναι µια 

ψυχοπολιτική κατασκευή. Αυτό που διακρίνει τα έθνη από κάθε άλλη οµάδα είναι ότι 

τα µέλη του θεωρούν εαυτούς έθνος. Ένα έθνος υπό αυτή την έννοια αντιλαµβάνεται 

τον εαυτό του ως διακριτή πολιτική κοινότητα.  

Η ιδέα ότι το έθνος είναι µια εθνική ή πολιτισµική κοινότητα έχει περιγραφεί 

ως η «πρωταρχική» έννοια του έθνους ( Lafont, 1968). Οι ρίζες της βρίσκονται στη 

Γερµανία του τέλους του 18ου αιώνα στα κείµενα στοχαστών όπως ο Herder. 

Σύµφωνα µε αυτόν ο έµφυτος χαρακτήρας κάθε εθνικής οµάδας καθοριζόταν εντέλει 

από το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα και τη φυσική γεωγραφία που διαµορφώνουν 

τον τρόπο ζωής, τις εργασιακές συνθήκες, τις απόψεις και τις δηµιουργικές κλίσεις 

ενός Λαού. Πάνω από όλα τόνιζε τη σηµασία της γλώσσας για την οποία πίστευε ότι 

αποτελεί ενσάρκωση των ιδιαίτερων παραδόσεων και της ιστορικής µνήµης ενός 

λαού.  

Από τον κουλτουραλισµό του Herder συνάγεται ότι τα έθνη είναι φυσικές ή 

οργανικές οντότητες που τα ίχνη τους οδηγούν στην αρχαιότητα, και τα οποία µε την 

ίδια λογική θα εξακολουθούν να υπάρχουν όσο υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία. Μια 

παρόµοια άποψη διατυπώθηκε από σύγχρονους κοινωνικούς ψυχολόγους που 

επισηµαίνουν την τάση των ανθρώπων να σχηµατίζουν οµάδες προκειµένου να 

αποκοµίσουν το αίσθηµα της ασφάλειας, της ταυτότητας και του «ανήκειν». 

 Το πολιτισµικό έθνος είναι ένα µέσο δια του οποίου ένας Λαός αποκτά πιο 

ξεκάθαρη αίσθηση της ταυτότητάς του µέσω της ανάπτυξης της εθνικής 

υπερηφάνειας και του εθνικού αυτοσεβασµού. Ο γερµανός ιστορικός Friedrich 

Meinecke (1907) προχώρησε λίγο µακρύτερα και διέκρινε µεταξύ πολιτισµικών και 

πολιτικών εθνών. Τα πολιτισµικά έθνη χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό εθνικής 

οµοιογένειας, µε αποτέλεσµα την αλληλοεπικάλυψη εθνικών ταυτοτήτων. Ο 

Friedrich Meinecke αναγνώρισε µεταξύ των άλλων τους έλληνες, ιρλανδούς κ.α. 

Τέτοιου είδους έθνη θεωρούνται οργανικά µε την έννοια ότι διαµορφώθηκαν από 

                                                 
xiii  Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, σελ. 158 
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φυσικές ή ιστορικές και όχι από πολιτικές δυνάµεις. Η δύναµη των πολιτισµικών 

εθνών έγκειται στο γεγονός ότι καθώς συνέχονται από ένα ισχυρό και ιστορικό 

αίσθηµα εθνικής ενότητας τείνουν να είναι σταθερά και συµπαγή.  

Αντίθετα, η άποψη ότι τα έθνη είναι πολιτικές οντότητες τονίζει κυρίως τα 

πολιτικά καθήκοντα και τις πολιτικές δεσµεύσεις. Το έθνος νοείται έτσι ως µια οµάδα 

ανθρώπων που συνέχονται κυρίως από το δεσµό της ιδιότητας του πολίτη, 

ανεξάρτητα από πολιτισµικές και άλλες δεσµεύσεις. Η άποψη αυτή περί έθνους 

ανάγεται συχνά στα κείµενα του Rousseau.  

Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη (Hobsbanwm) ο εθνικισµός δηµιουργεί τα έθνη 

και όχι αντιστρόφως. Ο Benedict Anderson (1983) παρουσίασε το νεότερο έθνος σαν 

µια «φανταστική κοινότητα». Ο Anderson επισήµανε ότι τα έθνη υφίστανται πιο πολύ 

σα νοητικές εικόνες παρά σαν αυθεντικές κοινότητες που απαιτούν ένα βαθµό 

αυτοπρόσωπης αλληλεπίδρασης για να συντηρήσουν την ιδέα µιας κοινής 

ταυτότητας. Πάντως ορισµένα έθνη έχουν αναµφίβολα πολιτικό χαρακτήρα. 

Ακολουθώντας τον Meinecke µπορούµε να ορίσουµε αυτά τα έθνη ως πολιτικά. 

«Πολιτικό» έθνος είναι εκείνο στο οποίο η ιδιότητα του πολίτη έχει µεγαλύτερη 

πολιτική σηµασία από την εθνοτική ταυτότητα. Συχνά, τα πολιτικά έθνη 

περιλαµβάνουν πολλές εθνοτικές οµάδες και έτσι διακρίνονται από πολιτισµική 

ετερογένεια (π.χ. Μ. Βρετανία). Οι ΗΠΑ ως χώρα µεταναστών έχουν κατεξοχήν 

πολυεθνικό και πολυπολιτισµικό χαρακτήρα, ο οποίος καθιστά ανέφικτη τη 

συγκρότηση µιας εθνικής ταυτότητας στη βάση κοινών πολιτισµικών και ιστορικών 

δεσµών. Έλλειψη αυτών αναπτύχθηκε συνειδητά ένα αίσθηµα αµερικανικής εθνικής 

ταυτότητας µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος και της καλλιέργειας σεβασµού για 

ένα σύνολο κοινών αξιών, ιδίως εκείνων που περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη της 

Ανεξαρτησίας και στο σύνταγµα των ΗΠΑ.   
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4. Περίληψη – Συµπεράσµατα 
 

Οι λέξεις «Λαός» και «έθνος», αποτελούν δύο πρωταρχικές έννοιες στο 

κοινωνικοπολιτικό µας σύστηµα. Η πρώτη, έχει υποστεί µία διαίρεση, αυτή της 

στενής και της ευρείας της έννοιας. Με τη στενή εννοείται το εκλογικό σώµα, ενώ µε 

την ευρεία, κάθε πολίτης µε ελληνική ιθαγένεια. Η διαίρεση αυτή έχει γίνει αποδεκτή 

από τους περισσότερους συνταγµατολόγους. Αντιθέτως, η έννοια του έθνους όντας 

πιο περίπλοκη και γενική ορίζεται, από τον καθένα σχεδόν, διαφορετικά. Άλλοι 

αρκούνται στην κοινή καταγωγή, θρησκεία και γλώσσα ενώ την ίδια στιγµή άλλοι 

πολιτειολόγοι διακρίνουν το έθνος σε πολιτισµικό και πολιτικό. 

Συµπερασµατικά οι δύο αυτές έννοιες δεν µπορούν ούτε να ταυτιστούν, 

καθώς υπάρχουν λαοί που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του έθνους, αλλά ούτε και να 

διαχωριστούν, καθώς αρκετοί λαοί ανταποκρίνονται στο σύνολό τους στον ορισµό 

του έθνους. Μπορούν όµως προφανώς, οι δύο αυτές έννοιες, να τεθούν υπό έρευνα. 

Και ας ενστερνιστεί ο καθένας την άποψη που θεωρεί πιο ορθή.  

 

5. Conclusion – Summary 
 

“Body politic” and “Nation” are two basic concepts for our social and political 

system. The first concept has been distinguished in two meanings, the narrow and the 

broad.  The narrow meaning includes the constituency while the broad one includes 

every citizen with Greek nationality. This division has been accepted by the most of 

the constructionists.  On the other side, the meaning of the term “Nation” being more 

complicated and general has various definitions. According to the opinion of some 

political scientists, the common origin language and religion are sufficient though 

others believe that the nation has a political and a cultural part. Consequently these 

two terms can’t be considered as equals, as there are body politics that don’t have the 

characteristics of a nation. However these two terms can’t be completely different 

because a large portion of the political body has the prerequisites to be a nation. 

Nevertheless these two concepts are object of a research. 
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