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Διπλό «όχι» 
από τον Πρόεδρο
Παρέμβαση σε υψηλούς τόνους από τον Προκόπη Παυλόπουλο τόσο 
στο θέμα της εκλογής του ανώτατου θεσμικού άρχοντα απευθείας 
από τον λαό όσο και στην επέκταση του θεσμού των δημοψηφισμάτων
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Του Παναγή γαλιατσατου

Β
αρυσήμαντη παρέμβαση στη συζήτη-
ση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση 
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, με ένα διπλό 
«όχι» τόσο στην εκλογή του ανώτατου θεσμικού 
άρχοντα απευθείας από τον λαό, όσο και στην 
επέκταση του θεσμού των  δημοψηφισμάτων. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί το πρώ-
το αλλοίωση του πολιτεύματος και ότι το δεύ-
τερο θα ενισχύσει τις δυνάμεις του λαϊκισμού. 

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στις προτάσεις 
που συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της Συνταγματι-
κής Αναθεώρησης είναι ο Πρόεδρος να εκλέγε-
ται μεν από τη Βουλή με πλειοψηφία των 2/3, 
σε περίπτωση ωστόσο που αυτή η πλειοψηφία 
δεν είναι εφικτή, η ευθύνη για την εκλογή Προ-
έδρου να μεταβιβάζεται στο εκλογικό σώμα. 
Σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα, στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ εισηγούνται τη δυνατότητα να διεξάγονται 
με λαϊκή πρωτοβουλία (με συλλογή υπογρα-
φών) και να αφορούν είτε νομοθετική πρωτο-
βουλία είτε επικύρωση ή αρνησικυρία ήδη ψη-
φισμένων νόμων. 

«Προσήλωση στην 
Προεδρευομένη Δημοκρατία»
Ο Πρόεδρος, ο οποίος προφανώς αντιμετωπί-
ζει με σκεπτικισμό αυτές τις εισηγήσεις, άδρα-
ξε την ευκαιρία στο Συνέδριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
την Τρίτη στη Λευκωσία, με θέμα «Προεδρική 
Δημοκρατία vs Προεδρευομένη Κοινοβουλευ-
τική Δημοκρατία», για να καταθέσει τις απόψεις 
του για τα θέματα αυτά. Στην ομιλία του χαρα-
κτήρισε την Ελλάδα «άκρως αντιπροσωπευτικό 
δείγμα γραφής της διαχρονικής προσήλωσης 
στις αρχές του πολιτεύματος της Προεδρευο-
μένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας». Οπως 
είπε, το ισχύον Σύνταγμα καθιερώνει τις βάσεις 
και τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευ-
ομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και επι-
πλέον οι διατάξεις που αφορούν τη βάση και τη 
μορφή του πολιτεύματος χαρακτηρίζονται ως 
μη αναθεωρητέες. Προειδοποίησε, μάλιστα, να 
μην υιοθετηθεί η ιδέα της απευθείας από τον 
λαό εκλογής του Προέδρου, αφού κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε ενδεχομένως «σε μια συνταγμα-
τικώς προβληματική στροφή του πολιτεύματος 
προς την κατεύθυνση της Προεδρικής Δημο-
κρατίας» και θα κατέληγε «οιονεί νομοτελεια-
κώς σε ένα είδος θεσμικής και πολιτικής διαρ-
χίας στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας». 
Το ενδεχόμενο αυτό, όπως έχει δείξει η ιστορι-
κή εμπειρία, ενέχει κινδύνους, τους οποίους δεν 
παρέλειψε να επικαλεστεί ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας. Οπως είπε, «η πολιτική και συνταγ-
ματική ιστορία της Ελλάδος μπορεί να αναδείξει 
άκρως δυσάρεστες -ακόμη και εθνικώς- εμπει-
ρίες στο παρελθόν, λόγω συγκρούσεων στην 
κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας». 

Είναι σαφές ότι εδώ ο Πρόεδρος αναφέρεται 
στον εθνικό διχασμό και τη σύγκρουση των Ανα-
κτόρων με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που ξεκίνη-
σε το 1915 και συνόδευσε την ελληνική ιστορία 
ως την ταραγμένη δεκαετία του1960. Οι δυσά-
ρεστες εθνικές εμπειρίες τις οποίες υπαινίσσεται 
δεν είναι λίγες: Η σύγκρουση «στην κορυφή της 
εκτελεστικής εξουσίας» λειτούργησε ως κατα-
λύτης τόσο για τα γεγονότα που οδήγησαν στη 
Μικρασιατική Καταστροφή όσο και για τις εξε-
λίξεις που οδήγησαν στη δικτατορία του 1967. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απορρίπτει, 
λοιπόν, μια πιθανή εκλογή του ανώτατου πο-

λιτειακού παράγοντα απευθείας από τον λαό, εκτιμώντας 
πως αυτό συνιστά αλλοίωση του πολιτεύματος, που συ-
νεπιφέρει κινδύνους τριβών και συγκρούσεων ανάμεσα 
στον εκάστοτε Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, καθώς θα 
έχουν την ίδια βάση νομιμοποίησης. Είναι, επίσης, εξαι-
ρετικά επιφυλακτικός και απέναντι στη διεύρυνση του θε-
σμού των δημοψηφισμάτων. Τις σκέψεις του τις ανέπτυξε 
συγκρίνοντας την αντιπροσωπευτική με την άμεση δημο-
κρατία, όπου δεν έκρυψε την προτίμησή του. Ο Πρ. Παυ-
λόπουλος θεωρεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία γε-
νικό σημείο αναφοράς της πραγματικής δημοκρατικής 
διακυβέρνησης και τη γενικευμένη προσφυγή στους θε-
σμούς της άμεσης δημοκρατίας, όπως είναι τα δημοψηφί-
σματα, «παρωχημένη ιστορικά και μειονεκτική σε σύγκρι-
ση με τα εμφανή πλεονεκτήματα της έμμεσης δημοκρατι-
κής διακυβέρνησης». 

Δημαγωγία και ολοκληρωτισμός
Δύο είναι οι βασικές ενστάσεις του κ. Παυλόπουλου απέ-
ναντι στην επέκταση του θεσμού των δημοψηφισμάτων. 
Η πρώτη είναι ότι θέτει σε κίνδυνο τους θεσμούς και το δη-
μόσιο συμφέρον, ενώ ευνοεί το λαϊκισμό. Οπως τονίζει, «η 
λήψη αποφάσεων κυρίως, δε, μέσα σε συνθήκες κρίσης, 
με βάση τους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας, μπορεί 
να καταστεί επικίνδυνη για την εξυπηρέτηση του εθνικού 
και δημοσίου συμφέροντος. Ειδικά μάλιστα, σε ό,τι αφο-
ρά κρίσιμα τεχνικά και εξειδικευμένα ζητήματα, αυτός ο 
τρόπος λήψης αποφάσεων μπορεί να τροφοδοτεί ρεύμα-
τα υφέρποντος λαϊκισμού». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θεωρεί ως ενδεικτικό γι’ αυτό «το παράδειγμα δημοψηφι-
σμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται από εκείνους που τα 
προκηρύσσουν όχι τόσο για τη γνήσια έκφραση της λαϊ-
κής ετυμηγορίας επί ενός μείζονος σημασίας θέματος, αλ-

λά περισσότερο για την περιβολή υπό δημαγω-
γικούς όρους μιας προειλημμένης απόφασης 
με τον θεσμικό και πολιτικό μανδύα της δήθεν 
ευρείας δημοκρατικής νομιμοποίησης και απο-
δοχής» και επισημαίνει πως αυτή η τακτική με-
τατρέπει το «δημοκρατικώς άψογο referendum 
σε υπονομευτικό, ορισμένες φορές για τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς, plebiscitum».

Η δεύτερη, πολύ σημαντική ένσταση του 
Προέδρου, ωστόσο, σε σχέση με τα δημοψη-
φίσματα ως τρόπου λήψης αποφάσεων είναι 
ότι αυτά δεν παρέχουν καμία προστασία στη 
μειοψηφία, ούτε εγγυώνται με κάποιον τρόπο 
τον έλεγχο των πράξεων της πλειοψηφίας. Αυτό 
ορθά ο Πρόεδρος το αντιλαμβάνεται ως ζήτημα 
ποιότητας «που αφορά τη δυνατότητα ενός πο-
λιτικού συστήματος διακυβέρνησης για ουσια-
στική εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου». 
Δεν είναι τυχαίο, στο πλαίσιο αυτό, ότι επιση-
μαίνει πως «η υιοθέτηση των αρχών της άμε-
σης δημοκρατίας αποκλείει, κατά τη λήψη από-
φασης υπό συνθήκες άμεσης προσφυγής στη 
λαϊκή ετυμηγορία, οποιαδήποτε έννοια αποτε-
λεσματικής μειοψηφίας. Εκείνος που δικαιώνε-
ται εκλογικώς επικρατεί ολοκληρωτικώς». Εδώ, 
κατά τον Πρόεδρο, βρίσκεται το κύριο σημείο 
υπεροχής της αντιπροσωπευτικής δημοκρατί-
ας, που «επιτρέπει τη λειτουργία της μειοψη-
φίας» και «μέσω των δικαιωμάτων της μειοψη-
φίας, που αναγνωρίζει και οργανώνει, καθιστά 
εφικτό τον έλεγχο της πλειοψηφίας, άρα τη ρε-
αλιστική υπεράσπιση του ανθρώπου απέναντι 
στην κρατική αυθαιρεσία». 

ενστάσεις
Δύο είναι οι βασικές 
ενστάσεις του κ. 
Παυλόπουλου 
στην επέκταση 
του θεσμού των 
δημοψηφισμάτων. 
Η πρώτη είναι ότι 
θέτει σε κίνδυνο 
τους θεσμούς και το 
δημόσιο συμφέρον 
ενώ ευνοεί τον 
λαϊκισμό και η 
δεύτερη ότι δεν 
προστατεύονται 
τα δικαιώματα της 
μειοψηφίας


