
Άμεση (Αδιαμεσολάβητη) Δημοκρατία και ενδεικτικό πλαίσιο λειτουργίας 
 

Για τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (όπου μπορεί να προετοιμάζεται η σύνταξη των 

νομοσχεδίων) ή για τα υπόλοιπα όργανα που θα αποφασίζονται/ορίζονται ή θα 

ανακαλούνται αποκλειστικά και μόνο από τη γενική συνέλευση των πολιτών (που θα είναι 

το μοναδικό όργανο επικύρωσης των προτάσεων οι οποίες αφορούν την ικανοποίηση των 

αναγκών της κοινωνίας) χρειάζονται όρια επανεκλεξιμότητας, δηλαδή να ισχύει 

περιορισμένος αριθμός θητειών και μη διαδοχικές θητείες άμεσα ανακλητών στελεχών που 

θα προκύπτουν κυρίως με κλήρωση και ενδεχομένως με εκλογή από τη γενική συνέλευση 

των πολιτών. Κι αυτό γιατί η μονιμοποίηση συγκεκριμένων προσώπων σε θέσεις ευθύνης 

οδηγεί πολλές φορές σε διαφθορά, ρουσφέτια, προσωπολατρεία και οικογενειοκρατία στη 

δημόσια ζωή. Ακόμη, η κλήρωση διασφαλίζει την αποφυγή της προσωπολατρείας (σε 

αντίθεση με την εκλογή που επηρεάζεται από τη δημοφιλία των προσώπων), εκπαιδεύει 

όλους τους πολίτες σε διάφορες θέσεις ευθύνης με την εναλλαγή τους σε κάθε τέτοια θέση, 

δηλαδή προωθεί την υπευθυνότητα των πολιτών, καθώς επίσης αυτή η τυχαιότητα της 

πρόσβασης των πολιτών στις θέσεις αυτές μπορεί να προστατέψει το κοινωνικό συμφέρον 

αφού αυτό ικανοποιείται γενικά από τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό με την άμεση ανακλητότητα στελεχών από τη γενική συνέλευση των πολιτών 

διασφαλίζουν ότι τελικά θα ικανοποιηθεί το κοινωνικό συμφέρον και οι κοινωνικές ανάγκες, 

ακόμα και όταν κάποια στελέχη (τείνουν να) αυθαιρετήσουν εις βάρος της κοινωνίας αφού 

σε αυτήν την περίπτωση οι πολίτες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τα αντικαταστήσουν με 

νέα αδιάφθορα στελέχη. 

 

Επίσης, σε μια (Άμεση) Δημοκρατία η βέλτιστη διαδικασία συναπόφασης είναι η σύνθεση 

των προτεινόμενων λύσεων έπειτα από εκτενή διάλογο με απώτερο σκοπό την ομοφωνία 

και το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων και των 

μειοψηφιών (όπως αυτό της ανθρώπινης ζωής, της ελευθερίας της έκφρασης, της ισότητας, 

της ισότιμης πρόσβασης σε παιδεία και υγεία κλπ) και οι αποδεκτοί τρόποι συναπόφασης 

μπορεί να είναι, ανάλογα την επιτακτικότητα των καταστάσεων, οι παρακάτω με διαδοχική 

σειρά προτεραιότητας: 

1) ομοφωνία (100% της γενικής συνέλευσης πολιτών) 

2) προσεγγιστική ομοφωνία (πχ 95% της γενικής συνέλευσης πολιτών) 

3) αυξημένη πλειοψηφία (πχ 2/3 της γενικής συνέλευσης πολιτών) 

4) πλειοψηφία (50% +1 ψήφος στη γενική συνέλευση πολιτών) 

 

Μια επιπρόσθετη μέριμνα για τη λύση ενός ζητήματος και τον ταυτόχρονο σεβασμό 

τεκμηριωμένων μειοψηφικών προτάσεων σχετικών με αυτό το ζήτημα μπορεί να είναι η 

δημιουργία λίστας προτεραιότητας για τις λύσεις που θα εφαρμοστούν ξεκινώντας με τις 

πλειοψηφικές και έπειτα συνεχίζοντας με τις μειοψηφικές ανάλογα με το πόσο αποδεκτές 

είναι, πχ: 

1) πλειοψηφική πρόταση #1 

2) πλειοψηφική πρόταση #2 (εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας της παραπάνω πρότασης) 

3) μειοψηφική πρόταση #1 (εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας της παραπάνω πρότασης) 

4) μειοψηφική πρόταση #2 (εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας της παραπάνω πρότασης) 

κλπ. 

 

Τέλος, με τη συλλογή υπογραφών του 1% των πολιτών μπορεί να διεξάγεται 

δημοψήφισμα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και οποιαδήποτε λύση που προτείνουν οι 

πολίτες αρκεί να μη θίγονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων (έγινε ήδη 

σχετική αναφορά παραπάνω). 

 


