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Θέμα 2ο (κληρωθέν) 
Α) Ποια είναι η σημασία του θεσμού της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση για τη 
σύγχρονη Συνταγματική Δημοκρατία; 
Β) Πώς κατοχυρώνεται αυτός ο θεσμός στο ισχύον Σύνταγμα; 
Γ) Πώς συνδέονται οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής με το αντιπροσωπευτικό σύστημα; 
 
 
Βασικά σημεία – πλάνο απάντησης: 
 
Εισαγωγή 
Η επικαιρότητα της συζήτησης και για τα δύο ζητήματα είναι κρίσιμη. Τόσο η πλευρά του θεσμού της 
εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση που θέτει το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των εξουσιών 
εντός του κράτους. Όσο και ταυτόχρονα το θέμα της πιο συμμετοχικής διαδικασίας της κοινωνίας των 
πολιτών στο πολιτικό φαινόμενο και τις πολιτικές διαδικασίες, υπό το βάρος της κοινής διαπίστωσης για 
έλλειμμα δημοκρατίας των περισσότερων αστικών κοινοβουλευτικών συστημάτων όσο και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κυρίως θέμα πρώτο ερώτημα 

1) Σύντομη ιστορική αναδρομή της συγκρότησης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της θέσης του 
κοινοβουλευτισμού μέσα σε αυτήν. Ο καθορισμός των σχέσεων της νομοθετικής εξουσίας με τις 
άλλες εξουσίες (ιδιαιτέρως Μοντεσκιέ). Η θέση του κοινοβουλευτισμού στο νεωτερικό κράτος της 
Βεστφαλίας η οποία δεν ήταν πάντα η ίδια, και πολύ περισσότερο δεν ήταν η ίδια μεταξύ των 
χωρών. 

2) Θεωρητικές εκτιμήσεις σχετικά με το ζήτημα του νεωτερικού κράτους και του κοινοβουλευτισμού 
ειδικά. Εδώ θα μπορούσαν να μπουν συνοπτικά οι βασικές θέσεις των κύριων πολιτικών 
ιδεολογιών. 

3) Ο ρόλος που παίζει η Βουλή σε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και η σχέση της με την 
κυβέρνηση, διαμορφώνει και διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης. Ενδεικτική παρουσίαση 
της θέσης της νομοθετικής εξουσίας στα διάφορα είδη αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
(προεδρικό, ημιπροεδρικό, κυβερνώσα Βουλή, προεδρευόμενη). 

4) Η πολιτική σημασία της ένδειξης εμπιστοσύνης. Νομιμοποίηση της κυβέρνησης όχι μόνο στα 
πλαίσια του πολιτικού και κομματικού συστήματος, αλλά ακόμα περισσότερο και αυτό είναι το 
κύριο, παγίωση νομιμότητας και νομιμοποίησης της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος 
απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι και το κύριο ζήτημα που μας ενδιαφέρει από τη 
σκοπιά της συνέχειας του κράτους και της κοινωνικής συνοχής. 

5) Σύντομο ιστορικό της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η θέση και ο ρόλος 
της Βουλής στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η αρχή της δεδηλωμένης από το Χαρίλαο Τρικούπη. 
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Κυρίως θέμα δεύτερη ερώτηση 
1) Η ανάδειξη της κυβέρνησης με βάση το Σύνταγμα (αρ. 37).  Η ορκωμοσία του πρωθυπουργού και 

των υπουργών, οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και η ψήφος εμπιστοσύνης σε 15 
μέρες από την ορκωμοσία (αρ. 84). Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται η απαλλαγή της 
κυβέρνησης από τα καθήκοντα της, περιπτώσεις παραίτησης ή αποδοκιμασίας της κυβέρνησης 
από τη Βουλή. Πρόταση δυσπιστίας και οι σχετικές συνταγματικές προβλέψεις. Η διαφοροποίηση 
της εποικοδομητικής πρότασης δυσπιστίας που περιλαμβάνει μόνο ο πρόσωπο του 
πρωθυπουργού και όχι όλης της κυβέρνησης. 

2) Συνταγματικές προβλέψεις θεσμών άμεσης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε πολιτικές 
αποφάσεις. Η σημασία και η θέση τους γενικά στο πολιτικό σύστημα. Ιδιαίτερα το δημοψήφισμα 
για κρίσιμα εθνικά θέματα ή για ψηφισθέν νομοσχέδιο με ιδιαίτερη ευρύτερη κοινωνική σημασία. 
Η τοπική και περιφερειακή διάσταση μέσα από κυρίως από τους βασικούς νόμους για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (νόμοι Καλλικράτη και Κλεισθένη). 

Κυρίως θέμα Τρίτη ερώτηση 
1) Αντικειμενική ανάγκη η αναζήτηση θεσμών άμεσης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Πάντα 

με σεβασμό στη γεωμετρία των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε 
μια σχετικοποίηση των θεσμών. 

2) Ο πολιτικός ρόλος των θεσμών άμεσης συμμετοχής. Νομιμοποίηση των θεσμών της αστικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, καλύτερη αντίληψη 
από το πολιτικό σύστημα των προβληματισμών και διεργασιών της κοινωνίας των πολιτών πριν τη 
λήψη των οριστικών πολιτικών αποφάσεων και της αντίστοιχης σχετικής νομοθέτησης. Ζητούμενο 
η διαρκής διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την κατεύθυνση, με ανοιχτή 
πληροφόρηση για τα καίρια κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, δίαυλοι επικοινωνίας και διαλόγου. 
Ταυτόχρονα όμως και όρια για να μην καταστεί η συζήτηση για τις απαιτούμενες διαδικασίες 
άμεσης συμμετοχής βήμα άνομης πίεσης στους θεσμούς διακυβέρνησης κυρίως από πλευρά των 
ομάδων πίεσης. 

3) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η σημασία της σε αυτή τη διαδικασία. Τα παραδείγματα ιδιαίτερα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος της Συνθήκης της Λισσαβόνας σε αυτή τη διαδικασία. Θεσμοί 
όπως η ΟΚΕ που επιχειρούν να πραγματώσουν αυτή την διακηρυγμένη πολιτική πρόθεση της Ε.Ε. 
για άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών. Ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης των προβλημάτων, 
προβλήματα και δυνατότητες. 

 
Επίλογος 
Προτάσεις για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε άμεσα είτε 
μέσω των αντιπροσώπων του.  Η σημασία της διαβούλευσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο των ίδιων των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων από τη Βουλή και γενικά από τη νομοθετική εξουσία. 
 


