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Μια πρόταση για την ψήφο 
των Ελλήνων εξωτερικού*

Έχει έρθει στην επικαιρότητα το 
ζήτηµα της ψήφου των Ελλήνων 
του εξωτερικού, µετά τις επαφές 
του πρωθυπουργού  µε τους πολι-
τικούς αρχηγούς.

H πρόταση της κυβέρνησης δεν 
έχει ακόµα δηµοσιοποιηθεί. Μπο-
ρούµε να κάνουµε υποθέσεις µε 
βάση τις δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού και διαφόρων κυβερνητικών 
στελεχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προηγούµε-
νη κυβέρνηση, έχει καταθέσει τον 
νόµο που ετοίµαζε ως κυβέρνηση. 
Προβλέπει ειδική κατηγορία «βου-
λευτών ελλήνων εξωτερικού», που 
θα είναι από 3 έως 12 τον αριθµό, 
αντικαθιστώντας ενµέρει τους ση-
µερινούς βουλευτές επικρατείας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµενει να µην υπο-
λογίζεται η ψηφος των Ελλήνων 
εξωτερικού στο συνολικό αποτέλε-
σµα, δηλαδή να µην µετράει για το 
µπόνους που µπορεί να δοθεί στο 
πρώτο κόµµα.

Το ΚΙΝΑΛ είχε επίσης προβλέψει 
βουλευτές Ελλήνων εξωτερικού, 
αλλά στα άλλα σηµεια συµφωνεί 
µε την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ έθεσε 
τρεις προϋποθέσεις: να υπάρχει 
σχέση του απόδηµου µε τη χώρα, 
δηλ να έχει ο απόδηµος ΑΦΜ, να 
µπει ένα χρονικό όριο στην απου-
σία, πχ τα 30 χρόνια, και να προ-
βλέπεται οχι επιστολική ψήφος 
αλλά αυτοπρόσωπη ψήφος στο 
προξενείο. Το ΜέΡα πλειοδοτεί 
στην εκπροσώπηση των οµογε-
νών, αφού προβλέπει εφτά εκλο-
γικές περιφέρειες οµογενών που 
θα εκλέγουν δεκάδες βουλευτές 
ανάλογα µε τον αριθµό των εγγε-
γραµµένων (στο παράδειγµα που 
συνοδεύει την πρόταση νόµου του 
ΜέΡΑ γίνεται ενδεικτικά λόγος για 
29 βουλευτές αποδήµων).

Η αναφορά στις θέσεις όλων των 
κοµµάτων έχει νόηµα διότι, παρό-
λο που το κυβερνών κόµµα έχει αυ-
τοδύναµη πλειοψηφία, για το θέµα 
της ψήφου των Ελλήνων εξωτερι-
κού το άρθρο 51 του Συντάγµατος 
(που δεν είναι στα αναθεωρητέα) 
οριζει πλειοψηφία 2/3, δηλ. 200 
βουλευτών. Για να µη χάνεστε στις 
µαθηµατικές πράξεις, ΣΥΡΙΖΑ και 
ΚΚΕ έχουν 101 βουλευτές µαζί, 
που σηµαίνει ότι η οποια λύση 
πρέπει να πετυχαίνει τη συναίνεση 
και του ενός από τα δύο κόµµατα 
της Αριστεράς.

Πρέπει επίσης να προσέξουµε ότι 
η συζήτηση γινεται ανεξαρτητα 
από τον εκλογικό νόµο. Ωστόσο, 
έχει µεγάλη σηµασία ποιος θα εί-
ναι ο εκλογικός νόµος -η επιµονή 
του ΣΥΡΙΖΑ να µην υπολογίζεται η 
ψήφος των αποδήµων στο τελικό 
αποτέλεσµα έχει ακριβως το σκοπό 
να αποτρέψει το εξής καθόλου απί-
θανο ενδεχόµενο: στις εκλογές, το 
κόµµα Α προηγείται σαφώς στην 
Ελλάδα, αλλά το κόµµα Β, που συ-
γκεντρώνει µεγάλα ποσοστά στους 
οµογενείς Αυστραλίας και ΗΠΑ, 
έρχεται πρώτο στο συνολικό αριθ-
µό των ψήφων (εσωτερικού και 
εξωτερικού) και παίρνει το µπό-
νους των 50 βουλευτών. Ολοφάνε-
ρα, µε ένα αναλογικό εκλογικό σύ-
στηµα χωρίς µπόνους στο πρώτο 
κόµµα (που πρέπει να είναι ελλη-
νική πρωτοτυπία) δεν έχει µεγάλη 
σηµασία αν οι ψήφοι εξωτερικού 
θα συνυπολογίζονται ή όχι.

Επισης, στις σχετικές συζητήσεις, 
αναδεικνύεται ολοφάνερα η ανά-
γκη να γίνει διάκριση, όταν µιλάµε 
για Έλληνες εξωτερικού, ανάµεσα 
σε δύο πολύ διαφορετικούς πλη-
θυσµούς:

Α. αφενός, όσους έχουν εγκατα-
λείψει τη χώρα τα τελευταία δέκα 
χρόνια, τους νεοµετανάστες της 
κρίσης, που διατηρούν στενούς δε-
σµούς µε την Ελλάδα, που έχουν 
ζωντανή την προοπτική της επι-
στροφής -συνήθως αλλά οχι απο-
κλειστικά κατοίκους Ευρώπης,

Β. τους Έλληνες δεύτερης, τρίτης 
και τέταρτης γενιάς, ιδίως όσους 
ζουν σε υπερπόντιες χώρες (ΗΠΑ-
Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρι-
κή), που λείπουν από την Ελλάδα 
πολλές δεκαετίες ή και δεν την 
έχουν γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι 
γραµµένοι στους εκλογικούς κατα-
λόγους αφού έχουν ελληνική ιθα-
γένεια.

(Υπάρχουν και ενδιάµεσες περι-
πτώσεις π.χ. οι µετανάστες του 
Βελγίου και της Γερµανίας και τα 
παιδιά τους, αλλά για ευκολία της 
ανάλυσης θα θεωρήσω ότι εξοµοι-
ώνονται µε το Α).

Ολοφάνερα, αυτοί οι δυο πλη-
θυσµοί δεν είναι καθόλου οµοι-
οι. Ωστόσο, επειδή στην Ελλάδα 

ισχύει το δικαιο του αίµατος (βλ. 
τον κώδικα ιθαγενείας: Το τέκνο 
Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από 
τη γέννησή του την Ελληνική Ιθα-
γένεια), η ελληνική ιθαγένεια µπο-
ρεί να εκτείνεται στο διηνεκές.

Πολλοί Έλληνες δεύτερης, τρίτης 
και ισως και τέταρτης γενιάς έχουν 
την ελληνική ιθαγένεια (άρα και το 
δικαίωµα ψηφου) αλλά και οσοι 
δεν την έχουν µπορούν να την 
αποκτήσουν µε µια µετρίως επίπο-
νη διαδικασία, που πάντως µπορεί 
να γίνει δι’ αντιπροσώπου. Υπάρ-
χει έντονος ο φόβος ότι αν δοθεί 
η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψή-
φου, οργανωµένα κυκλώµατα µέσα 
από τις εκκλησίες και τις οµογενει-
ακές κοινότητες θα φροντίσουν για 
µαζικές κτήσεις ιθαγένειας. (Το 
βέβαιο είναι πως θα στηθεί ολό-
κληρη µπιζνα απόκτησης ιθαγένει-
ας και συλλογής επιστολικών ψή-
φων στις κοινότητες .Ως κάτοικος 
Ν Αφρικής σας βεβαιώνω πως το 
κύκλωµα είναι ήδη στηµένο, µου 
έγραψε φίλος).

Επιπλέον, η συζήτηση γίνεται 
χωρίς να ξέρουµε πόσο είναι το 
µέγεθος του εκλογικού σώµατος 
των Ελλήνων εξωτερικού -δηλα-
δή, των κατοίκων εξωτερικού που 
έχουν ελληνική ιθαγένεια. Είναι 
300.000, όπως είχαν πει κάποιοι 
κυβερνητικοί; Είναι 1.000.000 
όπως στο υποθετικό παράδειγµα 
της πρότασης νόµου του ΜέΡΑ; 
Είναι πολλά εκατοµµύρια; ∆εν ξε-
ρουµε.

Τι κάνουν οι άλλες χώρες; Πολλές 
χώρες που έχουν πληθυσµό εξω-
τερικού σε παρόµοια µεγάλα ποσο-
στά όπως και εµείς, έχουν θεσπίσει 
ειδική κατηγορία «βουλευτών απο-
δήµων» (πχ Ιταλία, Πορτογαλία). 
Σε πολλές χώρες µπαίνουν περι-
ορισµοί στο δικαίωµα ψήφου των 
αποδήµων. Στη ∆ανία, ας πούµε, 
το εκλογικό δικαίωµα χάνεται κατά 
κανόνα µε τον εκπατρισµό. Οι χώ-
ρες που ακολουθούν το δίκαιο του 
εδάφους, ιδίως αγγλοσαξονικές, 
θέτουν αυστηρούς περιορισµούς 
για το εκλογικό δικαίωµα των απο-
δήµων, που χάνεται πολύ εύκολα.

Αλλά και η Γερµανία, που ακολου-
θεί το δίκαιο του  αίµατος, µε σχε-
τικά πρόσφατη αλλαγή της νοµοθε-
σίας, στερεί το εκλογικό δικαίωµα 

από όσους απουσιάζουν από τη 
χώρα πάνω απο 25 χρόνια, εκτός 
αν αποδείξουν στενή σχέση µε την 
πολιτική ζωή της χώρας, ενώ δεν 
είναι πλέον αυτόµατη η κτήση της 
ιθαγένειας για τα τέκνα των Γερµα-
νών που ζουν στο εξωτερικό. ∆υ-
στυχώς δεν βρισκω εκείνο το λινκ 
όπου, µε χαρακτηριστικά γερµανι-
κή µεθοδικότητα, απαριθµουνται 
περιπτώσεις Γερµανών εξωτερικού 
που στοιχειοθετούν «στενή σχέση» 
µε τη χώρα και άλλες περιπτώσεις 
εκπατρισµένων Γερµανών που χά-
νουν το εκλογικό δικαίωµα αφού 
δεν µπορούν να στοιχειοθετήσουν 
στενή σχέση.

Η Ελλάδα, λιγότερο µεθοδική από 
τη Γερµανία, δεν έχει θεσπίσει τέ-
τοιες πολύπλοκες δικλείδες ασφα-
λείας για την απόδειξη «στενών 
δεσµών» µε τη χώρα. Ως τώρα 
έβαζε ως φίλτρο την απόσταση: αν 
ο κάτοικος εξωτερικού ήταν δια-
τεθειµένος να πληρώσει το αερο-
πλάνο για να κατέβει να ψηφίσει, 
είχε στενούς δεσµούς. Αλλά βέ-
βαια αυτό πριµοδοτεί όσους είναι 
εύποροι ή έχουν πολύ χρόνο στη 
διάθεσή τους.

Στις συζητήσεις που κάνω, διά ζώ-
σης ή (κυρίως) ηλεκτρονικές, βλέ-
πω ότι πάρα πολλοί που κατοικούν 
στην Ελλάδα δυσφορούν µε την 
ιδέα ότι θα αποφασίζει για την τύχη 
της χώρας κάποιος που δεν ζει στη 
χώρα και δεν υφίσταται τις συνέ-
πειες της πολιτικής που ασκείται, 
ιδίως κάποιος που δεν έχει ποτέ 
ζήσει στη χώρα, δεν ξέρει καν τη 
γλώσσα, και την επισκέπτεται µια 
φορά κάθε πέντε χρόνια στις κα-
λοκαιρινές διακοπές. Η δυσφορία 
αυτή είναι οριζόντια, δεν εξαρτάται 
από πολιτική τοποθέτηση -και δεν 
είναι αβάσιµη.

Ωστόσο, πολύ λιγότεροι έχουν εν-
στάσεις για την ψήφο των «νεοµε-
ταναστών».

Εποµενως, αν και επαναλαµβά-
νοµαι, αναδεικνύεται αδήριτη η 
ανάγκη να γίνει διάκριση ανάµε-
σα στις δυο κατηγορίες Ελλήνων 
εξωτερικού -από τη µια τους νεο-
µετανάστες και από την άλλη, για 
να το πω πολύ σχηµατικά, τους 
«µπρούκληδες». Κι αν το Σύνταγ-
µα και ο Κώδικας Ιθαγένειας δεν 
επιτρέπουν (και σωστά) περιορι-




