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Η ώρα των μεγάλων αλλαγών

Είναι η ώρα για
Συνταγµατική
Αναθεώρηση;

Τ

ις τελευταίες εβδοµάδες αναθερµάνθηκε η συζήτηση για την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της Ελληνικής Πολιτείας. Μια συζήτηση µεγάλης σηµασίας για
τη χώρα και το θεσµικό της υπόβαθρο, αλλά
και σηµάδι της πολιτικής µας ανωριµότητας,
καθώς διεξάγεται στη σκιά µικροκοµµατικών
σκοπιµοτήτων.
Ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος πρότεινε µια
µίνι αναθεώρηση, ώστε να µη χαθεί η ιστορική ευκαιρία αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρότεινε αλλαγές που αφορούν την
επιλογή των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και των προέδρων των Ανεξάρτητων
Αρχών, τον τρόπο αναθεώρησης του Συντάγµατος, τον νόµο περί ευθύνης υπουργών, το
θέµα της βουλευτικής ασυλίας και το ζήτηµα
της µη διάλυσης της Βουλής σε περίπτωση
αποτυχίας εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Θέσεις που υιοθετήθηκαν και στο πρόσφατο συνέδριο του Κινήµατος Αλλαγής ως
επίσηµη πρόταση του κόµµατος.
Η κριτική που ακολούθησε, ακόµη και µέσα στο Κίνηµα, κινήθηκε σε δύο άξονες. Πρώτον, ότι η πρόταση επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα ζητήµατα αποµακρύνοντας χρονικά
την επόµενη αναθεώρηση «ουσίας» και εξαντλείται σε θέµατα που δεν επηρεάζουν άµεσα τους πολίτες (γραφειοκρατία, αγκυλώσεις
του ∆ηµοσίου, αναπτυξιακός προσανατολισµός). ∆εύτερον, ότι η πρόταση Αλιβιζάτου
τείνει χείρα συνεργασίας προς µια κυβέρνηση επιζήµια για τη χώρα, που δεν σέβεται το
θεσµικό µας υπόβαθρο. Τη βγάζει από το πολιτικό αδιέξοδο, ενώ προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η αποµόνωσή της αντί της όποιας
συνεργασίας στο όνοµα της Συνταγµατικής
Αναθεώρησης.

γράφει
ο ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ*
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Το Σύνταγμα, ως
παραλλαγή του
Συντάγματος του
1864, έχει πια
ξεπεραστεί από
τις επιταγές των
καιρών και δεν
υπάρχει λόγος
να σκεπτόμαστε
φοβικά απέναντι
σε μια εκ βάθρων
αναθεώρηση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, απορρίπτοντας εν
τοις πράγµασι την πρόταση Αλιβιζάτου, αντιπρότεινε τα δύο µεγάλα κόµµατα να υπερψηφίσουν εκατέρωθεν τα άρθρα που θα προταθούν προς αναθεώρηση και η επόµενη Βουλή
να αποφασίσει για το περιεχόµενο των αναθεωρητέων διατάξεων µε την κυβερνητική πλειοψηφία που θα προκύψει από την επόµενη
εκλογική αναµέτρηση. Με αυτόν τον τρόπο
αναθερµαίνεται το πολιτικό παιχνίδι που έχει
ατονήσει εξαιτίας των µνηµονίων. ∆εν χωρά
αµφιβολία πως απαιτούνται ευρείες συνταγµατικές αλλαγές για την επαναθεµελίωση του
κράτους και τον επαναπροσανατολισµό του
µε ορίζοντα τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα. Το

Σύνταγµα, ως παραλλαγή του Συντάγµατος του
1864, έχει πια ξεπεραστεί από τις επιταγές των
καιρών και δεν υπάρχει λόγος να σκεπτόµαστε
φοβικά απέναντι σε µια εκ βάθρων αναθεώρηση. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το γαλλικό Σύνταγµα έχει αναθεωρηθεί περισσότερες
από 30 φορές και το γερµανικό του 1949 πάνω από 100 φορές.
Σε παλαιότερη αρθρογραφία µου έχω ταχθεί
υπέρ του προεδρικού συστήµατος ως το µόνο που µπορεί να εδραιώσει πραγµατική διάκριση των εξουσιών και έλεγχο των κυβερνώντων από πολλαπλούς φορείς εξουσίας, αποσοβώντας πολλές από τις σηµερινές παθογένειες.
Πέρα από τις πολιτικές σκοπιµότητες που
εξυπηρετούν οι προτάσεις και η κριτική που
τους ασκήθηκε, θα είχε αξία o προσδιορισµός των χαρακτηριστικών ενός σύγχρονου
Συντάγµατος.
ΠΡΩΤΟΝ, να είναι µικρότερο από το σηµερινό, αλλά και δηµιουργικά ασαφές. Ενα Σύνταγµα 27.000 λέξεων, διπλάσιο από το µέσο
ευρωπαϊκό, δε συνάδει µε ένα φιλελεύθερο
Σύνταγµα. Αντίθετα, θα πρέπει ο αναλυτικός
καθορισµός των διατάξεων, ειδικά µη θεσµικού χαρακτήρα, να αφήνεται στον νοµοθέτη .
∆ΕΥΤΕΡΟΝ, να προστατεύει τα δικαιώµατα
των πολιτών έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας
(διαφθορά, σπατάλη κ.λπ) µέσω πολλαπλών
επιπέδων ελέγχου των εξουσιών.
ΤΡΙΤΟΝ, να στηρίζεται σε µια σύγχρονη αντίληψη του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα
µε την οποία το δηµόσιο αγαθό εκλαµβάνεται
ως η προσφερόµενη υπηρεσία στον πολίτη.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ, να αναγνωρίζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαµόρφωση ενός σύγ-
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Η Φώφη Γεννηµατά βάζει την οικονοµία στο
επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας, ζητώντας
εκλογές εδώ και τώρα
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ΤΕΛΟΣ, να θέτει όρια αναλογικότητας (ή µη)
στους εκλογικούς νόµους, καθώς και στην αναλογία βουλευτών - πολιτών σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ενα τελευταίο σηµείο αξίζει προσοχής: Πολλές αλλαγές στο Σύνταγµα είναι αναγκαίες, αλλά δεν εµποδίζουν αλλαγές στους νόµους που είναι εφαρµοστικοί των συνταγµατικών διατάξεων. Για παράδειγµα, να σκεφτούµε µήπως θα έπρεπε να προβλέπονται συνταγµατικά και λιγότεροι από 200 βουλευτές - το
σηµερινό όριο. Γιατί να µην ορίσουµε 100 ή
150 βουλευτές; Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως
δεν µπορεί η κυβέρνηση να µειώσει σήµερα
τους βουλευτές από 300 σε 200 χωρίς κανένα συνταγµατικό κώλυµα ή να αναθεωρήσει
τον νόµο περί ευθύνης υπουργών επί το αυστηρότερο χωρίς να αλλάξει το άρθρο 86 του
Συντάγµατος. Το γεγονός πως δεν το εφαρµόζει (και δεν το έκανε καµία κυβέρνηση στο παρελθόν) είναι µέτρο της πολιτικής υποκρισίας
του σηµερινού συστήµατος.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ σοβαρή Συνταγµατική Αναθεώρηση του 1975 µπήκαµε ουσιαστικά στη
Μεταπολίτευση. Είναι η ώρα χωρίς µεµψιµοιρίες και τακτικισµούς, χάριν της πολιτικής και
όχι της µικροπολιτικής, να συζητήσουµε σοβαρά για τη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Μια
αναθεώρηση που δεν θα λειτουργήσει ως πανάκεια για τη λύση άλλων προβληµάτων, αλλά ως πυξίδα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Αρθρα - Αναλύσεις

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε
έκτακτο βοήθηµα σε 12 εκατοµµύρια
συνταξιούχους και έκανε «συστάσεις»
στον Γκιουλ να µην είναι υποψήφιος
ενόψει των εκλογών

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΝ, να θέτει αρχές για τη δηµιουργία
ανεξάρτητων Αρχών αλλά και θεσµικά εχέγγυα για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους.
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χρονου κράτους και να τις αξιοποιεί για τη
µείωση όχι µόνο του άµεσου κόστους (κρατικές δαπάνες), αλλά και του έµµεσου (κόστος
γραφειοκρατίας).
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