
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
 

Περὶ τρόπου ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ 
ἁρµοδιοτήτων αὐτοῦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
 
 

www.sartzetakis.gr 



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  

22

• Περὶ τρόπου ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ 
ἁρµοδιοτήτων αὐτοῦ. 

 
Ἡ προσφάτως ὁλοκληρωθεῖσα δευτέρα µετὰ τὴν θἐσπισίν του 

ἀναθ εώρ η σ ι ς  τ ο ῦ  ἰ σ χ ύ ο ν τ ο ς  Συ ν τάγ µα τ ο ς  τοῦ 
1975 δὲν φαίνεται νὰ συναντᾷ τὴν ὁµοθυµίαν. Ἱκανοποιητικὴ  
κατὰ τοὺς  µέν, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἄλλους ἄτολµη καὶ 
διστακτική, ἢ ἀκόµη γίνεται λόγος καὶ γιὰ  « χαµένη 
ἀναθεώρησι ».  

Ἀλήθεια  ἀναντίρρητη  πάντως παραµένει τὸ γεγονός, ὅτι καὶ δ ὲ ν  
π ρ ο η γ ή θ η  ὁ  π ρ ο σ ή κ ω ν  π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ό ς .  
Προσήκων, ἐν ὄψει τῆς καθοριστικῆς γιὰ τὴν πορεία µιᾶς 
χώρας ἀποστολῆς κάθε ἀναµορφώσεως συνταγµατικῶν της 
ρυθµίσεων. ∆ιότι ἡ δηµοσία, εἰς τὴν Βουλὴν καὶ ἐκτὸς αὐτῆς, 
ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως συζήτησις, τόσον κατὰ τὸ πρῶτον 
στάδιον, καθορισµοῦ τῶν ἀναθεωρητέων διατάξεων, ὅσον καὶ 
κατὰ τὸ ὕστερον, τῶν εἰς τὰς ἐπιλεγείσας ὡς τοιαύτας  
ἐπενεκτέων τροποποιήσεων, ὑπῆρξεν ἀναµφισβητήτως 
περιωρισµένη καὶ  ἰσχνή. Ἐνδιαφέρουσαι προτάσεις 
κατετέθησαν ὄχι εἰς σηµαντικὸν ἀριθµόν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτὰς 
αἱ ὄντως τεκµηριωµέναι, συζητήσιµοι  καὶ πείθουσαι δὲν 
ἀπετέλουν τὸν κανόνα. 

Μεταξὺ τῶν ὑπὸ ἀναθεώρησιν διατάξεων τοῦ Συντάγµατος εἶχε 
συµπεριληφθῆ ὑπὸ τῆς προηγουµένης Βουλῆς καὶ ἡ π ε ρ ὶ  τ ο ῦ  
τ ρ ό π ο υ  τ ῆ ς  ἐ κ λ ο γ ῆ ς  τ ο ῦ  Προ έ δ ρ ο υ  τ ῆ ς  
∆η µ ο κ ρα τ ί α ς .  ∆ιὰ τὴν ἐπ’ αὐτοῦ ἀπόφασιν αἱ εἰς τὴν 
Βουλὴν κατατεθεῖσαι προτάσεις Κυβερνήσεως (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)  καὶ 
Ἀξιωµατικῆς Ἀντιπολιτεύσεως (Νέας ∆ηµοκρατίας) προέτειναν 
ἀναθ εώρ η σ ι ν  τῆς διατάξεως, ἀλλὰ µὲ δ ι αφ ο ρ ε τ ι κ ὴ ν  
ἑκάστη ρύθµισιν. 

Τὸ καταχωριζόµενον ἐν συνεχείᾳ ἄρθρον ἐγράφη ὡς συµβολὴ εἰς τὴν 
σχετικὴν συζήτησιν. Ἀποκρούει τεκµηριωµένως καὶ τὶς δύο 
προτάσεις. Καὶ τάσσεται ὑπὲρ τῆς µὴ τροποποιήσεως τῆς 
ἰσχυούσης ρυθµίσεως. Εἶναι ἡ λύσις, ἡ ὁποία καὶ τελικῶς ἐκ 
τῶν πραγµάτων ἐδόθη, ἀφοῦ καµµία ἀπὸ τὶς ὑποβληθεῖσες 
προτάσεις, οὔτε τῆς Κυβερνήσεως οὔτε τῆς Ἀξιωµατικῆς 
Ἀντιπολιτεύσεως, δὲν συνεκέντρωσε τὴν ἀπαιτουµένην διὰ τὴν 
ἐπιψήφισίν της  πλειονοψηφίαν. Ἡ σχετικὴ συνταγµατικὴ 
διάταξις παραµένε  ὡς εἶχε, ἀτροποποίητος. 

Ἀλλὰ καὶ πέρα τοῦ τ ρ ό π ο υ  ἐ κ λ ο γ ῆ ς  τὸ ἄρθρον ἀναφέρεται καὶ εἰς 
τὸ πολυσυζητηµένον θέµα τῶν ἁρ µ ο δ ι ο τ ή των  (ἐξουσιῶν) 
τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Καὶ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ θίγονται 
ο ὐ σ ιώ δ η  σ η µ ε ῖ α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  παρ’ ἡµῖν τοῦ 
πολιτεύµατος. 
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 Ἀκόµη σηµειοῦνται  αἱ ἀ τ ο µ ι κ ο ῦ  χα ρα κ τ ῆ ρ ο ς  
π ρ ο ϋπ οθ έ σ ε ι ς , µὲ τὴν συνδροµὴν τῶν ὁποίων µόνον εἶναι 
δυνατὴ ἡ εὔορκος ἄσκησις τῶν Προεδρικῶν καθηκόντων.  

Τὸ ἄρθρον ἐδηµοσιεύθη εἰς δύο συνεχείας εἰς τὴν ἀπογευµατινὴν 
ἐφηµερίδα τῶν Ἀθηνῶν  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» τῆς 4ης καὶ 5ης 
Ὀκτωβρίου 2000.-  

 
 

ΠΕΡΙ  ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

῾Υπὸ 
ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 

******* 
 

∆ ι ἀ γ ρ α µ µ α  
 

Α)  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
1.-  Ἀναθεώρησις συνταγµατικῶς δεσµία. 
2.- Οἱ περὶ τρόπου ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας προτάσεις. 
 
Β)  Η ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

3.- Ἱστορικὰ προηγούµενα. Γαλλία. Τὰ ὑπὲρ τῆς ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς 
ἐπιχειρήµατα. 

4.-  Τὰ ἀρνητικὰ τῆς ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς. 
5.- Ἡ διακύµανσις τῆς ρυθµίσεως εἰς τὴν Γαλλίαν. 
6.-  Τὰ ἐν Ἑλλάδι. 
7.-  Υἱοθέτησις τῆς ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς ἀποκλείεται συνταγµατικῶς. ~ 
8.- Πῶς ἐξηγεῖται παρὰ ταῦτα ἡ πρότασις ; Συνταγµατικὰ παραστρατήµατα 

παρ’ ἡµῖν. 
9.- Πρακτικὲς ἀδυναµίες, δυσχέρειες καὶ ἄτοπα τῆς ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ 

ἐκλογῆς. Ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ τῆς Βουλῆς ἀναδείξεως. 
10.- Μεθοδεύεται διὰ τῆς ἀµέσου ἐκλογῆς ἡ παλινόρθωσις τῆς Μοναρχίας ;  
11.- Τὸ χρέος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Παραλείψεις τοῦ παρελθόντος. 

Γ)  ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
12.-  Τὸ αἴτηµα ἐνδυναµώσεως τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. 
13.-  Οἱ ὑπερεξουσίες τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας πρακτικῶς µὴ 

ἐφαρµόσιµες. 
14.- Ἡ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διάλυσις τῆς Βουλῆς ἐνεργὸς 

ἀνάµιξις εἰς κοµµατικὲς διαµάχες. Ἡ περίπτωσις τοῦ ἄρθρου 41 § 2 
τοῦ Συντάγµατος.  

15.-  Καὶ ἄλλα ἐπιχειρήµατα κατὰ τῆς ἐξουσίας διαλύσεως. 
16.- Ὁ ρόλος τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Προὑποθέσεις ἀτοµικοῦ 

χαρακτῆρος εὐόρκου ἀσκήσεως τῶν ἔργων του. 
∆)  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ 

17.-  Ἀπορριπτέα καὶ ἡ κυβερνητικὴ πρότασις. Ἡ ψευδώνυµος στήριξίς της. 
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Ε)  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
18.-  Νὰ παραµείνῃ ἡ ἰσχύουσα ρύθµισις. 
 
 

Α)  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Ἀναθεώρησις συνταγµατικῶς δεσµία. 

1.- ᾽Αναµφισβητήτως τὸ σπουδαιότερο ἔργο, ποὺ ἔχει νὰ 
ἐπιτελέσει ἡ σηµερινὴ Βουλή, εἶναι τὸ ἀναθεωρητικὸ τοῦ Συντάγµατος. 
Αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε καὶ ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον καὶ χαρακτηρίζεται ὡς 
᾽Αναθεωρητικὴ Βουλή. ῾Η ἀναθεώρησις ὅµως αὐτή, κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ 
Συντάγµατος (ἄρθρο 110), εἶναι δεσµία : µόνον τὶς εἰδικῶς καθορισθεῖσες 
ἀπὸ τὴν προηγουµένη Βουλὴ διατάξεις τοῦ Συντάγµατος δύναται νὰ 
ἀφορᾷ καὶ οὐδέποτε ἠµπορεῖ νὰ θίξει τὶς διατάξεις, ποὺ καθορίζουν τὴν 
βάσι καὶ τὴν µορφὴ τοῦ πολιτεύµατός µας ὡς Προεδρευοµένης 
Κοινοβουλευτικῆς ∆ηµοκρατίας. 

Μεταξὺ τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγµατος, ποὺ ἐκρίθησαν 
ἀναθεωρητέες ἀπὸ τὴν προηγουµένη Βουλὴ, εἶναι καὶ αὐτὴ τοῦ ἄρθρου 
32, περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. 
Μάλιστα τὸ θέµα αὐτὸ σχεδὸν µονοπωλεῖ τόν, ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ τύπου 
τοὐλάχιστον, ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως προβληµατισµό, ἂν καὶ ὑπάρχουν 
οὐσιαστικώτερα ζητήµατα, δηλαδὴ µὲ περισσότερο βαρύνουσα στὴν 
πορεία µας ὡς ὠργανωµένης ἐθνικῆς κοινότητος σηµασία, ἀναφερόµενα 
σὲ ἄλλες ἀναθεωρητέες διατάξεις. Τὸ φαινόµενο ἔχει βεβαίως τὴν 
κοινωνιολογική του ἐξήγησι. ῾Η ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 
εἶναι θέµα ἀµέσως ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἀντιληπτό, χωρὶς νὰ χρειάζονται 
ἐξειδικευµένες ἀναλύσεις, καὶ γενικωτέρου ἔτσι ἐνδιαφέροντος, ἴσως καὶ 
διότι συνεδέθησαν κατὰ τὸ παρελθὸν µὲ αὐτὸ µέχρι καὶ ἄλογες 
ἀντιπαραθέσεις. 

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ ἐπιβάλλεται ἡ ψύχραιµη καὶ 
ἀντικειµενικὴ τοῦ θέµατος ἀντιµετώπισις, µέσα στὰ ὅρια φυσικὰ τῆς 
ὑφισταµένης συνταγµατικῆς νοµιµότητος. Τέτοια προσέγγισι ὑπηρετοῦν 
καὶ οἱ σκέψεις, ποὺ ἀκολουθοῦν. 
 
Οἱ περὶ τρόπου ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας.  

Προτάσεις. 
2.- Γιὰ τὸ θέµα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 

ὑπάρχουν βασικῶς δυὸ προτάσεις.  
῾Η µία, ἡ κυβερνητικὴ πρότασις, εἶναι καὶ χρονικῶς πρώτη, 

ἀφοῦ τὸ κυβερνῶν κόµµα, µὲ πλειοψηφία καὶ στὴν προηγουµένη Βουλή, 
εἶχε τὴν πρωτοβουλία καὶ τῆς παρούσης ᾽Αναθεωρήσεως, ὅπως καὶ 
ἐκείνης τοῦ 1986. ῾Η πρότασις αὐτὴ ἀναφέρεται στὴν διαδικασία, εἰς τὸ 
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«πῶς» τῆς ἐκλογῆς Προέδρου ∆ηµοκρατίας· προβλέπει συγκεκριµένως 
δυνατότητα ἀλλεπαλλήλων ψηφοφοριῶν στὴν Βουλὴ µέχρις ἐπιτεύξεως 
τῆς ἀξιουµένης, ἀπὸ τὴν τρίτη ψηφοφορία καὶ µετά, πλειοψηφίας τῶν 3/5 
τοῦ ὅλου ἀριθµοῦ τῶν βουλευτῶν (δηλαδὴ 180 ψήφων) γιὰ τὴν ἐκλογὴ 
Προέδρου ∆ηµοκρατίας, χωρὶς διάλυσι τῆς Βουλῆς σὲ περίπτωσι µὴ 
ἐπιτεύξεως τῆς πλειοψηφίας αὐτῆς κατὰ τὴν τρίτη ψηφοφορία, ὅπως τώρα 
µὲ τὸ ἄρθρο 32 § 4 τοῦ Συντάγµατος ἐπιβάλλεται.  

῾Η ἄλλη πρότασις, αὐτὴ τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως, 
τοῦ κόµµατος τῆς «Νέας ∆ηµοκρατίας», ποὺ εἶχεν ἐπιβάλλει ὡς 
πλειοψηφία τὸ ἰσχῦον Σύνταγµα, στὴν ἀρχική του, τοῦ 1975, διατύπωσι, 
εἰσηγεῖται τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διὰ τῆς λαϊκῆς 
ψήφου, δηλαδὴ ἀπ᾽ εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ· ἔτσι ἡ πρότασις αὐτὴ 
ἀναφέρεται ὄχι εἰς τὴν διαδικασία, εἰς τὸ «πῶς» τῆς ἐκλογῆς, ὅπως ἡ 
κυβερνητική, ἀλλὰ εἰς τὸν ἐκλέκτορα, εἰς τὸ θέµα «ὑπὸ τίνος» ἡ ἐκλογή. 
Θίγει, ἑποµένως, ζήτηµα πλέον νοµιµοποιήσεως τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, ἐὰν αὐτὴ θὰ εἶναι πρωτογενής, ἀντλουµένη ἀπ᾽ εὐθείας 
ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τὸν λαό, ἢ ἁπλῶς παράγωγος, 
στηριζοµένη στὴν ἐµπιστοσύνη τῆς ἐχούσης τὴν λαϊκὴ νοµιµοποίησι 
Βουλῆς, δηλαδὴ ἐµµέσως µόνον στὸν λαό. 

Εἶναι φανερό, ὅτι οἱ δύο αὐτὲς κύριες προτάσεις, καίτοι κινοῦνται 
σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα προβληµατισµοῦ, συµπλέκονται ἀχωρίστως. 
᾽Αφοῦ ἡ δευτέρα, αὐτὴ τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως, περὶ ἀµέσου 
ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, περιαιρεῖ τὸ 
ἀντικείµενον τῆς πρώτης, τῆς κυβερνητικῆς, περὶ ἀλλεπαλλήλων στὴν 
Βουλὴ ψηφοφοριῶν. Πράγµατι, µόνον ἡ ἀπόρριψις τῆς ἀµέσου ἐκλογῆς 
ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐνεργοποιεῖ τὸν περὶ ἀλλεπαλλήλων ἢ ὄχι ψηφοφοριῶν 
στὴν Βουλὴ προβληµατισµό, ἐνῷ ἡ ἀποδοχὴ ἐκείνης ἀχρηστεύει 
παντελῶς τὸν τελευταῖον αὐτόν.  Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ προηγηθῇ ὁ 
ἔλεγχος τῆς ἐν λόγῳ δευτέρας προτάσεως. 
 

Β)  Η ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΛΟΓΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Ἱστορικὰ προηγούµενα. Γαλλία. Τὰ ὑπὲρ τῆς ἀµέσου ὑπὸ 

τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς ἐπιχειρήµατα. 
3.- ῾Η ἄµεσος ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογὴ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 

ἔχει βεβαίως τὰ ἱστορικά της προηγούµενα. ῎Οχι ὅµως στὴν χώρα µας, 
κατὰ τὶς σύντοµες ἄλλωστε, µετὰ τὴν ἐθνική µας ἀπελευθέρωσι, 
περιόδους δηµοκρατικοῦ, χωρὶς ξένες καὶ ξενόδουλες δυναστεῖες, βίου. 
Τέτοιο προηγούµενο ἀπαντᾶται κυρίως, ἤδη ἀπὸ τῆς συστάσεώς της, στὴν 
βορειοαµερικανικὴ συµπολιτεία (Η.Π.Α.). ᾽Αλλὰ ἐκεῖ ἰσχύει ἀνέκαθεν τὸ 
πολίτευµα τῆς Προεδρικῆς ∆ηµοκρατίας, ὄχι Κοινοβουλευτικῆς 
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∆ηµοκρατίας, ὅπως συµβαίνει µὲ τὴν χώρα µας· ἑποµένως τὰ ἐκεῖ 
ἰσχύοντα δὲν ἠµποροῦν νὰ χρησιµεύσουν σ᾽ ἐµᾶς ὡς πρότυπα µιµήσεως. 
᾽Αντιθέτως, χρήσιµος εἶναι ἡ ἐπισκόπησι τῶν γαλλικῶν προηγουµένων, 
ἀφοῦ ἡ Γαλλία ἀπὸ τὴν ἐπανάστασι τοῦ 1789 καὶ ἐφεξῆς ἔζησε κατὰ τὸ 
πλεῖστον ὑπὸ καθεστὼς ἀβασιλεύτου Κοινοβουλευτικῆς ∆ηµοκρατίας. 
 

Στὴν ὑπὸ κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς Γαλλία τὸ δίληµµα τῆς 
ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἢ ὑπὸ τοῦ 
κοινοβουλίου, χαρακτηριζόµενο µάλιστα ὑπὸ τῆς ἐπιστήµης ὡς 
κεφαλαιώδους σηµασίας (d’importance capitale) ( βλέπε π.χ. A. ESMEIN, 
Elements de Droit Constitutionnel, ἔκδοσις 5η, 1909, σελ. 580 ), ἐτέθη ἤδη 
ἀπὸ τὸν περασµένο αἰῶνα. ῾Η ἄµεσος ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογὴ ἐθεωρήθη ὡς 
ἀναγκαία συνέπεια τῆς ἀρχῆς τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. ῾Η 
ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, τὴν ὁποίαν ἐνσαρκώνει ὁ Πρόεδρος τῆς 
∆ηµοκρατίας, οὔσα µία ξεχωριστὴ ἐκδήλωσι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, 
πρέπει νὰ ἀντλεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔθνος ὄχι µόνον τὴν θεσµική της καθιέρωσι, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάδειξι τοῦ φορέως της. ῎Ετσι ἄλλωστε µόνον 
ἐξασφαλίζεται ἡ παρουσία της ὡς πράγµατι ἰσχυρᾶς καὶ ἀνεξαρτήτου 
ἐξουσίας. ∆ὲν ἄργησε ὅµως νὰ ἐπισηµανθῇ, ὅτι αὐτὴ ἡ ἰσχὺς καὶ 
ἀνεξαρτησία ἠµπορεῖ νὰ καταστεῖ ἕνας κίνδυνος γιὰ τὴν νοµοθετικὴ 
ἐξουσία καὶ τὶς ἀτοµικὲς ἐλευθερίες. 
 
Τὰ ἀρνητικὰ τῆς ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς. 

4.- Πράγµατι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐκλογὴ µὲ καθολικὴ 
ψηφοφορία, ἐπηρεαζοµένη καὶ παρασυροµένη ἀπὸ µιὰ στιγµιαία 
δηµοτικότητα, ἐνδέχεται εὔκολα νὰ καταλήξει σὲ µιὰ κακὴ ἐκλογή, τὸ 
ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσµα τέτοιου συστήµατος εἶναι  ἡ συνύπαρξις ἀφ᾽ 
ἑνὸς ἑνὸς νοµοθετικοῦ σώµατος, τοῦ ὁποίου τὰ µέλη εἶναι µὲν κατὰ τὸ 
Σύνταγµα (ὅπως κατὰ τὸ ἄρθρον 51 § 2 τοῦ ἰσχύοντος ἰδικοῦ µας 
Συντάγµατος) ἀντιπρόσωποι ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους, ἀλλὰ στὴν 
πραγµατικότητα ἐκλεκτοὶ µιᾶς µόνον ἐκλογικῆς περιφερείας, καὶ ἀφ᾽ 
ἑτέρου ἑνὸς ἄρχοντος ἐκλεκτοῦ, τόσον κατὰ τὸ Σύνταγµα ὅσον καὶ στὴν 
πραγµατικότητα, ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους. ῎Ετσι ὅµως ὁ διὰ τῆς λαϊκῆς 
ψήφου ἐκλεγόµενος Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας, στηριζόµενος καὶ µὲ τὴν 
αἴγλη ἀκριβῶς τῆς λαϊκῆς του νοµιµοποιήσεως, ἡ ὁποία καὶ ἐκ τῶν 
πραγµάτων, ὡς µεγαλυτέρα τοῦ ἡµίσεος τοὐλάχιστον ὅλων τῶν 
ἐκλογέων (γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκλογῆς), θὰ εἶναι κατὰ κανόνα ὑπερτέρα 
τῆς ἀντιστοίχου τῆς Κυβερνήσεως (στηριζοµένης συνήθως σὲ ἰσχνότερη 
λαϊκὴ νοµιµοποίησι), δὲν ἀποκλείεται νὰ δηµιουργεῖ συνεχῶς προβλήµατα 
στὴν Κυβέρνησι, ἢ καὶ ἀκόµη νὰ ἐκτραπεῖ σὲ ἀντισυνταγµατικὲς ἐνέργειες 
µὲ τὴν ἐπίφασι καὶ κατὰ κατάχρησι ἐξουσιῶν παρεχοµένων ἀπὸ τὸ 
Σύνταγµα.  
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Καὶ ἀκόµη· ἡ ἐπικαλουµένη ἀρχὴ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν 
ἐπιβάλλει ἁπλῶς, ὅπως ἡ κάθε µιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἐµπεπιστευµένη σὲ ἕνα 
τιτλοῦχο (φορέα) ξεχωριστὸ καὶ ἀνεξάρτητο ἀπὸ ἐκείνους τῶν ἄλλων 
ἐξουσιῶν, καὶ καθόλου δὲν ἀποκλείει τὴν ἀνάθεσι ἀπὸ τὸ Σύνταγµα στὸν 
φορέα τῆς µιᾶς ἐξουσίας τῆς ἁρµοδιότητος (καθήκοντος) νὰ ἐκλέγει τὸν 
φορέα τῆς ἄλλης, διότι καὶ τότε ἡ νοµιµοποίησις τοῦ οὕτως ἐκλεγοµένου 
δὲν ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ἐκλέγοντα, ἀλλὰ ἀντλεῖται εὐθέως ἀπὸ τὴν διάταξι 
τοῦ Συντάγµατος, ποὺ καθιερώνει τέτοιο εἶδος ἐκλογῆς, δηλαδή, ἔστω 
ἐµµέσως, ἀπὸ αὐτὴ τὴν βούλησι τοῦ ἔθνους, ποὺ ἐθέσπισε τὴν 
συνταγµατικὴ αὐτὴ διάταξι. Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι νοµιµοποίησις, 
ἀντλουµένη καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὸν µοναδικὸ φορέα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, 
ἁπλῶς παράγωγος καὶ ὄχι πρωτογενής, ὅπως στὴν περίπτωσι τῆς ἀπ᾽ 
εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς. 
 
Ἡ διακύµανσις τῆς ρυθµίσεως εἰς τὴν Γαλλίαν. 

5.- Μὲ τὸ Σύνταγµα τοῦ 1848 ἡ Γαλλία ἐπέλεξε τὸ σύστηµα τῆς 
ἀναδείξεως τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διὰ τῆς λαϊκῆς ψήφου. Οἱ 
πολέµιοί του ὅµως σύντοµα ἐδικαιώθησαν, ἀφοῦ ὁ ἐκλεγεὶς Λουδοβῖκος-
Ναπολέων Βοναπάρτης µὲ πραξικόπηµα ἀνέτρεψε στὶς 2.12.1851 τὸ 
δηµοκρατικὸ πολίτευµα καὶ ἐγκαθίδρυσε τὴν αὐταρχικὴ δευτέρα 
αὐτοκρατορία. ῾Η  ὀδυνηρὴ αὐτὴ ἐµπειρία ὑπῆρξε γιὰ τὸ µέλλον ἄκρως 
διδακτική. Κανένας πλέον σοβαρὸς δισταγµὸς δὲν προεβάλλετο καὶ ἡ 
ἄµεσος ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας ἀπεκλείσθη 
µὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία. ῎Ετσι ἡ ἐκλογὴ ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο (Βουλὴ 
καὶ Γερουσία µαζὶ) καθιερώθη στὰ Συντάγµατα, ποὺ ἠκολούθησαν, τὸ 
µακροβιότερο ὅλων, τῆς τρίτης γαλλικῆς ∆ηµοκρατίας, τοῦ 1875, ἀλλὰ καὶ 
ἐκεῖνο τῆς τετάρτης γαλλικῆς ∆ηµοκρατίας, τοῦ 1946.-  

Τὸ σκηνικὸ ἀνετράπη βαθµιαίως στὴν Γαλλία µὲ τὴν ἔλευσι τὸ 
1958 τοῦ Ντὲ Γκὼλ στὴν ἐξουσία καὶ τὴν ἐγκαθίδρυσι ὑπ᾽ αὐτοῦ τῆς 
πέµπτης γαλλικῆς ∆ηµοκρατίας. Μὲ τὸ Σύνταγµα τῆς 4.10.1958 τὸ 
πολίτευµα µετεβλήθη, ἡ ἀµιγῶς κοινοβουλευτικὴ ∆ηµοκρατία 
µετεξειλίχθη σὲ ἰδιόµορφη, µὴ ἀνταποκρινοµένη σὲ κανένα ἀπὸ τὰ 
ὑπάρχοντα συστήµατα, Προεδρικὴ κοινοβουλευτικὴ ∆ηµοκρατία. 
Εὑρισκόµεθα ἐκεῖ, ὅπως προσφυῶς καὶ καθολικῶς ἐκτιµᾶται, ὑπὸ 
καθεστὼς «ἀπολύτως ἀνέκδοτο» (“absolument inédit”, κατὰ τὸν Burdeau), 
«χωρὶς προηγούµενο, οὔτε ἀναφορές»  (“sans précedent ni références, κατὰ τὸν 
Prélot), «µὴ δυνάµενο νὰ ὑπαχθῆ σὲ καµµιὰ κατηγορία» (n’ entrant “dans 
aucune catégorie”, κατὰ τὸν Cogeul) (βλέπε σχετικῶς, π.χ. CHEVALLIER, 
Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos 
jours, ἔκδ. 7η, 1985, σελ. 713 ἑπ.). ῾Η Κυβέρνησις, ποὺ σχηµατίζεται, δὲν 
χρειάζεται πλέον νὰ πάρει ψῆφο ἐµπιστοσύνης ἀπὸ τὴν Βουλή. ῾Ο δὲ 
Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας συµµετέχει, µὲ οὐσιώδεις ἁρµοδιότητες, στὴν 
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διακυβέρνησι τῆς χώρας, προεδρεύει καὶ τοῦ ῾Υπουργικοῦ Συµβουλίου, 
οὐσιαστικῶς συγκυβερνᾷ. Παρὰ ταῦτα καὶ µολονότι µὲ τοιοῦτο πλέγµα 
ἐξουσιῶν ἡ διὰ τῆς λαϊκῆς ἀπ᾽ εὐθείας ψήφου νοµιµοποίησις καὶ τοῦ 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας παρίστατο, ἀκριβῶς ὅπως τῆς Βουλῆς, ὡς ἡ 
ἀληθινὰ µόνη προσήκουσα καὶ ἐπιβαλλοµένη, τὸ Σύνταγµα τοῦ 1958 στὴν 
ἀρχική του διατύπωσι (ἄρθρο 6) ἐνέµεινε εἰς τὸ σύστηµα τῆς ὑπὸ τοῦ 
Κοινοβουλίου ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας· µὲ µόνη τὴν 
διαφορά, ὅτι, µὲ προσθήκη στὰ µέλη τοῦ Κοινοβουλίου (Γερουσίας καὶ 
Βουλῆς) ἱκανοῦ ἀριθµοῦ καὶ ἄλλων ἀντιπροσώπων (τοπικῆς 
αὐτοδιοικήσεως, κλπ.), διηύρυνε τὸ ἐκλεκτορικὸ σῶµα σὲ περίπου 80.000 
πρόσωπα. ᾽Αλλὰ µετὰ τὴν πρώτη καὶ µοναδικὴ ἐφαρµογή του τὴν 
21.12.1958, ὁπότε καὶ ἐξελέγη ὁ Ντὲ Γκὼλ ὡς πρῶτος Πρόεδρος τῆς 
πέµπτης Γαλλικῆς ∆ηµοκρατίας µὲ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν 
62.394 ψήφων ἐπὶ συνόλου 69.470 ψηφισάντων, τὸ σύστηµα αὐτὸ 
ἐγκατελείφθη. Μὲ τροποποίησι  τῆς 6.11.1962, ἡ ὁποία, ἐπικυρωθεῖσα µὲ 
δηµοψήφισµα, ἀµφισβητήθηκε µὲν βασίµως ὡς ἀντισυνταγµατική, ἀλλὰ 
ἐκαλύφθη  µὲ µεταγενέστερες συντακτικὲς ἀναφορές, εἰσήχθη καὶ 
ἐφαρµόζεται ἀπὸ τότε στὴν Γαλλία τὸ σύστηµα τῆς ἀπ᾽ εὐθείας ὑπὸ τοῦ 
λαοῦ ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. ῎Ετσι ἡ υἱοθέτησις τοῦ 
τελευταίου αὐτοῦ συστήµατος συνεδέθη µὲ τὴν µεταβολὴ τοῦ 
πολιτεύµατος σὲ ἰδιόµορφη Προεδρικὴ κοινοβουλευτικὴ ∆ηµοκρατία καὶ 
ἐπῆλθε ὡς λογικὴ συνέπεια τῆς µεταβολῆς αὐτῆς. ᾽Ενῷ ὑπὸ ἀµιγῶς 
κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 
ἐγίνετο στὴν Γαλλία µὲ τὴν ψῆφο τοῦ Κοινοβουλίου.- 

 
Τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἰσχύει σήµερα καὶ στὶς σπουδαιότερες, ὑπὸ 

ἀβασίλευτο κοινοβουλευτικὸ καθεστώς, χῶρες τῆς δυτικῆς τοὐλάχιστον 
Εὐρώπης, ὅπως στὴν ῾Οµοσπονδιακὴ ∆ηµοκρατία τῆς Γερµανίας (κατὰ τὸ 
ἄρθρο 54 τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1949), καὶ τὴν ᾽Ιταλία (κατὰ τὸ ἄρθρο 83 
τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1947)· ἐνῷ τὸ σύστηµα τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας µὲ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ υἱοθετεῖται µόνον στὴν Πορτογαλία 
(ἄρθρο 124 § 1 τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1976) καὶ τὴν ᾽Ιρλανδία (κατὰ τὸ 
ἄρθρο 12 § 2 τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1937).- 
 
Τὰ ἐν Ἑλλάδι. 

6.- Στὴν χώρα µας, κατὰ τὴν σύντοµη περίοδο ὁµαλοῦ 
ἀβασιλεύτου κοινοβουλευτικοῦ βίου, σταθερῶς καθιερώθη (µὲ τὸ ἄρθρον 
65 τοῦ Συντάγµατος τῆς 29.9.1925, τὸ ἄρθρον ἐπίσης 65 τοῦ δηµοσιευθέντος 
τὴν 22.9.1926 ἀπὸ 11.9.1925 Συντάγµατος, ὡς καὶ µὲ τὸ ἄρθρον 67 τοῦ 
Συντάγµατος τῆς 3.6.1927)  καὶ ἐφηρµόσθη τὸ σύστηµα τῆς ἐκλογῆς τοῦ 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διὰ τῆς ψήφου τοῦ Κοινοβουλίου (Βουλῆς καὶ 
Γερουσίας). Περίπτωσις ἐκλογῆς ὑπὸ τοῦ λαοῦ δὲν ἀντιµετωπίσθη.- 
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Υἱοθέτησις τῆς ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς ἀποκλείεται 

συνταγµατικῶς.  
7.-  Αὐτὰ εἶναι τὰ ἱστορικὰ προηγούµενα, ἰδικά µας καὶ ξένα. 
῎Ετσι ἡ πρότασις ἐκλογῆς µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο τοῦ Προέδρου τῆς 

∆ηµοκρατίας στὰ µὲν ἰδικά µας δεδοµένα δὲν εὑρίσκει κανένα προηγούµενο· 
ἀπὸ δὲ τὰ ξένα δὲν ἠµπορεῖ νὰ ἀντλήσει ἕνα κἂπως ἱκανοποιητικῶς 
βαρῦνον πρότυπο. Εἶναι λοιπὸν δυνατὸν τέτοια πρότασι νὰ υἱοθετηθῇ κατ᾽ 
ἀποµίµησι τοῦ σηµερινοῦ γαλλικοῦ προτύπου ; ᾽Αναµφισβητήτως ὄχι !  

∆ιότι ἡ σηµερινὴ Γαλλία ἔχει πολίτευµα διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ἰδικό 
µας. Τὸ πολίτευµα τῆς πέµπτης γαλλικῆς ∆ηµοκρατίας εἶναι ἰδιόµορφη 
Προεδρικὴ ∆ηµοκρατία, ὄχι ἡ ἀµιγῶς κοινοβουλευτική, ὅπως εἶναι τὸ ἰδικό 
µας. Καὶ ἡ καθιέρωσις τῆς ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου 
τῆς ∆ηµοκρατίας ἀποκλείεται σ᾽ ἐµᾶς ὄχι ἁπλῶς διότι θὰ ἐσήµαινε 
µετάπτωσι τοῦ πολιτεύµατός µας σὲ Προεδρικὴ ∆ηµοκρατία· ἀλλὰ διότι τὸ 
ἄρθρον 110 § 1 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατός µας ρητῶς ἀπαγορεύει κάθε 
µεταβολὴ τῆς βάσεως καὶ τῆς µορφῆς τοῦ πολιτεύµατος ὡς Προεδρευοµένης 
Κοινοβουλευτικῆς ∆ηµοκρατίας. ῾Εποµένως, οἱοδήποτε ἀναθεωρητικὸν 
ἐγχείρηµα, πρὸς τὴν κατεύθυνσι µεταβολῆς τοῦ ἰσχύοντος τρόπου τῆς 
ὑπὸ τῆς Βουλῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, µὲ τὴν ρητὴ 
αὐτὴ ἀπαγόρευσι σαφῶς ἀποκλείεται.- 
 
Πῶς ἐξηγεῖται παρὰ ταῦτα ἡ πρότασις ; Συνταγµατικὰ 

παραστρατήµατα παρ’ ἡµῖν. 
8.- Τὶς στοιχειώδεις αὐτὲς ἀλήθειες, δηλαδὴ τὴν ρητῶς 

ἀπαγορευοµένη  διολίσθησι τοῦ πολιτεύµατος µας ἀπὸ Προεδρευοµένη σὲ 
Προεδρικὴ ∆ηµοκρατία, ἀσφαλῶς ἀντιλαµβάνονται οἱ προτείνοντες καὶ 
ὅλοι οἱ θιασῶτες τῆς διὰ τῆς λαϊκῆς ψήφου ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας. ᾽Εκτὸς ἀπὸ τὸ αὐτονόητο τοῦ πράγµατος, τὴν περὶ 
ἐπιγνώσεως τῶν συνεπειῶν τῆς προτάσεώς των ἀπόδειξι προσφέρουν καὶ 
οἱ ἴδιοι, ὅταν τὴν συνδέουν µὲ τὴν ἀνάγκη λελογισµένης, ὅπως λέγουν, 
αὐξήσεως τῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Καὶ ἡ µὲν 
ἀξίωσις γιὰ «λελογισµένη» αὔξησι, ἐφ᾽ ὅσον δὲν συγκεκριµενοποιεῖται, 
στερεῖται νοήµατος. Σὲ κάθε περίπτωσι ὅµως, προερχοµένη ἀπὸ 
ἀµύντορες καὶ νοσταλγοὺς τῆς ἀρχικῆς, πρὶν ἀπὸ τὴν ᾽Αναθεώρησι τοῦ 
1986, διατυπώσεως τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1975, ἠµπορεῖ νὰ ἐκληφθῇ µόνον 
ὡς ἔµµεσος ὁµολογία καὶ παραδοχὴ καὶ ἀπὸ αὐτούς, ὅτι οἱ παρεχόµενες 
ἀπὸ αὐτὸ ἁρµοδιότητες στὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας ἦσαν ὄχι 
λελογισµένες, ἀλλὰ  ἀλόγιστες. ῞Οπως καὶ πράγµατι ἦσαν ! ῾Υπὸ τὴν 
προϋπόθεσι βεβαίως, ὅτι οἱ ἁρµοδιότητες αὐτὲς καὶ ὄντως, συντρεχούσης 
περιπτώσεως, θὰ ἠσκοῦντο ! 
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Πῶς ἐξηγεῖται λοιπὸν ἡ σοβαροφανὴς ὑποβολὴ τῆς, περὶ 
ἀναδείξεως µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, προτάσεως, 
παρὰ τὴν ἐπίγνωσι τοῦ συνταγµατικῶς καταδήλως ἀνεπιτρέπτου αὐτῆς ; 
᾽Ανάγκη εἰλικρινείας. ῾Η ἐξήγησις ἀνέτως ἀνευρίσκεται ἀκριβῶς στὸ 
πλαίσιο µιᾶς κρατούσης στὴν πολιτική µας πρακτικὴ νοοτροπίας τοῦ 
ἐπιτρεπτοῦ καὶ παραθεωρήσεως καὶ εὐθείας παραβιάσεως τοῦ 
Συντάγµατος. Μὲ τὴν προσδοκία τῶν ἑκάστοτε δραστῶν, πὼς ἂν 
ἐπιτευχθῇ τὸ ἐθελόµενο, ἡ παραβίασι παγιοῦται καὶ δὲν ἀκολουθοῦν 
συνέπειες. ῾Ο λόγος εἶναι πικρός, ἀλλὰ ἀκριβής, ἀφοῦ τὰ ἐν προκειµένῳ 
παραδείγµατα δυστυχῶς δὲν σπανίζουν.᾽Ηµπορεῖ κανεὶς νὰ µνηµονεύσει 
τὴν κατὰ τὸ παρελθὸν πυκνή, καίτοι εὐθέως ἀντισυνταγµατική, πρακτικὴ 
τῶν Πράξεων τοῦ ῾Υπουργικοῦ Συµβουλίου. ῍Η τὴν νόσφισι ἢ καὶ ἀπόπειρα 
νοσφίσεως καὶ Προεδρικῶν ἁρµοδιοτήτων. ῍Η τὴν παρεµβολὴ τροπολογιῶν 
σὲ ἄσχετα πρὸς τὸ ἀντικείµενό των νοµοθετήµατα. ῍Η τὶς ἀπαράδεκτες 
στὸ ἔργο τῆς ∆ικαιοσύνης ἐπεµβάσεις, ἄλλοτε µὲ ὠµὲς ὁριοθετήσεις τῶν 
καθηκόντων της ἢ καὶ ἐπιτιµητικὸ σχολιασµὸ δηµοσίως ἀπὸ φορεῖς τῶν 
ἄλλων ἐξουσιῶν τῶν ἀποφάσεών της, ἄλλοτε µὲ δηµόσιες αὐθαίρετες 
ἑρµηνεῖες διατάξεων ἐπικειµένης τῆς ἐφαρµογῆς των, ἄλλοτε µὲ ἀναιδεῖς 
ἐπιταγές. ῍Η τὶς συνταγµατικῶς βαρύτερες παραβιάσεις, - διότι ἀφοροῦν 
αὐτὴ τὴν ἐθνική µας κυριαρχία καὶ ἀνεξαρτησία, - συγκεκριµένως τῆς 
ὑπογραφῆς διεθνῶν συµβάσεων, χωρὶς νὰ ἐπικυρώνονται µὲ νόµο, ὅπως 
ἀπαιτεῖ τὸ ἄρθρον 28 § 1 τοῦ Συντάγµατος, ἢ τῆς διαµονῆς ἢ διελεύσεως 
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ξένων στρατιωτικῶν δυνάµεων, χωρὶς νὰ 
ἐπιτρέπει τοῦτο νόµος, ὅπως ἐπιτάσσει τὸ ἄρθρο 27 § 2 τοῦ Συντάγµατος. 
Τὰ συνταγµατικὰ αὐτὰ παραστρατήµατα εἶναι ὅλα κοινῶς γνωστά, 
τὰ παραδείγµατά των ἀφθονοῦν. ᾽Απὸ τὶς κατὰ τὰ ἀνωτέρω βαρύτερες 
µορφές των, ἀρκεῖ ἐδῶ ἐνδεικτικῶς ἡ ὑπόµνησις, ἀφ᾽ ἑνὸς τοῦ γεγονότος, 
ὅτι ἡ θλιβερή, «ἐνδιάµεση» λεγοµένη, συµφωνία µας µὲ τὰ Σκόπια, τῆς 
13.9.1995 στὴν Νέα ῾Υόρκη, δὲν εἰσήχθη ἀκόµη στὴ Βουλὴ πρὸς ἐπικύρωσι (!), 
καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς ἰταµωτάτης ἐπὶ ἑβδοµάδες χρησιµοποιήσεως ἀπὸ τὶς 
νατοϊκὲς δυνάµεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους ὡς ὁρµητηρίου γιὰ τὴν περυσινὴ 
ἄνοµη καὶ ἐγκληµατική, ἀφοῦ ἐστερεῖτο διεθνοῦς ἢ ἔστω ἐνδονατοϊκῆς 
νοµιµοποιήσεως, ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς Νοτιοσλαβίας, χωρὶς νὰ ἐπιτρέψει 
τοῦτο νόµος, µὲ µόνη τὴν πρὸς τὸ θεαθῆναι, γιὰ ἐσωτερικὴ ἁπλῶς 
κατανάλωσι καὶ πρὸς κατασίγασι τῆς ὀργῆς τῶν Πανελλήνων, ὑποκριτικὴ 
διασάλπισι, ὅτι δῆθεν ἡ ῾Ελλὰς δὲν συµφωνοῦσε στὴν βάρβαρη ἐπίθεσι. 
῾Υποκριτική, ἀφοῦ ἐὰν ὄντως διαφωνοῦσε, δὲν ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέψει τὴν 
χρησιµοποίησι, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐπιθέσεως, τοῦ ἐδάφους της. 
 
Πρακτικὲς ἀδυναµίες, δυσχέρειες καὶ ἄτοπα τῆς ἀµέσου 

ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς. Ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ τῆς Βουλῆς 
ἀναδείξεως. 



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  

1111

9.- ᾽Εκτὸς ὅµως τοῦ συνταγµατικοῦ ἐµποδίου, οἱ προτείνοντες 
τὴν ἐκλογὴ µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 
παραθεωροῦν καὶ τὶς πρακτικὲς ἀδυναµίες καὶ δυσχέρειες καὶ τὰ ἄτοπα 
ἑνὸς τέτοιου συστήµατος. ∆ιότι ἡ λαϊκὴ νοµιµοποίησις πῶς θὰ ἐκµαιευθῇ ; 
Μήπως µὲ προεκλογικὲς συναθροίσεις ; ᾽Αλλὰ αὐτὲς τὶ ἀντικείµενον 
ἠµπορεῖ ἐν προκειµένῳ νὰ ἔχουν ; ᾽Αφοῦ κατὰ τὶς προεκλογικὲς 
ἀντιπαραθέσεις, καθ᾽ ὑπόθεσιν, προβάλλονται προγράµµατα καὶ δίδονται 
συγκεκριµένες ὑποσχέσεις πραγµατοποιήσεώς των, ἄλλο τὸ ζήτηµα ὅτι 
ἀκολούθως οἱ ὑποσχέσεις αὐτές, κατὰ κανόνα καὶ σχεδὸν ἀπὸ ὅλους τοὺς 
ἐκλεγοµένους, ἀθετοῦνται. ῾Ο Πρόεδρος ὅµως τῆς ∆ηµοκρατίας κατὰ τὸ 
πολίτευµά µας δὲν κυβερνᾷ, δὲν διοικεῖ, ἑποµένως καὶ δὲν νοεῖται 
πρόγραµµα δράσεώς του, τὸ ὁποῖον νὰ ἠµπορεῖ νὰ συγκριθῆ µὲ ἄλλο καὶ νὰ 
τεθῆ ἔτσι ὑπὸ τὴν κρίσι τοῦ λαοῦ. Κατὰ συνέπειαν καὶ κάθοδος εἰς 
προεκλογικὴν διαµάχην ὑποψηφίων γιὰ τὸ Προεδρικὸν ἀξίωµα θὰ 
στερεῖται ἀντικειµένου ἀντιπαραθέσεως. 

῾Η ἀντιπαράθεσις ἀναγκαίως ἔτσι θὰ περιορισθῆ εἰς τὴν 
σύγκρισιν προσωπικοτήτων, εἰς τὸ τὶ εἶναι, ἢ µᾶλλον εἰς τὸ τὶ ὑπῆρξε 
µέχρι τῆς ὑποψηφότητός του ὁ κάθε ὑποψήφιος. Νὰ ἐπρόκειτο περὶ 
ἀντιπαραθέσεως προσόντων, ἐὰν ἡ ἐπιλογὴ ὑπῆρχε τρόπος νὰ 
περιορίζεται σ᾽ αὐτὰ καὶ οἱ ἐκλογεῖς νὰ ἀκολουθοῦν ὄντως ἀντικειµενικὰ 
κριτήρια ἐκτιµήσεως, τὸ πρᾶγµα ἴσως νὰ ἦτο ἀνεκτόν. ᾽Αλλὰ 
ἀναποτρέπτως ἡ ἀντιπαράθεσις θὰ ἐκφυλίζεται πάντοτε, ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγµή, σὲ ἀγῶνα δηµοτικότητος.  

᾽Αλλ᾽ ἐδῶ ἔγκειται ὁ µέγας κίνδυνος. ∆ιότι ἡ ἐκλογὴ στὸ 
ἀνώτατο ἀξίωµα τῆς χώρας εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ γίνεται µὲ 
προδιαγραφὲς καὶ κριτήρια καλλιστείων. ∆ὲν εἶναι µόνον ὁ ἐλεεινὸς 
λαϊκισµός, ἀκόµη καὶ τῆς πιὸ βρωµερῆς µορφῆς, ποὺ ἠµπορεῖ σὲ µιὰ 
τέτοια ἀναµέτρησι νὰ κατισχύσει. Εἶναι ἡ ἐξ αὐτοῦ τοῦ κριτηρίου τῆς 
δηµοτικότητος ἐκπορευοµένη ἀπειλή. ∆ιότι εἶναι πασίγνωστο τὸ πῶς 
µεθοδεύεται στὶς ἡµέρες µας καὶ µὲ ποιὲς ἀνορθόδοξες πολλὲς φορὲς 
µεθόδους κατακτᾶται ἡ δηµοτικότης. ῾Η ὁποία καὶ ἠµπορεῖ νὰ στηρίζεται 
καὶ στὸ εὐτελέστερο κριτήριο, καί, ἀκόµη χειρότερο, ἄλλοθεν νὰ ἐπιβληθῆ 
µὲ κατευθυνόµενο θόρυβο καὶ ἀσύστολη διαφηµιστικὴ ἐκστρατεία. Καὶ τὰ 
πολυποίκιλα µέσα προπαγάνδας στὶς ἡµέρες µας εἶναι ἐπὶ τοῦ 
προκειµένου ἀκαταγώνιστα, κυρίως µὲ τὴν εἰκόνα πού, εὔκολη στὴν 
θέασι, ἀποκλείει γιὰ τὸν πολὺ κόσµο τὴν δυνατότητα καὶ στοιχειώδους 
προβληµατισµοῦ.  

῎Ετσι βλέπουµε δυστυχῶς, µὲ κινητήριο δύναµι τὸ χρῆµα, ποὺ τὰ 
πάντα διαφθείρει, καὶ µὲ ὑπόπτους σχεδιασµοὺς ἀλλοφύλων, ξένων 
«προστατῶν» µας, ποὺ θέλοντας νὰ διαφεντεύουν ἀνενοχλήτως τὰ τῆς 
χώρας µας προετοιµάζουν τοὺς ἐγχωρίους ἐθελοδούλους ὑπηρέτες των, 
νὰ προωθοῦνται σκοπίµως καὶ ἀπατηλῶς σὲ τεχνητὰ ὕψη δηµοτικότητος 
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καὶ νὰ ἀναδεικνύωνται καὶ στὸ πολιτικό µας στερέωµα ὄχι σπανίως 
καὶ πρόσωπα στερούµενα τῆς ἀπαραιτήτου µορφώσεως καὶ παιδείας, 
ἀµφιβόλου ἤθους, ὑπόπτου παρελθόντος, ποὺ δὲν ἔκαναν προηγουµένως 
στὴν ζωή τους ἀπολύτως τίποτε, ἀκόµη καὶ ἀνεπάγγελτα, κυριολεκτικῶς 
µηδενικά. Οἱ πάντες κατανοοῦν τὴν στοιχειώδη αὐτὴ ἀλήθεια. Πικρὴ 
γεῦσι τῆς ὁποίας, σὲ ἥσσονα βεβαίως κλίµακα, µᾶς προσέφεραν καὶ οἱ 
προηγούµ ε ν ε ς  ἐθν ι κ ὲ ς  βουλ ε υ τ ι κ ὲ ς  ἐ κλογ έ ς ,  µὲ τὰ 
ἀποτελέσµατα τῶν ὁποίων ἀπεκλείσθησαν ἀπὸ τὴν σηµερινὴ Βουλὴ 
πρόσωπα ἱκανά, µὲ ἀληθινὲς καὶ ὄχι κίβδηλες προσφορὲς πρὸς τὸ ῎Εθνος 
καὶ τὴν ∆ηµοκρατία, καὶ ἀντ᾽ αὐτῶν ἀνεδείχθησαν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ λαοῦ 
ποικίλες ἄγνωστες, χωρὶς καµµιὰ προσφορὰ στὸν τόπο, ἀνώριµες ἢ καὶ  
ἀπαίδευτες ἀσηµαντότητες ! 

Σηµεῖα τῶν καιρῶν. Μήπως θέλουµε  σ᾽ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο νὰ 
περιπέσει καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ πρώτου ἄρχοντος τῆς χώρας µας ;  

 
᾽Επὶ τέλους, ἐκλέγουσα ἡ Βουλή, κατὰ τὰ ἰσχύοντα σήµερον, τὸν 

Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, ἀντικειµενικῶς ὑπερέχει κατὰ πολύ, καὶ δὲν 
εἶναι ἐπιδεκτικὴ τέτοιας ἀθλίας χειραγωγήσεως. Καί, ἐξ ἄλλου, 
προκρινοµένης τὴς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας µὲ τὴν ψῆφο 
τοῦ λαοῦ, µήπως πρόκειται τὰ κόµµατα νὰ µείνουν ἀµέτοχα στὴν σχετικὴ 
προεκλογικὴ ἐκστρατεία ; ∆ὲν θὰ καταδείξει τὸ καθένα ποιὸν ἀπὸ τοὺς 
ὑποψηφίους προτιµᾷ ; ῎Ετσι δὲν θὰ εἶναι καὶ τότε ὁ ἐκλεγόµενος 
οὐσιαστικῶς ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ κόµµατος ἢ τῶν κοµµάτων, ποὺ τὸν 
προετίµησαν ; Τί, λοιπόν, ἀποτρέπεται µὲ τὴν ἄµεση ὑπὸ τοῦ λαοῦ 
ἐκλογή ;  

 
᾽Ανάγκη εἰλικρινείας. ῾Η ἐκλογὴ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 

εἶναι πρᾶξις καθαρῶς πολιτική, ἑποµένως καὶ ἡ ἀνάµιξις σ᾽ αὐτὴν τῶν 
κοµµάτων, ποὺ ἀποτελοῦν, ὑπὸ δηµοκρατικὸ πολίτευµα, τὴν πεµπτουσία 
τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ, µὲ κανένα τρόπο δὲν ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ καὶ δὲν 
ἠµπορεῖ νὰ ἀποκλεισθῇ. ᾽Εν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅµως, δ ὲ ν  ε ἶ ν α ι  
ἐ µ φ α ν έ σ τ α τ α  σ υ ν ε τ ώ τ ε ρ ο ν ,  ἀντὶ νὰ µετέχουν, ὅπως µὲ τὴν 
ἄµεση ἐκλογὴ προτείνεται, σ᾽ αὐτὴν οἱ ὀπαδοὶ τῶν κοµµάτων, µὲ τὰ 
ἀµφίβολα κριτήρια καὶ τὴν εὐκόλως χειραγωγουµένη νοοτροπία των, νὰ 
συντελοῦν στὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ τοῦ λαοῦ 
ἀντιπρόσωποί του στὴν Βουλή ; ∆ὲν ἔχουν αὐτοὶ κατὰ τεκµήριον 
ἰσχυρότερη ἀπὸ τοὺς ἐκλέκτορές των κρίσι καὶ ἀντίληψι καὶ γι᾽ αὐτὸ 
ἄλλωστε δὲν ἐκλέγονται ὡς ἀντιπρόσωποί των ;  
  
Μεθοδεύεται διὰ τῆς ἀµέσου ἐκλογῆς ἡ παλινόρθωσις τῆς 

Μοναρχίας ;  
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10.- ᾽Εν ὄψει τῶν ἀνωτέρω ὁ καθένας εὐλόγως διερωτᾶται, τὶ ἐπὶ 
τέλους ὑπηρετεῖ αὐτὴ ἡ πρότασις περὶ ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ ἡ ἐµµονὴ σ᾽ αὐτήν, µολονότι καὶ 
συνταγµατικῶς ἀνεπίτρεπτη εἶναι, καὶ τὰ ἐκτεθέντα ἄτοπα καὶ 
ἀδυναµίες παρουσιάζει ; Πολὺ φοβοῦµαι, ὅτι δ ὲν  ἀποκλ ε ί ε τα ι  νὰ  
ἐπ ι δ ιώκ ε τα ι  µ ὲ  τὴν  µ ε θόδ ευσ ι  αὐτὴ  σὲ  πρῶτο  στάδ ι ο  
ἡ  ἔµ µ εση  παλ ι νόρθωσ ι  τῆς  ἐκπ εσούσης  δυναστ ε ία ς .  
κα ὶ  στὴν  συν έχ ε ι α  ἡ  ἀποκατάστασ ι  στὴν  χώρα  µας  
τῆς  βασ ι λ ε ί α ς .   

Τοὺς φόβους αὐτοὺς ἐκτρέφει ἀκριβῶς ἡ ἰσχυρὴ προσωπικότης 
τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ Κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πράγµατι 
ἱκανωτάτου πολιτικοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἔκανε πρῶτος τὴν πρότασι καὶ 
ἐµµένει ἀνενδότως σ᾽αὐτή. ᾽Αφοῦ ὁ ἴδιος ἀντικειµενικῶς, λόγῳ ἡλικίας, 
µᾶλλον δὲν πρόκειται νὰ ὠφεληθῇ ἀπὸ αὐτήν. Καὶ ἀκόµη, ἐν ὄψει φυσικὰ 
τῆς πολιτικῆς του συµπεριφορᾶς. ᾽Αφοῦ ὄχι µόνον συνείργησεν 
ἀποτελεσµατικῶς µὲ τὴν γνωστὴ ἀποστασία τοῦ ᾽Ιουλίου 1965 στὸ 
βασιλικὸ πραξικόπηµα ἀποποµπῆς τῆς ὄντως λαοπροβλήτου, 
στηριζοµένης στὴν ἐµπιστοσύνη τοῦ 53%   τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
Κυβερνήσεως τοῦ ἀειµνήστου Γεωργίου Παπανδρέου, καίτοι µάλιστα 
σ᾽αὐτὴν καὶ ὁ ἴδιος, σὲ ἐπιφανῆ θέσι, µετεῖχε· ἀποστασία, ποὺ συνεπέφερε 
τὴν ἀκολουθήσασα εἰδεχθῆ ἑπταετῆ δικτατορία τῶν παρανοϊκῶν 
ἀπριλιανῶν. ᾽Αλλά, καὶ πολὺ ἀργότερον, κατὰ τὸ 1990, προέβη στὸ 
Λονδῖνο στὴν πασίγνωστη δήλωσί του, γιὰ τὸ δῆθεν “unfair” (ἄδικο) τοῦ 
δηµοψηφίσµατος τοῦ 1974, µὲ τὸ ὁποῖον ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς µὲ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία ἀπετίναξε τὰ δεσµὰ τοῦ ἀναχρονιστικοῦ πολιτεύµατος τῆς 
Βασιλείας. ∆ήλωσι, ποὺ φυσικὰ µόνον ἀπὸ ἀφέλεια δὲν ἔγινε. ᾽Εσκοπεῖτο 
τότε µὲ αὐτὴν κάτι, ἡ ἐπίσηµη, ἀπὸ ἐπιφανὲς πολιτικὸ στέλεχος τῆς 
χώρας, ἐπισήµανσις µιᾶς δῆθεν «ἀδικίας». Μήπως λοιπὸν τώρα ἦλθε τὸ 
πλήρωµα τοῦ χρόνου ἀποκαταστάσεως τῆς «ἀδικίας» αὐτῆς ; Μήπως 
δηλαδὴ καὶ τώρα ἐπιδιώξεις τῆς δυναστείας, ἐνεστῶσες φυσικά, 
ὑπηρετοῦνται ;  Μὲ µοχλὸ ἀκριβῶς τὴν ἐν λόγῳ πρότασι ἐκλογῆς ὑπὸ τοῦ 
λαοῦ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. ᾽Αψόγως κατὰ τὸ περικάλυµµά της 
δηµοκρατική, στὴν οὐσία ὅµως µὲ καταλυτικὴ τοῦ δηµοκρατικοῦ µας 
πολιτεύµατος ὀπισθοβουλία. Καὶ ἐξηγοῦµαι : 

 
᾽Εὰν ὄντως ἡ προκειµένη ὑπόθεσις εἶναι ὑποστατή, τότε ἡ 

µεθόδευσις εἶναι πράγµατι σατανική. ∆ιότι µὲ τὸ σηµερινὸ σύστηµα, 
ἀφοῦ ἡ Βουλὴ ψηφίζει Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας κατὰ πρότασι τῶν 
κοµµάτων, ἠµπορεῖ µὲν νὰ ἐκλέγονται ὡς Πρόεδροι πρόσωπα οἱουδήποτε 
πολιτικοῦ φρονήµατος· ἀλλὰ εἶναι ἀδιανόητο, ἑποµένως ἀδύνατο, ὅτι θὰ 
βρεθοῦν ποτὲ κόµµατα νὰ προτείνουν, καὶ Βουλὴ νὰ ἐκλέξει ὡς Πρόεδρον 
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τῆς ∆ηµοκρατίας µέλος τῆς οἰκογενείας τῆς, πανηγυρικῶς µὲ τὸ 
δηµοψήφισµα τοῦ 1974, ἐκπεσούσης δυναστείας. 

᾽Ενῷ µὲ τὴν προτεινοµένη ἀπ᾽ εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀνάδειξι 
τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας τέτοιο ἐνδεχόµενο καθόλου δὲν 
ἀποκλείεται. ∆ιότι, ὅπως προεξετέθη, σήµερα τὰ µέσα ἐπηρεασµοῦ τοῦ 
λαϊκοῦ φρονήµατος εἶναι ἀκαταγώνιστα, ὁ βιασµὸς τῆς ἀληθινῆς θελήσεως 
τοῦ λαοῦ µὲ συστηµατικὴ πλύσι ἐγκεφάλου δὲν εἶναι δυσκατόρθωτος. Καὶ 
στὴν σκέψι τῶν ἐπιβούλων ἀσφαλῶς ἐνεργοποιεῖται τὸ ἐνδεχόµενο, ὅταν 
καθιερωθῇ ἐκλογὴ µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο, νὰ ὑποβληθῇ ὑποψηφιότης γιὰ τὸ 
ἀξίωµα τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, - ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι τὸ πολίτευµά 
µας καὶ δὲν ἀλλάζει, - κάποιου γόνου τῆς ἐκπεσούσης δυναστείας. Καὶ 
βεβαίως θὰ συνεργήσουν σ᾽ αὐτὴν  οἱ ξένοι ἐπίβουλοι, µὲ τὴν ἐπιστράτευσι 
καὶ ὅλων τῶν ἀνοήτων µύθων τοῦ παρελθόντος καὶ τὴν ἐκµετάλλευσι 
φυσικὰ τῆς ἀγνοίας ἢ ἀµνησίας τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὰ ὅσα δεινὰ 
ὑπέστη ἡ Πατρίδα µας ἀπὸ τὴν ξένη καὶ ξενόδουλη δυναστεία.  ῞Αµα δὲ 
ἐπιτευχθῇ τὸ σκοπούµενο, τὸ ἑ π ό µ ε ν ο  β ῆ µ α , - µὲ τὴν ἐπίκλησι 
φυσικὰ ἐπιχειρηµατολογίας µηδενικοῦ νοητικοῦ ἐπιπέδου, τοῦ τύπου, 
φέρ᾽ εἰπεῖν, «τὶ τὶς θέλουµε τὶς ἐκλογὲς γιὰ Πρόεδρο, ἀφοῦ τὸν ἔχουµε 
καλὸ καὶ ἀκοµµάτιστο, ἂς µετατρέψουµε λοιπὸν τὸ πολίτευµά µας σὲ 
βασιλευοµένη δηµοκρατία, γιὰ νὰ ἀποφεύγουµε καὶ τὶς ἐκλογὲς καὶ τὰ 
ἔξοδά των» -, δὲν θὰ εἶναι καθόλου δύσκολο νὰ διασκελισθῇ. ῾Η ἐπάνοδος 
τῆς χώρας στὸ ἀναχρονιστικὸ πολίτευµα θὰ ἔχει τότε, διὰ τῆς 
τεθλασµένης, κατορθωθῆ.- 
 

Εὔχοµαι οἱ παραπάνω φόβοι µου νὰ µὴ στηρίζονται σὲ ἀληθινὲς 
προθέσεις καὶ σχεδιασµούς, νὰ εἶναι στὴν πραγµατικότητα ἀδικαιολόγητοι. 
᾽Αλλὰ καὶ ἡ Βουλὴ τῶν ῾Ελλήνων ἔχει χρέος, ἐνώπιον τῆς ῾Ιστορίας, νὰ 
µὴ δώσει µὲ τὴν υἱοθέτησι τῆς προτάσεως, περὶ ἀµέσου ἐκλογῆς ὑπὸ τοῦ 
λαοῦ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, τὴν δυνατότητα 
πραγµατοποιήσεώς των. ῾Η ∆ηµοκρατία εἶναι τὸ πολίτευµα, ποὺ κατ᾽ 
ἐξοχὴν ἐπιβάλλει συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπη τὴν ἐγρήγορσι  ὅλων µας πρὸς 
διαφύλαξί της.  

∆ὲν ἠµπορεῖ νὰ λεχθῇ, οὔτε  ὅτι  ἡ Βουλή µας προσέχει πάντοτε. 
Κ α τ ὰ  τ ὴ ν  κ α τ ά ρ τ ι σ ι  τ ο ῦ  Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς  τ ο ῦ  1 9 7 5  εἶχα 
διαµηνύσει στοὺς ᾽Αρχηγοὺς τῆς δηµοκρατικῆς παρατάξεως, τὸν Γεώργιον 
Μαῦρον τῆς Ε.∆Η.Κ. καὶ τὸν ᾽Ανδρέαν Παπανδρέου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., νὰ 
φροντίσουν τοὐλάχιστον νὰ παρεντεθῇ στὸ Σύνταγµα διάταξις, ὁµοία 
πρὸς τὸ ἄρθρο 44 τοῦ γαλλικοῦ συντάγµατος τοῦ 1946, κατὰ τὸ ὁποῖο «τὰ 
µέλη τῶν οἰκογενειῶν, ποὺ ἐβασίλευσαν στὴν Γαλλία, δὲν εἶναι ἐκλέξιµα 
στὴν Προεδρία τῆς ∆ηµοκρατίας». ῎Αδικος ὁ κόπος, ἡ ὑπόδειξίς µου δὲν 
βρῆκε ἀνταπόκρισι. Οἱ Γάλλοι, προνοητικοί, ἕνα αἰῶνα µετὰ τὴν κατάλυσι 
τῆς βασιλείας ἐφρόντισαν καὶ ἐθέσπισαν τὴν διάταξι αὐτή. ᾽Εµεῖς, παρὰ 
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τὶς νωπότατες µνῆµες ἀπὸ τὴν βασιλικὴ ἀνοµία, τίποτε σχετικὸ δὲν 
ἐκάναµε. ῾Η ᾽Αναθεωρητική µας Βουλὴ τοῦ 1974 οὔτε τὴν πρόνοια τῆς § 1 
τοῦ «περὶ ἐκπτώσεως τῆς δυναστείας καὶ ἀνακηρύξεως τῆς ∆ηµοκρατίας» 
Ψηφίσµατος τῆς ∆' ἐν ᾽Αθήναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως τῆς 25ης 
Μαρτίου 1924 ἔλαβε, γιὰ τὴν στέρησι τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας ἀπὸ τὰ 
µέλη τῆς ἐκπεσούσης δυναστείας καὶ τὴν ἀπαγόρευσι τῆς διαµονῆς των 
στὴν ῾Ελλάδα. ᾽Ηγνόησε τὸ συνετὸ αὐτὸ ἱστορικὸ προηγούµενο. Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ ἀνέκυψαν τὰ προβλήµατα, ποὺ εἴχαµε µὲ τὶς ἐπιχειρηθεῖσες ἀνὰ τὴν 
῾Ελλάδα περιοδεῖες τοῦ ἐκπτώτου, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔχουµε προσεχῶς κατὰ τὴν 
τέλεσι στὴν χώρα µας τῶν ᾽Ολυµπιακῶν ᾽Αγώνων τοῦ 2004. Γι᾽ αὐτὸ καὶ 
διανοίγεται ἡ θυρίδα πρὸς ἔµµεση, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, παλινόρθωσι 
βλαστῶν τῆς ἐκπεσούσης δυναστείας, ἐὰν παρασχεθῇ ἡ δυνατότης αὐτὴ µὲ 
ἄφρονα καὶ χωρὶς περίσκεψι υἱοθέτησι τῆς, περὶ ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ 
ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, ἀντισυνταγµατικῆς προτάσεως.- 
 

Γ)  ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Τὸ αἴτηµα ἐνδυναµώσεως τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Προέδρου τῆς 

∆ηµοκρατίας. 
12.- ῞Οπως προεξετέθη, ἡ περὶ ἀµέσου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλογῆς 

τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας πρότασις συνδέεται ἀπὸ νοσταλγοὺς τῆς 
ἀρχικῆς διατυπώσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος τοῦ 1974 µὲ αἴτηµα 
ἐνδυναµώσεως τῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, οἱ 
ὁποῖες ἔχουν περιορισθῆ µὲ τὴν ἀναθεώρησι τοῦ 1986. ᾽Επιζητοῦν 
ἀποκατάστασι τῶν ἀρχικῶν ἁρµοδιοτήτων του, ὄχι βεβαίως στὴν πληρότητά 
των, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ὁµιλοῦν γιὰ «λελογισµένη» µόνον αὔξησι τῶν 
ἐξουσιῶν του.  

Καὶ εἶναι ἀληθές, ὅτι παρόµοιες φωνὲς ἔχουν ἀκουσθῆ 
σποραδικῶς καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, ἰδίως σὲ σχέσι µὲ τὴν δυνατότητα 
διαλύσεως τῆς Βουλῆς, σὲ περίπτωσι διαπιστώσεως προφανοῦς 
δυσαρµονίας πρὸς τὸ λαϊκὸν αἴσθηµα ἢ µὴ ἐξασφαλίσεως κυβερνητικῆς 
σταθερότητος· ἁρµοδιότητα, τὴν ὁποίαν ἔδιδε στὸν Πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας, µετὰ γνώµην τοῦ, µὴ ὑφισταµένου σήµερα, «Συµβουλίου 
τῆς ∆ηµοκρατίας», ἀρχικῶς τὸ Σύνταγµα τοῦ 1974 (µὲ τὸ ἄρθρο του 41 § 1), 
ἀλλὰ τὴν ὁποίαν ἀφῄρεσεν ἡ ᾽Αναθεώρησις τοῦ 1986. ῎Ετσι ἐπιβάλλεται ἡ 
ἐγγυτέρα ἐδῶ ἐξέτασις τοῦ προβαλλοµένου αὐτοῦ αἰτήµατος.- 
 
Οἱ ὑπερεξουσίες τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας πρακτικῶς 

µὴ ἐφαρµόσιµες. 
13.- Μιὰ συνταγµατικὴ πρόβλεψις χρειάζεται ὄχι ἁπλῶς µόνον 

γιὰ νὰ ὑπάρχει. ∆ιότι τὸ Σύνταγµα εἶναι ἄθροισµα ὁρισµῶν, ποὺ διέπουν 
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εὐθέως τὴν ὀργάνωσι τῆς Πολιτείας καὶ ρυθµίζουν κατὰ τρόπον πρακτικῶς 
ἐφαρµόσιµο τὴν κατανοµὴ τῶν ἐξουσιῶν. Πρακτικῶς δὲ ἐφαρµόσιµες εἶναι 
µόνον οἱ διατάξεις, ἡ ἐφαρµογὴ τῶν ὁποίων ἠµπορεῖ, συντρεχούσης 
περιπτώσεως, νὰ συντελεσθῆ ὁµαλῶς, χωρὶς ἐπικινδύνους γιὰ τὸ 
πολίτευµα καὶ τὴν ζωὴ τῆς ἐθνικῆς κοινότητος κλυδωνισµούς. 

᾽Αλλὰ ἀκριβῶς τέτοιο χαρακτῆρα δὲν εἶχαν οἱ διατάξεις τοῦ 
ἀρχικοῦ κειµένου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος, οἱ παρέχουσες πλέγµα 
ὑπερεξουσιῶν στὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας. Οἱ ὑπερεξουσίες αὐτὲς 
ἀνταπεκρίνοντο µὲν στὶς ἐπιθυµίες τοῦ ᾽Αρχηγοῦ τοῦ κόµµατος τῆς 
«Νέας ∆ηµοκρατίας, ποὺ µὲ τὴν συντριπτική του τότε πλειονοψηφία 
ἐπέβαλε τὸ Σύνταγµα τῆς ἀρεσκείας του, Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου 
Καραµανλῆ, ἱκανοποιοῦσες τὴν πασίγνωστη ἰδιοσυγκρασία του, 
ἀποβλέποντος δὲ προσωπικῶς ἀπὸ τότε στὴν κατάληψι καὶ τοῦ ἀνωτάτου 
ἀξιώµατος τῆς ∆ηµοκρατίας, πρακτικῶς ὅµως ἐφαρµόσιµες δὲν ἦσαν. 
᾽Απόδειξις, ὅτι ὁ ἴδιος κατὰ τὸ διάστηµα τῆς πενταετοῦς ἀπὸ τὸ 1980 µέχρι 
τὸ 1985 Προεδρίας του, ὁπότε καὶ ὑπῆρχαν οἱ ὑπερεξουσίες αὐτὲς τοῦ 
Προέδρου, οὐδέποτε τὶς ἤσκησε. Μολονότι ἡ ἔλευσις σχεδὸν ἀµέσως, τὸ 
1981, τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στὴν ἐξουσία, µὲ τὶς βαθύτατες ἀλλαγὲς ποὺ ἡ 
Κυβέρνησίς του ἐπέφερε σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς τοµεῖς τῆς κρατικῆς 
ὀργανώσεως καὶ δραστηριότητος καὶ τῆς ζωῆς γενικὰ τοῦ ἔθνους, 
ἠµποροῦσε ἐπανειληµµένως νὰ δώσει τὴν πρὸς τοῦτο ἀφορµή. Καὶ δὲν τὶς 
ἤσκησε, ὄχι βεβαίως µόνον ἀπὸ πολιτικὸ καιροσκοπισµό, δηλαδὴ µὲ τὴν 
προσδοκία, ἐφ᾽ ὅσον τὸ ἀντίπαλον ΠΑ.ΣΟ.Κ. εὑρίσκετο ἀκλονήτως στὴν 
ἐξουσία καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐξηρτᾶτο ἡ ἐπανεκλογή του, νὰ ἐκµαιεύσει, µὲ τὴν 
ἐν προκειµένῳ ἀδράνειά του, τὴν εὐµένεια καὶ συγκατάθεσι τοῦ 
κυβερνῶντος αὐτοῦ κόµµατος γιὰ ἀνανέωσι τῆς Προεδρικῆς του θητείας. 
∆ὲν τὶς ἤσκησε, προφανῶς ἀναλογιζόµενος καὶ τὶς συνέπειες ἑνὸς τέτοιου 
ἐγχειρήµατος, ποὺ θὰ ἠµποροῦσε νὰ βυθίσει τὴν χώρα σὲ µιὰ θεσµικὴ καὶ 
πολιτικὴ κρίσι  χωρὶς προηγούµενο. Καὶ ἐξηγοῦµαι. 
 
Ἡ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διάλυσις τῆς Βουλῆς 

ἐνεργὸς ἀνάµιξις εἰς κοµµατικὲς διαµάχες. Ἡ 
περίπτωσις τοῦ ἄρθρου 41 § 2 τοῦ Συντάγµατος.  

14.- ᾽Αποτελεῖ, νοµίζω, αὐτονόητο κανόνα εὐκρασίας τοῦ 
πολιτεύµατος, ὄργανο ἐκλεγόµενο ἀπ᾽εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ, µόνον ἀπὸ 
αὐτὸν νὰ καταλύεται. 

῾Η Βουλὴ ἐκλέγεται µὲ καθολικὴ ψηφοφορία γιὰ ὡρισµένο χρόνο 
(τετραετία), µετὰ τὴν πάροδο τοῦ ὁποίου, πάλι µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο, 
ἀνανεώνεται. ῾Εποµένως ἐξηναγκασµένη, µὲ ἀπόφασι ἄλλου ὀργάνου, 
διακοπὴ τοῦ βίου της δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται.  

῍Ας σηµειωθῆ ἐδῶ, ὅτι διαφορετικὴ εἶναι ἡ προβλεποµένη στὸ 
ἄρθρο 41 § 2 τοῦ Συντάγµατος περίπτωσις διαλύσεως τῆς Βουλῆς 



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  

1177

«προκειµένου νὰ ἀντιµετωπισθῇ ἐθνικὸ θέµα ἐξαιρετικῆς σηµασίας»· διότι 
αὐτὴ γίνεται µὲν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, ἀλλὰ µὲ «πρότασι 
τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ ἔχει λάβει ψῆφο ἐµπιστοσύνης», δηλαδὴ κατὰ 
τεκµήριο ἐκφράζει τὴν ἐπιθυµία τῆς πλειονοψηφίας αὐτῆς τῆς 
διαλυοµένης Βουλῆς. Χωρὶς βεβαίως νὰ ἐπιτρέπεται ἀποσιώπησις ἐν 
προκειµένῳ τοῦ γεγονότος, ὅτι ἔχει γίνει, δυστυχῶς, καὶ µάλιστα ὄχι µιὰ 
φορά, καὶ καταχρηστικὴ ἐφαρµογὴ τῆς διατάξεως αὐτῆς, καίτοι δηλαδὴ 
δὲν συνέτρεχεν ἡ βασικὴ προϋπόθεσις τῆς ὑπάρξεως ὄντως «ἀνάγκης 
ἀντιµετωπίσεως ἐθνικοῦ θέµατος ἐξαιρετικῆς σηµασίας». 

᾽Εκτὸς ὅµως ἀπὸ τὸ ζήτηµα αὐτὸ ἀρχῆς, ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο ἡ 
ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκλεγοµένη Βουλὴ νὰ καταλύεται µὲ ἀπόφασι ἄλλου ὀργάνου, 
τέτοια προνοµία τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας διανοίγει ἀθεράπευτο 
κύκλο προβληµάτων. ∆ιότι ἡ µετὰ τὴν διάλυσι ἐκλεγοµένη νέα Βουλή, ἐὰν 
µὲν ἐπαναλαµβάνει κατὰ τὴν σύνθεσί της, δηλαδὴ ἀπὸ ἀπόψεως 
συσχετισµοῦ τῶν πολιτικῶν δυνάµεων σ᾽ αὐτήν, τὴν προηγουµένη, τότε 
θὰ ἔχει πλέον τρωθῆ σηµαντικώτατα τὸ γόητρο τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, ἀφοῦ µὲ τὴν λαϊκὴ ψῆφο οὐσιαστικῶς θὰ ἔχει ἀποδοκιµασθῆ 
ἡ περὶ διαλύσεως ἀπόφασίς του. ᾽Εὰν δὲ πάλι προκύψει νέας συνθέσεως 
Βουλή, τότε εὐλόγως ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας θὰ ἐπισύρει τὴν 
δικαιολογηµένη µῆνι αὐτῶν, ποὺ ἡττήθησαν, ὅτι ἔχασαν τὴν ἐξουσία µὲ τὴν 
µεροληπτικὴ ὑπὲρ τῶν ἀντιπάλων των πρωτοβουλία τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, τῆς διαλύσεως τῆς προηγουµένης Βουλῆς· µοµφή, πλήρως 
τεκµηριουµένη ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ἀσφαλῶς ἡ διάλυσις θὰ 
ἀνταποκρίνεται πάντοτε σὲ αἴτηµα τῶν ἐκτὸς τῆς ἐξουσίας κοµµάτων καὶ 
ἔτσι ἡ παρέµβασις µὲ τὴν διάλυσι τῆς Βουλῆς τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας µόνον ὡς ἐνεργὸς ἀνάµιξίς του στὶς κοµµατικὲς διαµάχες 
καὶ ἐνέργεια µεροληπτικὴ θὰ ἠµπορεῖ νὰ ἑρµηνευθῇ.  

Γι᾽ αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ στὴν Γαλλία ὑπὸ ἀµιγῶς 
κοινοβουλευτικὸ πολίτευµα, µολονότι τὰ συνταγµατικὰ κείµενα τοῦ 1875 
τοῦ ἔδιδαν ἐξουσία διαλύσεως τῆς Βουλῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας 
οὐδέποτε, κατὰ τὰ ἑβδοµῆντα χρόνια ζωῆς τῆς τρίτης γαλλικῆς 
∆ηµοκρατίας, τὴν ἤσκησε· ὁπότε καὶ δὲν ἐπανελήφθη φυσικὰ τέτοια 
προνοµία του στὸ Σύνταγµα τοῦ 1946. 
 
Καὶ ἄλλα ἐπιχειρήµατα κατὰ τῆς ἐξουσίας διαλύσεως. 

15.- Στοιχειώδης λοιπὸν πολιτικὴ σύνεσις ἐπέβαλε τὴν 
ἀδρανοποίησι καὶ σὲ µᾶς τῆς περὶ διαλύσεως τῆς Βουλῆς ἐξουσίας τοῦ 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ ὅταν προεβλέπετο ἀπὸ τὸ Σύνταγµα. 
᾽Επρόκειτο ἑποµένως περὶ καταφανῶς ἀχρήστου καὶ ἐξοβελιστέας 
διατάξεως, ἡ ὁποία καὶ ὀρθότατα ἀπηλείφθη µὲ τὴν ᾽Αναθεώρησι τοῦ 
1986.  
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Καὶ φυσικὰ µόνον νηπιακῆς ἐµβελείας εἶναι τὸ ἐνίοτε 
προβαλλόµενο σχετικῶς ἐπιχείρηµα, ὅτι «δὲν πειράζει, ἂς µὴν ἀσκεῖται ἡ 
ἁρµοδιότης αὐτὴ τοῦ Προέδρου, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει, διότι µὲ τὸν φόβο τῆς 
ἀσκήσεώς της θὰ συγκρατεῖται ἡ Κυβέρνησις σὲ σύννοµη ἄσκησι τῆς 
ἐξουσίας». Καὶ τοῦτο διότι εἶναι ἀδιανόητο καὶ ἀνεπίτρεπτο, νὰ 
θεσπίζουµε διατάξεις, καὶ µάλιστα στὸ Σύνταγµα, ἁπλῶς καὶ µόνον µὲ 
ἐκφοβιστική, γιὰ τὴν ἐκλεγοµένη µὲ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ Κυβέρνησι, 
ἀποστολή. ῞Οσοι τὰ ἀντίθετα πρεσβεύουν, ἂς πληροφορηθοῦν πρῶτα 
στοιχειωδῶς, τὸ τὶ πρέπει νὰ διαλαµβάνει τὸ Σύνταγµα µιᾶς χώρας ! ...  

῾Υπάρχει ὅµως καὶ µία ἄλλη σκέψις, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸν ἴδιο κύκλο 
προβληµατισµοῦ ἀναδύεται. ῞Οσοι κοινοβουλευτικοὶ ὑποστηρίζουν τὴν 
ἐπαύξησι τῶν ἐξουσιῶν (ἁρµοδιοτήτων) τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, 
οὐσιαστικῶς ἀπεµπολοῦν µερίδιον τῆς ἰδικῆς των ἀποστολῆς.  

∆ιότι, ὑπὸ κοινοβουλευτικὸν καθεστώς, πρωταρχικὸν καθῆκον 
τῆς Βουλῆς εἶναι νὰ ἐπηρεάζει τὴν διαµόρφωσι τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ, ἀπὸ 
τὴν ὁποία καὶ ἐξαρτᾶται ἡ πορεία τῆς χώρας, πορεία συντελουµένη µὲν 
ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῆς ἑκάστοτε λαοπροβλήτου Κυβερνήσεως, ἀλλὰ 
ἀπαραιτήτως διαρκῶς στηριζοµένης τῆς τελευταίας αὐτῆς στὴν 
ἐµπιστοσύνη τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπείας. Καὶ ὄχ ι  νὰ  µ ε ταθ έ τ ε ι  τ ὸ  
καθῆκον  τ η ς  τ ο ῦ τ ο  οὐσ ι ασ τ ι κῶ ς  σ τ οὺ ς  ὤµου ς  ἄλλου  
ὀ ργάνου ,  κα ὶ  µάλ ι σ τα  µον οπροσώπου ,  τοῦ Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας καὶ νὰ ἀναµένει µὲ τὴν διάλυσί της ἀπὸ αὐτὸν, νὰ ἐπέλθῃ 
προσδοκωµένη ἀλλαγή !  

Καὶ ὁ ἐν λόγῳ ἐπηρεασµὸς µόνον µὲ τὴν ἄρθρωσιν ἐντὸς τῆς 
Βουλῆς ὄντως ὀρθοῦ, συνεποῦς καὶ µεστοῦ πολιτικοῦ λόγου καὶ τὴν 
σώφρονα ἄσκησι τῶν κοινοβουλευτικῶν δυνατοτήτων ἠµπορεῖ νὰ 
κατορθωθῇ. Πρᾶγµα, τὸ ὁποῖο κανένας δυστυχῶς δὲν ἠµπορεῖ νὰ 
ὑποστηρίξει ἐλλόγως, ὅτι ἀποτελεῖ σήµερα τὸν κανόνα. ᾽Αφοῦ εἶναι 
πασίδηλο τὸ γεγονός, ὅτι τὰ ὅσα ἡ Βουλὴ ψηφίζει, συνήθως ἐκτὸς αὐτῆς 
προηγουµένως ἀποφασίζονται καὶ παρασκευάζονται, δὲν ἀπουσιάζουν δὲ 
καὶ περιπτώσεις ὑστέρας ἀπὸ αὐτὴν καλύψεως καὶ ἀνοµιῶν, ποὺ ἔχουν 
ἤδη συντελεσθῆ. Τὸ θέµα βεβαίως συναρτᾶται καὶ πρὸς τὴν προσήκουσα 
ὀργάνωσι τῶν κατ᾽ ἰδίαν πολιτικῶν κοµµάτων, δ ὲ ν  λ έγω  τ ὴ ν  
« δηµοκρα τ ι κ ὴ »  λ ε ι τ ο υ ργ ί α  των ,  διότι δυστυχῶς ὁ ὅρος 
ἐξεφυλίσθη τόσον, ὥστε νὰ ὁµιλοῦν τώρα γιὰ δηµοκρατία κυρίως 
πνευµατικῶς ἀνερµάτιστοι µὲ φασιστοειδῆ νοοτροπία καὶ συµπεριφορά.       
 
Ὁ ρόλος τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Προὑποθέσεις 

ἀτοµικοῦ χαρακτῆρος εὐόρκου ἀσκήσεως τῶν ἔργων 
του. 

16.- ᾽Ανάκτησις λοιπὸν ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν θεσµικῶν 
καθηκόντων καὶ τῆς ἀποστολῆς της πρέπει νὰ εἶναι τὸ µόνο 
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ζητούµενο. Καὶ γιὰ τὴν σωστὴ λειτουργία τοῦ πολιτεύµατος δὲν 
χρειάζεται ἀπονοµὴ καὶ ἄλλων ἁρµοδιοτήτων στὸν Πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας ἐκτὸς τῶν ὑφισταµένων, ἐκείνων στὶς ὁποῖες ἔχει περιορισθῆ 
µὲ τὴν ᾽Αναθεώρησι τοῦ 1986.  

῾Ο ρυθµιστικὸς τοῦ πολιτεύµατος ρόλος του (ἄρθρον 30 § 1 τοῦ 
Συντάγµατος) ἐπαρκῶς καὶ µὲ τὶς ὑφιστάµενες ἁρµοδιότητές του 
ἀσκεῖται. ῾Υπάρχει δὲ τώρα καὶ ἱστορικὸ δεδοµένο. Τὴν περὶ τούτου ἁπτὴ 
ἀπόδειξι προσφέρει ἤδη µὲ ἰδιαίτερη ἐνάργεια ἡ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας συνετὴ ἀντιµετώπισις τῆς βαρυτάτης πολιτικῆς κρίσεως τοῦ 
1989. Μὲ τοὺς κατὰ τὸ ἰσχῦον Σύνταγµα χειρισµούς του, ποὺ ἔτυχαν, ἂς 
σηµειωθῆ, τῆς ρητῆς ἐπιδοκιµασίας δηµοσίως τοῦ συνόλου, χωρὶς καµµιὰ 
ἐξαίρεσι, τοῦ πολιτικοῦ κόσµου, καὶ µὲ τὶς περιωρισµένες ἀκριβῶς ἐξουσίες 
του ἐπετεύχθη τὸ ἀπὸ ὅλους ποθούµενο, δηλαδὴ καὶ ἀπετράπη ἡ µεταβολὴ 
τῆς πολιτικῆς σὲ ἐθνικὴ κρίσι καὶ ἡ χώρα ὡδηγήθη ἀβιάστως σὲ ὁµαλὸ 
πολιτικὸ βίο. Κανένας ἑποµένως σοβαρὸς λόγος δὲν ἠµπορεῖ νὰ γίνεται 
γιὰ ἀνεπαρκῆ, δῆθεν, θωράκισι τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας πρὸς 
ἄσκησι τῶν κατὰ τὸ Σύνταγµα καθηκόντων του.- 

 
Γ ι ὰ  τ ὴ ν  ἄσκησ ι  ὅµως  αὐ τὴ  χρ ε ι ά ζ ο ν τα ι  

ὡρ ι σµ έ ν ε ς  ἀτοµ ι κ ο ῦ  χαρακ τῆρ ο ς  προϋποθ έσ ε ι ς .  
Συνοπτικῶς : ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας ὡς ἀληθὴς φορεὺς τοῦ 
ἀνωτάτου αὐτοῦ πολιτειακοῦ λειτουργήµατος νὰ µὴ µεταβάλλεται σὲ 
ἄβουλο, θλιβερὸ ἐνεργούµενο τῶν πολιτικῶν δυνάµεων, ποὺ τὸν 
ἀνέδειξαν, ἀλλὰ νὰ ἔχει πλήρη γνῶσι τῶν καθηκόντων καὶ ἐπίγνωσι τῆς 
ἀποστολῆς του. Νὰ χειρίζεται τὶς ἁρµοδιότητές του αὐτονόµως, ὄχι 
ἀναγκαίως κατὰ τὶς εἰσηγήσεις ὑπηρεσιακῶν ὀργάνων, οὔτε κατὰ τὶς 
ἑκάστοτε ὑποδείξεις κυβερνητικῶν ἢ ἄλλων παραγόντων. Νὰ ἐνεργεῖ 
πάντοτε καὶ σὲ κάθε περίπτωσι ἀµερολήπτως καὶ χωρὶς ἀπονοµὴ 
συµπαθειῶν ἢ κατανοµὴ ἀντιπαθειῶν πρὸς οἱονδήποτε, µεριµνῶν 
ἀποκλειστικῶς καὶ µόνον γιὰ τὴν παραφυλακὴ τῆς συνταγµατικῆς 
νοµιµότητος, καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὑστεροφηµίαν του. Νὰ εἶναι διατεθειµένος 
καὶ νὰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν Κυβέρνησι, ὅταν αὐτὴ ἀνοµεῖ. Καὶ στὴν 
διαφωνία του αὐτὴ νὰ ἐµµένει καὶ ἐὰν τείνει νὰ ἐξελιχθῇ σὲ σύγκρουσι, 
στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ ἀποδύεται µακρυὰ πάντοτε ἀπὸ κάθε 
δηµοσιότητα καὶ νὰ τὴν τηρεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν µυστική, γιὰ νὰ µὴ ὠφεληθῇ 
ἢ βλαβῇ κανένας ἀπὸ αὐτή, ἀλλὰ καὶ πρὸς χάριν αὐτῆς τῆς αὐθεντίας καὶ 
ὑπολήψεως τοῦ κοινοῦ πρὸς τοὺς θεσµούς. Νὰ ἐµφορεῖται µὲ 
ὑποδειγµατικὴ µακροθυµία, συνειδητοποιῶν τὴν ἀλήθεια, ὅτι καὶ 
παντελῶς ἄδικες ἐπιθέσεις πρόκειται νὰ δεχθῇ, καὶ ἐξ ὁλοκλήρου 
χαλκευµένα ψεύδη  εἰς βάρος του θὰ ἀρθρωθοῦν καὶ κάθε ἀθέµιτο µέσο θὰ 
χρησιµοποιηθῇ ἀπὸ τὴν ἐνεργοποιηµένη ἀνοµία καὶ διαπλοκή, προκειµένου 
ἡ ὑποταγή του νὰ ἐκβιασθῇ, ὅταν ὁ ἴδιος, καίτοι ἀδύναµος σὲ µέσα ἀµύνης, 



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  

2200

ἀκατάβλητος ὅµως κατὰ τὴν θέλησι, ἐννοεῖ νὰ µὴ ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν εὔορκη 
τοῦ καθήκοντός του ἐπιτέλεσι. ῎Ετσι νὰ διαθέτει τὴν ἐσωτερικὴ ἀλκή, ὥστε 
νὰ ἀντιπαρέρχεται µὲ στωϊκότητα τὶς ἄνοµες σὲ βάρος του µεθοδεύσεις 
καὶ µὲ τὴν δᾷδα µόνο τῆς ἀλήθειας νὰ τὶς ἀντιµετωπίζει. 

Μόνον ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς ἠµπορεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς 
∆ηµοκρατίας νὰ ἀνταποκριθῇ εὐόρκως στὴν κατὰ τὸ Σύνταγµα 
ἀποστολή του. ῍Ας περιορισθῇ ὁ ἀναγνώστης ἐπὶ τοῦ προκειµένου εἰς τὰ 
ὀλίγα αὐτὰ ἐπιγραµµατικῶς διατυπούµενα καὶ τὰ ὅσα ἐξυπονοοῦνται. Τὰ 
ὁποῖα ἐξῆλθαν ἀπὸ τὴν ἐµπειρία πενταετοῦς καὶ πλέον (ἀπὸ 29.3.1985 µέχρι 
5.5.1990) ἀσκήσεως τῶν Προεδρικῶν καθηκόντων ὑπὸ τοῦ γράφοντος. Τὰ 
κατ᾽ αὐτὴν δὲν εἶναι βεβαίως τοῦ παρόντος. Θὰ τὰ πληροφορηθῇ ὁ 
῾Ελληνικὸς λαὸς τεκµηριωµένως ἐν καιρῷ.- 
 

∆)  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
 
Ἀπορριπτέα καὶ ἡ κυβερνητικὴ πρότασις. Ἡ ψευδώνυµος 

στήριξίς της. 
17.- ῾Η κυβερνητικὴ πρότασις ὀρθῶς ἐµµένει στὸ ἰσχῦον σύστηµα 

τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας ἀπὸ τὴν Βουλὴ καὶ ἀπορρίπτει 
τὴν ἐκλογὴ του ἀπ᾽ εὐθείας ἀπὸ τὸν λαό. ᾽Αλλὰ ἀτόπως προβλέπει 
δυνατότητα ἀλλεπαλλήλων ψηφοφοριῶν γιὰ τὴν ἐκλογὴ αὐτὴ µέχρις 
ἐπιτεύξεως τῆς ἀξιουµένης, ἀπὸ τὴν τρίτη ψηφοφορία καὶ µετά, 
πλειοψηφίας τῶν 3/5 τοῦ ὅλου ἀριθµοῦ τῶν βουλευτῶν (δηλαδὴ 180 
ψήφων), προκειµένου νὰ ἀποφευχθῇ διάλυσις τῆς Βουλῆς σὲ περίπτωσι 
µὴ ἐπιτεύξεως τῆς πλειοψηφίας αὐτῆς κατὰ τὴν τρίτη ψηφοφορία, ὅπως 
τώρα µὲ τὸ ἄρθρο 32 § 4 τοῦ Συντάγµατος ἐπιβάλλεται. 

Καὶ εἶναι ἀτυχὴς ἡ πρότασις αὐτή, διότι, ὅπως σωστὰ 
παρετηρήθη, ἔτσι ἀπαραδέκτως εὐτελίζεται ὁ θεσµός. ᾽Ανεξαρτήτως καὶ 
τοῦ πρακτικοῦ ἀδιεξόδου εἰς τὸ ὁποῖον ἠµπορεῖ τέτοιο σύστηµα νὰ 
καταλήξει, ἐὰν τὰ κατ᾽ ἰδίαν κόµµατα, σεβόµενα τὴν ἀξιοπιστία των, 
ἐµµένουν ἀνυποχωρήτως στὴν ἄρνησι συγκλίσεως µὲ 180 ψήφους σὲ 
συγκεκριµένο ὑποψήφιο. ῾Οπότε ἠµπορεῖ νὰ ἀπαιτηθῇ καὶ ἐπ᾽ ἀόριστον 
ἀκόµη συνέχισις ἀσκήσεως τῶν Προεδρικῶν καθηκόντων ἀπὸ πρόσωπο, τοῦ 
ὁποίου ὅµως πρὸ πολλοῦ ἔχει λήξει ἡ Προεδρικὴ θητεία ! 

Τὰ ἄτοπα αὐτὰ ἡ κυβερνητικὴ πρότασις ἀποπειρᾶται νὰ 
ὑπερκεράσει µὲ τὴν ἐπίκλησι ψευδωνύµου ἐπιχειρηµατολογίας. 
Συγκεκριµένως, ὅτι ὑπὸ τὴν προτεινοµένη ρύθµισι θὰ ἀναγκάζονται τὰ 
κόµµατα νὰ προέρχονται σὲ σύγκλισι τῶν ἐπιλογῶν των. Μὲ ποιὸν ὅµως 
τρόπο θὰ χωρεῖ ὁ ἐξαναγκασµὸς αὐτός, ἀφοῦ κανένα ἀπολύτως µέσο 
πρὸς αὐτὸν δὲν προβλέπεται, ἡ δὲ ἄσκησις τῶν Προεδρικῶν καθηκόντων 
ὁµαλῶς ἀπὸ τὸν ἀπερχόµενο θὰ συνεχίζεται καὶ ἔτσι ἡ ἀνάγκη τῆς 
ἐκλογῆς δὲν θὰ παρίσταται ἐνεστῶσα ; Πῶς εἶναι νοητόν, µόνες οἱ 
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ἀλλεπάλληλες ψηφοφορίες, χωρὶς δηλαδὴ κανένα ἐξαναγκαστικὸ µέσο, 
νὰ ὁδηγοῦν τὰ κόµµατα στὴν συναινετικὴ ἀνάδειξι Προέδρου τῆς 
∆ηµοκρατίας, ὅταν αὐτὴ ἡ ἀπειλὴ διαλύσεως τῆς Βουλῆς δὲν ἠµπορεῖ νὰ 
ἐπιφέρει τέτοιο ἀποτέλεσµα ; Εἶναι στοιχειώδη ἐρωτήµατα, τὰ ὁποῖα 
καθιστοῦν καταδήλως ἀνάπηρη καὶ ἀναποτελεσµατικὴ τὴν ἀφελῆ αὐτὴ 
πρότασι.  

᾽Απὸ αὐτὴν ὅµως φαίνεται, ὅτι οἱ Κυβερνήσεις δὲν διστάζουν νὰ 
προβαίνουν σὲ διαλύσεις τῆς Βουλῆς, ὅταν τὶς κρίνουν ἰδιωφελῶς 
συµφέρουσες, µὲ καταχρηστικὴ ἐφαρµογὴ τοῦ ἄρθρου 41 § 2 τοῦ 
Συντάγµατος, δηλαδὴ ψευδώνυµη ἐπίκλησι ἀνάγκης ἀντιµετωπίσεως 
«ἐθνικοῦ θέµατος ἐξαιρετικῆς σηµασίας», ἐνῷ τὴν περίπτωσι διαλύσεως 
τῆς Βουλῆς, ὅταν τὴν ὑπαγορεύει αὐτὸ τὸ Σύνταγµα µὲ τὸ ἀψόγως 
ἀντικειµενικὸ καὶ ἁπτὸ κριτήριο τῆς ἀδυναµίας ἀναδείξεως µὲ εὐπρεπῆ 
πλειοψηφία Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, τόσον τὴν ἀποστρέφονται, ὥστε 
ἐπιδιώκουν νὰ τὴν καταργήσουν ! ... 
 

Ε)  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 

Νὰ παραµείνῃ ἡ ἰσχύουσα ρύθµισις. 
18.- Οἱ προηγηθεῖσες ἀναπτύξεις ὁδηγοῦν ἀσφαλῶς εἰς τὰ 

ἀκόλουθα συµπέρασµατα : 
α) ὅτι οἱ σχετικὲς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς 

∆ηµοκρατίας προτάσεις τόσον τῆς Κυβερνήσεως, ὅσον καὶ τῆς 
ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι ὁπωσδήποτε ἀπορριπτέες. 

β) ὅτι ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς πρέπει νὰ παραµείνει ὡς ἔχει µὲ τὴν 
ἰσχύουσα ρύθµισι τοῦ ἄρθρου 32 τοῦ Συντάγµατος, ποὺ βασικῶς 
παρέµεινεν ἡ ἴδια καὶ µετὰ τὴν ᾽Αναθεώρησι τοῦ 1986. 

γ) ὅτι οἱ περιωρισµένες, ὅπως προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἰσχῦον 
Σύνταγµα τοῦ 1974 µετὰ τὴν ᾽Αναθεώρησι τοῦ 1986, ἁρµοδιότητες τοῦ 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ προσήκουσες εἶναι καὶ πλήρως ἐπαρκοῦν 
γιὰ τὴν ἀποτελεσµατικὴ ἄσκησι τοῦ ρόλου του ὡς ρυθµιστοῦ τοῦ 
Πολιτεύµατος, ἐπαύξησίς των δὲ µόνον προβλήµατα στὴν λειτουργία τοῦ 
πολιτεύµατος ἠµπορεῖ νὰ δηµιουργήσει. 

Κατὰ συνέπεια καµµία µεταβολὴ δὲν ἐνδείκνυται σχετικῶς 
νὰ γίνει. 

 
᾽Αρθρώνεται βεβαίως ἀπὸ πολλοὺς ἡ αἰτίασις καὶ ὑπάρχει 

ὄντως σ᾽ ἐµᾶς πρόβληµα κυβερνητικῆς ἀλαζονείας κατὰ τὴν ἄσκησι τῆς 
ἐξουσίας, ἀπόρροια τοῦ πρωθυπουργοκεντρικοῦ χαρακτῆρος τοῦ πολιτικοῦ 
µας συστήµατος.᾽Αλλ᾽ αὐτὸ ὑπὸ κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς δὲν ἠµπορεῖ 
νὰ ἀντιµετωπισθῇ µὲ διεύρυνσι τῶν ἐξουσιῶν ἢ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου 
ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Μόνη ἀποτελεσµατικὴ 
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ἐξισορρόπησις θὰ ἠµποροῦσε νὰ ἐπέλθῃ, παραλλήλως πρὸς τὴν κατὰ τὰ 
ἀνωτέρω ἀνάκτησι τοῦ θεσµικοῦ της ρόλου ἀπὸ τὴν Βουλή, µὲ τὴν 
δηµιουργία καὶ δευτέρου νοµοθετικοῦ σώµατος, Γερουσίας, 
ἀναδεικνυοµένης σὲ σώφρονα τροχοπέδη γιὰ τὴν πρόληψι κυβερνητικῶν 
ἀνοµιῶν.-  

῾Ο Μοντεσκιὲ εἰς τὸ ἔργον του Περὶ τοῦ πνεύµατος τῶν Νόµων 
ἔγραψε : «Il ne faut point faire de changement dans une loi sans une raison 
suffisante» [MONTASQUIEU, De l’esprit des lois, livre XXIX, chap. XVI], 
δηλαδή, « δὲν πρέπει νὰ γίνεται καµµιὰ µεταβολὴ σ᾽ ἕνα νόµο χωρὶς 
ἐπαρκῆ αἰτία”. Κατὰ µείζονα λόγον ὅταν πρόκειται γιὰ διατάξεις τοῦ 
θεµελιώδους νόµου, τοῦ Συντάγµατος.  

Τὴν παραίνεσι αὐτὴ τοῦ µεγάλου πολιτειολόγου ἂς ἔχει διαρκῶς 
ὑπ᾽ ὄψιν της καὶ ἡ παροῦσα ᾽Αναθεωρητικὴ τοῦ Συντάγµατος Βουλή.- 
 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης  
Νέα Πεντέλη, 27η Σεπτεµβρίου 2000.              


