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Άπό της έποχης της Άμερικocνικης κocί της Γocλλικης ΈπocναστOC
σεως

τOC

Σuντocγμocτoc

των

πολιτισμένων

χωρων

κocτocρτίζοντocι,

σuζψοuντocι κocί ψΎjψιζOντOCΙ υπό Σuντocκτικων Σuνελεuσεων ~ Άνoc
θεωρψικων Βουλων, των όποίων τά μέλΎj έκλέγοντocι έλευθέρως ύπό

~Oί) Λocοσ, ό όΠΟLος έκ πocραλλήλου έκψριΧζει έλευθέρως την γνώμΎJV
του atIf της άσκήσεως των πολιτικων κocί άτομικων aικocιωμιΧτων του,

π.χ. aLOC τοσ τόπου (έΨΎjμεριl)ων, ψυλλocaLων, ΠΡΟΚΊ)ρuξεων κλπ.), l)ιιΧ
της συμμετοχης του εις πολιτικά κόμμocτoc της άρεσκε(ocς"-' του κocί

&λλocς όργocνώσεις κocί σωμocτεLOC, aιιΧ συνocθροίσεως εις κλειστοuς

χώρους ~ έν ύπocίθΡ<j), aιιΧ I)Ύjμoσιων όμιλιων κocί συζψήσεων κ.ο.κ.
τοστο llλλωστε συνέβΎj πάντοτε κocί πocγΙως πocρ '~μLν μέχρι τοuaε
κocί άποτελεΊ: έπιβεβocίωσιν εις την , πραξιν της άρχης της λocϊκης

κυρ ιocρχίocς , ~ όποΙα έξocγγέλλετocι Ι)ιά τοσ «ΣυντιΧγμocτος» (&ρθρ. 2

πocρ. 2). Εις τιΧ I)ΎjμoκρocτικιΧ πολιτευμocτoc ~ έξουσίoc τοσ Λocου εΤνocι
πρωτογενής, I)έν εΤνocι « Ι)οτη », aέν άποτελε'i: ΠOCΡOCχώΡΎjσιν οi)τε του
βocσιλέως, οi)τε της κυβερνήσεως οi)τε του στρocτου.
Ειaικώτερον: oc) τιχ aΎjμοκρocτικιΧ συντιΧγμocτιχ I)έν κocτιχρτίζοντιχι

υπο

aιωρισμένΎjς

Έπιτροπης, άπoτελOυμένΎjς άπό έμπίστους της

κυβερνήσεως νομικοuς, ειl)ικοuς ~ μή. τουτο άποτελε'i: σψετερισμόν
της συντακτικης έξουσίιχς, ~ όποίιχ εΙς τιΧ aΎjμοκριχτικιΧ πολιτεόμιχτιχ
άνήκει έξ όρισμου εις τόν Λιχ6ν.

β) Δέν άποτελε'i: «συμμετοχήν» του Λιχου εΙς τήν aLIΧaLxoccrLIΧV
κιχτocρτίσεως του συντάγμιχτος ~ πιχροχή εΙς τοuς πολίτocς aυνocτ6ΤΎjτος
νιΧ άποκ6πτουν άπ6 τάς ύπό λογοκρισίιχν τελοuσας έΨΎjμεΡLaocς εν
ειaικόν πρ6ς τουτο aελΤLον μέ τό κεΙμενον των &ρθρων του κιχτιχρ

τισθέντος ύπό της ώς &νω έπιτροπης σχεl)Lου συντάγμocτος κocί νά
στfλνουν, συμπλΊ)ρουμένων των Μο κενων γριχμμων μέ την γνώμΎjν

των, εΙς μΙιχν άγνώστου συνθέσεως νέιχν « Έπιτροπήν Συντάγμocτος»
(όΜς Ζocλοκώστoc

3,

Άθήνιχς). Πρ6κειτιχι κυριολεκτικως περ[ κωμι

κοτριχγικης « aιιχaικocσLιχς » Ι)ιά της όποίιχς έμπocίζετιχι ό Λocός μocς

κocί υποτιματocι ~ νΟΊ)μοσόνΥ) του κocθ'~ν στιγμήν ε!νιχι ψιμωμένος κocί
κocτocπιέζετocι τυριχννικως.

Τό «( Ιντερμέντζο» τοστο, έτεχνOυpγήθΎj Ι)ιά νOC προβλΊ)θη εΙς τήν
Ι)ιεθνη

κοινήν

γνώμΎJV

ώς

άκocτιχμιΧχητος

άπ6aειξις

της

άμέσου

συμμετοχης τοσ aυνιχστευομένου έλλΎJVικoσ λocoυ εις τήν κocτιΧρτισιν

τοσ συντάγμocτός του. 'Αλλά εΤνιχι ψocνερόν ποσ έγράΨΊ)σιχν ocΙ

« λα.ϊκα.Ι

γνωμιχι » κocί πως έπεβλήθΥ) ~ ύπογρocψή των. πως έσόρθφιχν εις

τάς συγκεντρώσεις οΙ τocλιχΙπωροι aYjμόσιοι ύπάλλΊ)λοι κιχί πως ΙΧΙ
l)ιωρισμένocι aιοικήσεις των συλλόγων κιχί των όργιχνισμων τοπικης

3

α;uτοl>ιοικ~σεως έξέφρα:σα;ν την γνώμΎJν των έκπροσωπουμένων μελων
των.

γ) Δέν απoτελε~, τέλος, έκl>~λωσιν της λα;ϊκης θελ~σεως ~ Ι>ιά
I>ΎJμOψΎJφίσμα.τoς, κόρωσις η μ~, μέ ~ν «να.ί » η μέ ~ν «Ι)χι », τοσ

κειμένου

τοσ «Συντάγμα.τος », τό όπo~oν τελικως συνέτocξεν ~
« KυβέρνΎJσις ». Διότι λoc'ίκ~ κυριocρχίοι; σΎJμoι;ίνει ~ κρoι;τικ~ έξουσίoc

νά ανάγετocι πάντοτε αμέσως η Ι>ιά τοσ αντιπροσωπευτικοί) συστη
μocτος, εΙς τό «'Έθνος» ώς αφεΤΎJρίoι;ν. 'Εάν υποβάλλετοι;ι μόνον έκ

των υστέρων εΙς την ~γκρισιν η αποl>οκιμοι;σίocν ocuTou, aέν πρόκειτocι

~ί λOC'ίκης κυριocρχία;ς κοι;ί τό πολίτευμoc 8έν εΤνα;ι 8ΎJμoκρα;τία;
(Σβωλος). 'Όποτε εΙς Cί.λλoι; κράΤΎJ aιενεργ~θΎJσοι;ν I>ΎJμOψΎJφίσμocτoι;
συντα;γμα;τικά, aι'α;uτων έτέθΎJ υπό τ~ν τελικ~ν ~γκρισν τοσ Λοι;οσ κεί
μενον συντάγμα;τος τό όπo~oν είχε κα;τα;ρτισθη κα;ί ψΎJφισθη από Συνε
λεόσεις, τάς όποία;ς α;υτός έξέλεξε κοι;ί κοι;θ' l5ν πάντως χρόνον οοτος

είχε πλ~ΡΎJ την απόλοι;υσιν των πολιτικων καί των ατομικων του
Ι>ικαιωμάτων. 'Αντιθέτως, πoι;ρ'~μ~ν ό τρόπος κοι;ί ~ συγκεκριμένΎJ

l>ια.l>ικα:σία.

Ι>ιεξα.γωγης

τοσ

I>ΎJμOψΎJφίσμα.τoς

~τo

ουσια.στικως

ανεξέλεγκτος, ~ Ι>έ l>υνα.τόΤΎJς έλευθέροι;ς κocί γνφία.ς έκφράσεως της
θελ~σεως

των

'θ
παρεσκευα.σ ΎJ

πολιτων

'

ουσια.στικως

~
'θ"
σιενεργΎJ ΎJ υπο

κα.ι

ανόπα.ρκτος

~
~
σικταΤOΡΙΚΎJς

έφ'l5σον

κυ

τοστο

β'
ερνΎJσεως,

, ,

υπο

κα.θεστώς στρατιωτικοσ νόμου κοι;ί ανοι;στολης των ατομικων aικοι;ιω
μάτων των πολιτων, οί όπo~ot, είναι aυνατόν νά συλλαμβάνωνται καί
νά

φυλα.κίζωνται Cί.νευ

aικαστικοu

έντάλματος

κα.ί νά στεροσντα.ι

της προσωπικης των έλευθερία.ς χωρίς νά γνωρίζουν τόν λόγον κocί
έπ'αόριστον χρόνον (Cί.ρθρ.

• ,

υπο

95

-

τακτικων

καί

97

-

~
σικα.στων

Συντ.

5

κα.(

6

"

'λλ" υπο
α;

1952),

Συντ.

1952),

,

εκτακτων

νά Ι>ικάζωνται Ι)χι

,

~
στρατοσικειων

aέν Μνα.ντα.ι νά συνα.θρο(ζωντοι;ι

('!~ρ θ ρ. 8 ,
ouTE εΙς

κλειστόν ouTE εΙς ανοικτόν χωρον atιX νά ακοόσουν ρήτοροι; η νά λάβουν
αποφάσεις

(Cί.ρθρ.

10

Συντ.

1952),

I>έν έπιτρέπεται νά ένοσντα.ι

έλευθέρως κα.ί κοι;τά Νόμον εΙς Σωματε~oι; η όργανώσεις των όποίων
Cί.λλωστε τά Διοικψικά Συμβοόλια l>ιωρίσθΎJσα.ν υπό της «κυβερ
νήσεως» .η πρέπει νά είναι πάντως της

έμπιστomινΎJς της,

ένω

έκ παραλλήλου ~ λειτουργίoc των πολιτικων κομμάτων ~χει απαγο
ρευθη (&ρθρ.

11

Συντ.

1952),

I>έν είναι ασφocλε~ς oUTE εΙς τόν οίκον

των, ποό aέν απoτελε~ πλέον Ι>ι'αυτοός &συλον (&ρθρ.

12

Συντ.

1952),

I>έν Μνα.νται νά έκφράζουν έλευθέρως τοός στοχα.σμοός των ouTE
προφορικως, ouTE έγγράφως, ouTE aLιX τοσ τόπου (&ρθρ. 14 Συντ.

1952)

τοσ τελοσντος υπό τόν α.υσΤΎJρόν ~λεγχoν κα.ί προβάλλοντος

τάς απόψεις της

« κυβερνήσεως », οί όπo~oι, τέλος, γνωρίζουν δτι

παρoι;κoλoυθε~τocι

~

συνaιοι;λέξεις

(&ρθρ.

αλλΎJλoγραφ(oc

20

Συντ.

των

1952).

καί
'Υπό

α.ί

ΤΎJλεφωνικα(

ocυτάς

των

τάς συνθήκocς

οul>είς στοιχειω8ως νοήμων κocί στοιχειωl>ως αξιοπρεπής &νθρωπος

aLxocLouTocL νά ~ΧΎJ ψευl>ocισθήσεις.
Τό τελικόν σχέl>ιον "ης «κυβερνήσεως» περιώρισε τάς έξουσίας

4

του βασιλέως, αόξ~σαν <Jμως ιΧντιστοίχως τάς έξουσίας του υπουρ
γικου Συμβουλίου, ~ιετηΡΎ)σε ~έ τ6ν θεσμ6ν του Συνταγματικοϊ)
Δικαστηρίου μέ <Jλσι;ς τάς όπερβολικάς έξουσίσι;ς του, ~θεσε ~έ ΚιΧί
δισι;τάξεις gτι μίϊλλον χειραψετοόσας ιΧπ6 τ6ν λιΧΊ;κ6ν
ΚιΧί ιΧπ6 ιΧότ6ν τ6ν ~ικσι;στικ6ν

,

ocνσι;ψερ

6μενιΧ

,ι
τους

εις

-

ιΧκ6μΎ) ~έ

-

gλεγχον πάντιΧ τά ζψ~μσι;τιΧ τά
ι

σΤΡιΧτιωτικους

'λλ'λ
ΎJ ους

υπσι;

~

του

όποΊ:οι, θεσμοθετουμένου πλέον του ΚιΧθεστωτος της

'

Κ ΡιΧτους,

21 Ύ)ς

,

οι

'Απριλίου

1967, ιΧπ6 όπάλλΎ)λοι γίνοντιΧΙ κυρίιΧΡΧΟΙ τοα Κράτους, έκλέγοντες
μάλιστιΧ ::ιΧνελέγκτως ΚιΧΙ τοός εΙς τ~ν ~ΙιΧχεΙρισιν

της ~υνάμεως

πυρ6ς ~ιόίδ6χoυς των.
Ή θέσις το\) λαο\) , είναι ~ θέσις το\) ΠιΧρΙοu,- ό"όποΊ:ος πρέπει νά

μένει εόΧιΧρισΤΎ)μένος μέ
νΎJτων

»

<J, τι ~ μεγιΧλοψυχΙιΧ των σΎ)μερινων « κυβερ

του εόιΧρεστεΊ:τιΧΙ νά. το\) ιΧΨΙσΎ).

5

Β. ΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρό της μελξ'Γης ομως -rou περ~εχoμέ'Ioυ του « κυβερνητικου »
συντάγματος πρέπει νσ. &φιερωΘοuν μερ~κocΙ πocρC"l.τ-ηρ·ήσεις είς τάς
με"αβατικιχς οιocτtkξεις, Ο{.ΙΧ των όποΙων Ο'ημιουργείται, εν κα:τά
κυριολεξ(ocν « &.ντισύνταγμoc» ίσχυον πα:ρσ;λλ1jλως πρός τό δηθεν
εγκριθέν δπό του λα.ου κείμενον,
α) Ο()τω, 8ιιΧ του αρορ. 13 τό νέον σύντσ;γμoc τ(θετιχι εUOύς μετσ.
τό ο-ημΟΨ'ήφισμlχ εν Ισχύ;;, πλ1jν των διι-ιτσ.ξεων των έγγυωμένων τσ.
άτομιχσ. κα:Ι πολιτικσ. δικσ;ιώματιχ "ων πολιτων, των &.να:φερομένων
εΙς 'Γήν &πα:γόρευσιν σuστσ.σεως εκτιΧχτων οιχocστ-ηρΙων κιχ( είς τήν
εκλογήν των βουλευτων κoc( των αρχόντων της τoπικΊjς αύτο1)ιοικήσεως,
Ο'ηλocδή πλήν των ούσιωδεστέρων δια:τιΧξεων πα:ντός κocταστιχτικου
χάρτου. Αϊιτσ.ς ~ «κυβέρνΊjσις» θά θέσ'Υ) είς εφαρμογήν ()τι-ιν κρΙν'Υ)
' έ στ'Υ) ο' κocφος
'"
- τoc,~οεσμοι, του- λ ocou,
- .ο «γυ'ψ ος »,
δ τι επ
ν οιφocφε θ ουν
ώς &ρέσκετοιι νά λέγ'Υ) ό πρόεδρός Τ'Υ)ς.
Τοϊίτο σ'fjμαίνει (\-ι δέν α.ρκεί 'ή εγκρισις του Λtι.oίί δι&. νά τεΘη
εΙς εφocρμοΥήν ό νέος κC"l.ταστocτικός χσ.Ρ"ljς ά.λλ&. προσαπαιτείτα.ι
καΙ 'ή επιΟοκιμcισίC"l. ,,~ς λιχϊκης ψ'ήφου ά.πό 'Γήν χυβέρνφιν, Ο'ηλιχδ'ή
οέ,1 «ρχεί ν&. Ψ'ηφ(σ'η χουτσ&. - στρC"l.βσ. ό έλληνικός λαός εν οίοο1jποτε
κεΙμενον, τό όποίον ενδεχομένως οoc επιτρέψ'η κocποιο:ν δ(οοο'ι πρός
υποτυπώοη εστω κοινοβουλευηκόν βίον, (&.ρΟρ, 2 πσ.ρ . 2), πρέπει νά
θελ'ήσ'!) κσ.Ι ,η « κυβέρν-ησις» νlι. επιτρέψΊj εΙς τόν λο:όν Τ'ήν θέσιν
'Γης τoιcι.ό"ης θελ'ήσεώς του εΙς έφC"l.ρμογήν . Μέ &λλC"l.ς λέξεις , a.ς
γνωρίζουν "Ελλ'Ι)Vες καΙ Ξένοι ΟΤΙ μέ τ6 διcι.τυμπo:νισθέν Ο'fjμοψ"ή 
φισμ« οχι μόνον οόσιαστικως ά.λλ ού8έ τυπικως TίOEτC"l.L τέρμα. εΙς
τό έλλ'ηνικόν δρ.χμ«· ,η &.πό 'Γης πρώ'Γης ,ημέρο:ς -ης χCΙ-C"ι.λ·ήψεωr:; της

&.ρχης υπό των ενόπλων oιcι.κηρυχθεΤσα βσ.σιλικ·ή, πρωΟυπουργιΚ'ή,
κuβερν'fjτική επrι.γγελΙσ. 'Γης « συντόμου επανόδου εΙς δημοκρατικόν
κα:Ι κοινοβουλευτιχό'ι β(ον

» «ποτελεί

μά.ζΙ μ,έ 8λC"l.-ζ τσ.ς άλλας &πQ.τηv'

τό λεγόι.ι.ε'ιο'} ο'l)μοψ'ήφισμι:ι; διενεργ'ήθ'l) ΟιOC '1« έπιτρέψ'l) εΙς ώρισμέvC"l.
γνωστά 8'ljμοσιογΡIΥ.φικ6. ~ργ(l.νC"l. της -ημε <Y.π~ς καΙ τ~ς άλλοοιχπης νOC
κρούσουν τούς κώδωνες "ης ιχνcι.στσ.σεως 'Γ~ς δ-ημοκρC"l.τΙας έν •Eλλάo~,
έν(j> -ή ολη OtC"l.OLXC"l.Gloι ιχποτελεί: cΧπλoίίν «σκόν ιχέρος, &φοσ XC"l.( <Υ.ύ.ή
&κόμ'η .η O'l)tJooxpcι.T(C"I. του
.,

εσ.ν

"

ι

,Ι

και οτα.ν τ

ό'

«

χυβερνητικου

ι·

αποφC"l.σ~ση 'ι)

«κυ

β'

»

ερνησις

κειμένου Ocί. έφrι.ρμoσO:η

».

β) ΔιιΧ των συντσ.κτικων πρ&.ξεων τ&ς όποΙας κιχτά τριιxκoντcί.8α

• «

,'~,~,
εχει ΎJO'Y) εκοοσει η

κυ

β'
ερν'ησις

».

'

'Ο μεν βι ος των σuντεμνετC"l.ι
ι
ι
μεχρι

της « έξ όλoκλ~ρoυ θέσεως εν Ισχύϊ του συντ&.γμ,oc-τος )J κC"l.ΟΌλον
(Χύτόν τ6ν χρόνον Ισχύουν ΟΙΙΥ.-άξεις άντ[θείΟΙ πρ6ς τ6 Σόντocγμα, τό
δέ περιεχόμενόν των δό,ιC"l.τC"l.ι νά μετlΧβλ'ηθη 8ιoc νόμου &λλcί. κι-ιτ«
τρόπον μή ά.ντιβIΧΙνοντα. πρός τ6 νέον σόντα.γμοι. - τουτο τό τελευ.«Ι:ον
«ποτελεϊ πρόοοον TLVC"l. ΕVC"l.VTL των του Σχεδί.ου της Έπιτροπης
Μ·ητρέλι<Υ. τό όποίον προέβλεπεν 8τι «[ &νωτέρω ΣυντC"l.κτικC"l.L Πράξεις
MVIXVTC"l.L νά τροποποιηθουν οι« νόμου ~στω XC"l.TιX τρόπον &ντιβ<Υ.(νοντιχ
πρός τό νέον ΣύντC"l.γμoc,
Μετα.ξύ των τιθεμένων εΙς &μ,εσο\) εφC"l.ρμΟίήν συ'ιτC"l.γμocτικων
ΟιC"l.τcί.ξεων εΤνι:ι;ι. XC"l.l σ.ύ.ή του &ρΟρου 136, ιcί. της δπo(oc.ς κC"l.τC"l.ρ
Υείτσ.ι .η ΑΙ συντC"l.κτικ'ή πραξις ΟιOC 'Γης όποΙο-.ς .η «κυβέρνφις »
άνεγ'lώρισεν εΙς έC"ι.uτην -ό 8ικαΙωμο: έκΜσεως σuντC"l.κτικων πpcί.ξεω'l ,
XC"l.L Ιήο'l) όρΙζετC"l.ι 8τι ό λεγόμενος άντιβασιλεύς OC"l. έκοι.Ο·η μέχρι τ'~ς

ενεργεΙC"ι.ζ έκλογων, νομοθετικ&. δ ιocτάγμC"l.ται, 'Εκ τούτων πρέπει ν&
σuνC"l.χθη

6

οη,

μετά τήν Ο'ljμοσΙεuσιν του σu'lτOCγμ,C"ι.τος, συντα.κτικ-ή

πρα.ζις οΙν δόναται πΜ ον νά lxooQ~ κιχι 8τ~ η παραγωγή νέων κανό
νων θά περιoρισθΊj εΙς τ6 κοιν&')ς νομοΘε'ηχόν πεδΙον κιχ:Ι έντός τοσ
auVToιyμιxTιxoG XOCTct. τό οuσιαστικ6ν περιεχόμενον πλαισ(οu. "Αν,
πα.ρ&. TOCUTΙX, χσλ μετά Τ'ήν οημοσΙευσιν του συντά.γμ.ο:τος έκδοθη
νέο:. συντακτικ-ή πpiΧξις, τουτο θ'&ποτελη νέον πραξικό1Πjμα χα.τά.

-

'ό μου
ενν

της

β- α.λ εν

'

' ..
" οπο ι OCV σ.υ~l
"
την
6πον XOCL' !
('
εις ειχυτην
κα

τα. ι:: εως,

6

εις τ ν τ
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στότης Οικα.Ιου, ήτοι ιλνυπcφξΙoc, πολιτε(ιχι; κιχτά. την συΥχρονον &ντΙ

ληψιν.

Υ) ΕΙς Ολα. OCUTri θά πρέπει νrλ προστεθη χocΙ τό Ψ'ήφ ισμιχ της 16/29
'Απριλίου 1952, το\) όποΙου .η ίσχίις πocρocτεΙνετocι Οιά. του &ρθρου 136
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« εχτσ;κτιχ

μέτρα:» τά. όποΙα: έΘεσπΙσΘ'ησαν κατ&. 'Γην &.νώμcι.λoν περίοοον 194 -4 ,
ητοι τό « πcφcι.σόνΤ(J.Υμα » του Συντrί.yματoς του 1952, .&ά έζακο
"ouOrj νά ρυθμίζη lπ ά,όριστον 't"'ήν πολιτικήν ζω'ήν της χώρας, ~στω
καί &'1 άντιβαίνΥ) πρ6ι; τ6 νέον Σόνταγμα.

Γ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Διά πρώτην φοράν εΙς έλλY)'lικ6ν Σόνταγμα προτάσσεται προοίμιον.
'Ύ'πηρζαν βεβαίως προοίμια εΙς &λλα Συντάγματα aιαΚΥ)ρόσσοντoc
κο:.τευθυντηρίους άρχάς, άλλά τουτο laικocιολογεLΤΟ έκάστοτε lx των
υφισ~ocμένων κα:τά την θέσπισΙν των κρισΙμων συνΟηκ&')ν, ποίι έχαρα
κτηρΙζοντο cΧπό ριζικάι; πολιτεια:κάς ~ κοινωνικάς μετα.βοΜς, καί
ά.πετέλουν καμπ-ήν τ-ης ίστορΙα:ι; καί ε,νcφξιν νέο:.ς περιόδου του
lθνικου βίου των λαων. πραγμα τ6 όποΙον atv συμβαίνει βεβαίως
πc:φ'·ημίν σήμερον, aεaομένοu μάλιστα στι, ώς <Κπό της πρώτης στιγμ~ς
8~εκ'l)ρύχθ'η υπ6 των «κυβερνΥ)των », ~ κ(l.τάρησ ις νέου συντάγμιΧτοq
t
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,

ι

&.να:σύνΤιΧξιν τ~ς πολιτεΙα.ς. Προοίμιο') xocOtEPOUV, τάς β&σεις του πολι
τεόμσιτος, νoε~τα:ι δπου αΟται μεταβcί.λλoντσ.ι &ρaψ καΙ &πoτελε~
&πολΟΥ(σ.ν μέν gνα:ντι τ~ς Ιστoρίrι.ς, θεμελιώδΥ) at γνώμονα gvcxvTι
των lπιγενομένων atcf τ~ν έρμψείαν καί την lφαρμογ~ν των νέων
θεσμων.

τουτο aέ μάλιστα at6Tt τ6 προοίμιον πρέπει νά εδρίσκεται l'!
auνάμει εΙς έκάστY)'l συνταγματικ~ν aιάτα:ξιν. ΑΙ κrι.ταχωρY)μέναι l'!
αότί)J &ρχrι.ί πρέπει νά gxouv lμπνεόσει τοός θεσμοός κrι.ί τάς atcxτάξεις του Συντάγματος καί πρέπει νά καθοaΊjγουν καί νά aια:
φωτίζουν τοός lντεΤιΧλμένοuς την έφαρμοyf)ν κrι.ί την έρμY)'lείαν των.
ΕΙς τ~ν aΥ)μοl<ρrι.τ!r:ι.ν, θεμελιουμένY)'l ώς καθεστώς lπί τ~ς κυρι
α:ρχίας του Λαου, κάθε lξοuσία πρέπει νά ΠΥ)γάζΥ) lx τ~ς λαϊκ~ς
θελ~σεως, νά &σκητο:.ι υπέρ του Λαου lξα:σφο:.λίζοuσα τά &γαθά τ~ς
έλευθερίας καί τ~ς Ισ6τητος, νά &ντλ~ τ~ν άρμοaιόΤΥ)τά ΤΥ)ς lx τ~ς
λαϊκ~ς lντολ~ς κrι.ί νά "oyoaoT~ πρ6ς τ6ν Λα6ν. Κο:.τά συνέπεια:ν,
lξοuσίαι αΙ όΠΟLOCΙ at'! gxouv λ~'ίκ~ν καταγωγ~ν καί atv είναι δπεό
θονοι gνrι.ντι του Λαου at'! συμβιβάζονται πρ6ς τ6 πολίτευμα τ~ς
ΔY)μoκρrι.τίaζ .

'Απ ομένει νά lρεuνΥ)θΊ\ κατά π6σον αΙ &ρχαί του προοιμίου lπα
λΊ)θεύονται atcf του κειμένου του «νέου Συντάγματος ».
Μία ειaικωτέρα παραΤ~ΡΊjσις lπιβάλλεται l'! προκειμένω : Σ~με
ρον ό έλλY)'lικ6ς Λα6ς &πoτελε~ται &π6 g'! 'Έθνος, τ6 ΈλλY)'lικ6ν
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ΚρOCτος εΤνα.ι

ένια.ϊον,

περιλα.μβOCνον

εΙς τούς

κ6λποuς τοι>

oAouc;

σχ.εΜν τούς " 'λλ-ηνα.ς έξα.ίρεσιν σ.ποτελουν οΙ άΛUτρωτoι άκόμ'1)
'Έλληνες . Κα.τά σuνέπεια.ν υπό τιΧς πα.ρούσα.ς Ιστoρικcί.ς σuνθήκα.ς .η
r1:ξα.γγελΙα του προοιμΙοι> περί δια.σφcιλΙσεως "ης «έν6τ-ητος του
"E6vouc; κο:( του κριΧτοuς » εΊνο:ι περιττή. Μ-ή ευρΙσκοuσα. δέ !στο
ρικ-ήν Οικα.Ιωσιν κατα.λ·ήγει νlι. (ιΠOδΎjλoΊ: τrί.σεις δλοκλ-ηρ<ιιτικάς του
νέου πολιτεύματος, καΟ'δ μέτρον δπα.γορείιει ένιο:Ιο:ν κcxΙ πρooιcx
γεγρα.μμέν'1)ν πολιτικ-ήν πορεΙαν, ΟΊ)λα.δ-ή κατΌόσΙαν εΙς τόν πολι
τικόν τομέα. κcxθιέρωσιv ένός οΙονεί μονοκομματισμου. τουτο δμως
euptaXETcxL εΙς ριζΙΚ'ήν ιΧντΙΘεσιν πρός τ"ήν εννοιο:ν της δημοκρα.τίcxς, ή
όποΙα. . κα.Ι διOC του προοιμΙοι> έξο:γγέλλεΤο:ι. ΠατOC συνέπεια'l ε'Ιτε
α.t λέξεις του προοψ.Ιοι> στερουντα.ι οόσιο:στικου περιεχομένοι> κα.Ι
κα.θΙστocντocι νομικως κε.ναί, εΊτε α.Ι καθιεροόμενocι οι'αότου ιXrx.cxl
ιΧντιφάσκοuν πρός άλλ-ήλ«ς.

Δ. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

1.

Σύντcxξις της ΠολιτεΙοις

Kατlι. τ6 &ρθρον 2 : «Τό πoλ(τεuμ« της Έλλάδος εΤν(iΙ βα.σιλεuο
μένη Ο"ημοκρατ(α.. " . πα.σα.ι α-Ι r1:ξοuσLα-ι ΠΎJΎocζoυν έκ του Λσ.ου δπOCρ

xouv υπέρ του Λα.ου κα.ί του >ΙΕΟνοuς κα.Ι ά.σκουντσ_ι κα.6'Ον τρόπον
όρΙζει τό σύντα.γμοι

»_

'
ι ,
λΙψ
~/'
λ t: ι
-'1 θ
21 τοι>περι επσ.να. Ί) εως, σχεοον cωτο ε<,ει, τοι> οιρ ροι>
Π ροκει..-Ο'.ι
σuντOCγμσ.τος του 1952. ΑΙ διοιφοροιί εΙνοιι :
οι) δη α.Ι έξοuσΙα.ι, ~o-η, π-ηΎocζοuν 6χι ά.πό τό εθνος, ά.λλΊΧπ6 τόν

λocόν, κοιί.
β) δη διοικρίνετocι ό «λα.ός
ποιρOCτοιξιν.

» άπ6 τό «εθνος }) άφου τίθεντοιι κα.τOC

>~
ι
.1
Ι
, t: ι
Α"
t:
ι
ι
Τ Ο, πρωτον
ουοεμ οιν
εχει Πf.ocγμΟΙ"-ΙΚ'1ν οι<,ιοιν.
ι ε<,οuσιοιι,
με
όλΙγocς φωτεινocς έξOCιΡέσεις, -ησ',("ηΟ-ησα.ν κocΙ υπ6 τ6 κρOCτος του auVTocyμα.τος τοϋ 1952 ώς &.'1 ΠΡΟ'ήρχο'/το ύπό Ιί.λλων π-ηγων κα.Ι 6χι άπ6 τδν
λα.6ν της ΈλλOCδoς_ Τ6 οεύτερον, .η άνηδια.στολ-ή του λα-ου κα-Ι του
εθνοuς, aόνocτα.ι νOC εχη κα.Ι νομικήν κα.Ι πρα.γμα.ηκήν άξΙοιν, εΙς
χεϊρα.ς κuβερνψικου όμΙλοu, δ όποΤος ούνα-τα-ι νOC άξιώση οτι έκφρOCζει

τάς πεποιθήσεις 6χι του λα.οσ, τόν όποΤον Μ'ισ.τα.ι κα.Ι νoc περιφρονη,
άλλά του ~θνοuς, της μερίδος Ο-ηλσ.Ο"ή του λocου -ης ΙιΧπνεομέν'1)ς άπ6
« έθνικOCς }) πεποιθήσεις. Πα.ρερμψεuμέν-ης ο{)τω της άληθοuς έννοία.ς
δρου εθνους.
Ή έξουσΙα- &.λλωστε Tou λα.οU δωλΙζετocι όπ6 τριων &.λλων « έξοu
σιων » ~τoι Tou Σuντα.γμα.ηκοU δικα.στ-ηρΙοu, Tou ΣυμβοuλΙοu Tou
'Έθνοuς κα.Ι Tou Στρα.τοU, &στε νOC άπομένουν έλOCχιστα. στοιχεϊοι
λα."ίκης κuριocχΙα.ς, Τ6 πρωτον, (»ΙΚOCLOUΤα.ι, νOC δια.λό-η κ6μμα.τα.,
(Ciρθρ. 58), νOC έλέγχ-η τά κωλύμα.τα. τά άσυμβΙβα.στα. κα.Ι την ~κπτωσιν
έκ τοu βοuλεuτικοu άξιώμα.τος (&.ρθρ. 63), κoc[ νOC στερη τούς πολίτα.ς
των άτομικων των δικα.ιωμOCτων. (&.ρθρ. 24).
Τ6 δεύτερον ερχετα.ι εις εό-&εϊοιν σύγκροuσιν μέ τήν λα."ίκήν xuptιxp
χίοιν. Ό διορισμ6ς Tou πρωθuποuργοu (&.ρθρ. 43) κα.Ι ή πα.Uσις της
« λοιοπροβλήτου » κυβερνήσεως (&.ρθρ. 43 πα.ρ. 1) θά πρα.γματοποι
oUVTIΧL άφοu γνωμοδοτήση τ6 Σuμβούλιον τοu 'Έθνοuς. ' Ακ6μ-η κocί
ή προσφuγή εις τήν λα."ίκήν έτuμ-ηγορίocν (διOCλυσις βοuλης &.ρθρ. 46) θOC

-rou
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~υναται νά. άναβάλλεται έπ'άόριστον έφ'l)σον συγκατατίθεται πρός
τουτο καί τό Συμβουλιον του "Εθνους.
Τόν Ι)λον κλειόν περισφίγγει, έν τέλει, ~ έξουσία του Στρατου, ό

όποίος όφε(λε~ πΙσην μόνον εΙς την Π cιτpΙ8α καΙ όχι εΙς τό Σύντrι.γμσ.,
ό όποίο ς υπηρετεί μόν ον τό 'Έθνος κα.( 5χι τόν λcΧ6ν (άρθρ. 130 ) καΙ ό
όποίος Οέν υπ6κειται εΙς τ6ν έλεγχον τ-ης νομΙμοι> κυβερν'ίjσεως
( όίρΘρ. 131 ), gσον «φoρ~ τάς προα.γωγάς κcχ( ιΧποστροιτεΙσ.ζ . 'Επ ι 
πλέον OU\1OΙΤcΧΙ νά. περιβάλλετ(f.Ι μέ έκτάκτοuς έξουσΙας, I)Τ(f.ν δ β(f.σιλεός
xor.t ~ Κυβέρνησις κηρύσσουν τ-ήν χώραν είς κατάστασιν πολιορκΙας
(στρατιωτικός ν6μος). Ή μ.6νΊ) προυπ6θεσις .η δποίσ. άπιχιτείτα.ι
πρός τοϋτο εΙνα ι .1] σuγκατάθεσις του Σuμβοuλ(οu του 'Έθ'ιους.
Π. Ή έπίσημος γλωσσα.

Ή Έλλάς πάσχει άπό 3ιγλωσσίαν. Μεταχειρίζεται εΙς τ~ν καθη
μεριν~ν ζω~ν καί εΙς πασαν μoρφ~ν τέχνης του λόγου 6ργανον λαμπρόν,
καταγόμενον άπό τ~ν άρχαίαν έλληνικ~ν λαλιάν καί την βυζαντιν~ν
παρά30σιν, της άπαγορευεται Ι)μως, άπό του ~τoυς 1911, 3υνάμει
εΙ3ικης συνταγματικης 3ιατάξεως, νά τό XΡΎjσιμOΠOι~σΎj εΙς έπι~μoυς
έκ3ηλώσεις. Κατ'αυτάς εΙναι υποχρωμένη νά χρησιμοποιη γλωσσικόν
Ι3ίωμα πεποιημένον, έμφανίζον νόθα XαραΚΤΎjριστικά γνωρίσματα
.έπιρροων άρχαιοελληνικων, νεοελληνικων καί άλλογλώσσων, άπό τάς
όποίας άπηρτίσθη τό κραμα τό άποκαλουμενον « έπίσημος γλωσσα του
κράτους ». Ή έπισημότης αυτου του Ι3ιώματος έπέβαλεν άναγ
καίως την « έκμάθΎjσίν» του καί την χρησιν του καί εΙς &λλας
έκ3ηλώσεις « ~μιεπισ~μoυς ». Τοιουτοτρόπως ό 'Έλλην άναγκάζετα~
νά. « μάθη» αυτήν τήν γλωσσαν, ~ όποία θεωρε'Lται γλωσσα « του »,
εΙς τό crxoAE'Lo καί μέ μεθό30υς έκμαθήσεως των ξένων γλωσσων.
Τά πνευματα έζαλίσθΎjσαν, αΙ γλωσσαι έσυγχίσθησαν καί ως αυτο
νόητον άποτέλεσμα έπηλθεν ~ άγραμματωσυνη μεγάλων στρωμά
των λαου, τυχόντων καί μέσης έκπαι3εύσεως. Αυτό τουτο τό σύντα
γμα ~xει πρώτης λαμπρότητος γλωσσικους μαργαρίτας. Καί ώς νά.
μή ~φθανεν ή γλωσσικ~ α{)τη 30υλεία εΙς τήν έπίσημον μορφήν, ώς
νά μή ~φθανoν αΙ &λλαι μορφαί 30υλείας, τάς όποίας κατεργάζεται τό
σιινταγμα 3ιά τόν έλληνικόν λαόν, καθιερουται 3ι' αυτου καί έκπαι8ευ
τική 30υλεία, όριζομένου Ι)τι τό άκάθαρτον τουτο γλωσσικόν Ι3ίωμα
τό κατ'ευφημισμόν άποκαλοΙΙμενον « καθαρεΙΙουσα », θά είναι (&ρθρ. 6)
κ(Χί ή γλωσσα της έκπαι8ευσεως.

Ε. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Πρό3ηλος είναι ~ προσπάθεια εΙς τό κεφάλαιον τουτο νά περιστείλη
άμέσως ~ έμμέσως καί έπιτη3είως τά άτομικά. 3ικαιώματα. Ώρι
σμέναι μέν 3ιατάξεις του είναι άντιγραφ~ των παλαιων ένω Ι)λαι σχεΜν
αΙ νέα ι θεσπίζουν προσθέτους περιορισμους των άτομικων έλευθεριων.
Τάς έξαγγέλλουν μέν κατ'άρx~ν, άλλ'έν συνεχεία εΙσάγουν περιο
ρισμους καί έξαιρέσεις ποΙΙ έξικνουνται πολλάκις μέχρι της ουσια
στικης των άναιρέσεως. ΕΙναι 3έ XαραΚΤΎjριστικόν Ι)τι ου3εμία κα
τεβλήθΎj προσπάθεια προσαρμογης των περί άτομικων 3ικαιωμάτων3ι!Χτάξεων πρός τάς 3ιεθνε'Lς υποχρεώσεις της χώρας. ' Η γνοήθησαν
6χι μόνον αΙ κατευθυντ~ριoι γραμμαί της ΟΙκουμενικης Διακηρύξεως
Δικαιωμάτων των Ή νωμένων Έθνων (1948) άλλά καί αυτ~ ή
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Σόμβσ.σις της Ρώμ'Yjς τοϊ)

1950 'ή όπο(α. εχει ,χμεσον ~εσμευτικόν

χι:φακτ-~pα εναντι τοσ Έλλ'Yjνικοi3 Κράτους.

1.

ΕΙς τό ,χρθρον

14,

περ( τίιπου

:

α) εΙς τάς περιπτώσεις καΘ' ιχς επιτρέπεται κlΧτάσχεσις του έντUπo~

προστιθεντα:ι κα:( α{ « &ποκαΜψεις»

l5χι μόνον

των στρατιωτικ-ης

σ·ημα.σΙας χιν'ήGεως των ένόπλων δυν&μεων κα:( των όχυρώσεων, ώς εΙς

τό &ρΟρο.., 141'013 σuντσ.γμocτος του 1952, άλλά κoc( « της όργα.νώσεως,
συνΟέσεως, έξοπλισμου καΙ ιocτάξεφς» των ένόπλων δυνσ.μεων Ούτω
οόδεΙς θ& δύνατocι νά γνωρΙζΎj 8, τιδήποτε σχετΙζε-αι πρός τό λεγόμενον
«έ'Jοπλον τμημoc του έθνους », 1'6 όποίον, μ~ αλλ(l.ζ διocτάξεΙζ, περί
των όποΙων κocτωτέρω άποσχετΙζεται &πό τό έΘνος καΙ κ(l.θΙσταταL
αότόνομος Μναμις έν τω κράτει, δρωσα έν μυστικότητι καΙ άνελέγκτως,
<kxbfL'Yj κα( άπό τήν πολιτικήν έξουσ(αν.

β) 'Ως ν~ μ'ήν '~ρκoυν oci εΙς ας έπιτρέπεται κα.τσ.σχεσις έψημε
ρΙδων κλπ. περιπτιι')σεις δ'Yjμοσιεuμocτος -ό όποίον ε!ναι «προφα:νως
στασια.στικόν ~ άποτελεί πρόκλ'ησιν εΙς δcσ.πραξιν έγκλ·ήμσ.τος έσχ.άτης
πρoδoσίocς )} προστΙΟεντσ.ι κα.Ι α.Ι πεpιπτ(~σεις καΘ'&ς τό δ'tjμoσίευμ.α.
«σκοπεί εΙς 't"Ijv άνα'rροπήν του πολιτεύμα.τος Jή του κρα.το\ίντος
κοινωνικου κα.Οεστωτος ~ &ποβλέπει όπωσδ'ήποτε εΙς τήν προβολ'ήν
~ διά80σιν πρός πολι'nΚ'ήν έκμετάλλευσιν &πόψεων δργα.'Jώσεων κα.Ι
πολιτικων κομμάτων τσ. όποία. έτέθΊJσα.ν έκτός νόμου. Τό « όπωσ
δήποτε » Μνα.τα.ι νσ. α.πολ·ήξ-η ωστε νά ιχπαγορεύετα.ι .η δ'ημοσίευσις
.εΙς τ-ήν 'Ελλάδα. ~ργων κοινωνιολόγων xq:t στοχα.στων &ρχα.ίων κα.(
συγχρόνων, cXπλως κocΙ μόνον διότι συμβα.Ινει νι;. συμπίπτουν μέ τάς
:Χπόψεις δια.λέλυμένων όργα.νώσεων, μέ άπoτέλεσμ~. νά καθΙστα.ηχι

.άΜνΜος 'ή πάλη τί~ν Ιδεων, βα:σικ6ν στοιχείον της Δ·ημοκρα.τΙα.ς.
1'6 άρθρον 14 πα:ρ. 5 όρίζει ιχκόμ:1J 8τι -.6 « δικotστ-ήριoν έπΙ δευτέρας
,εντός πεντιχετ(ocς καταδίκης έπΙ οίου8ήποτε 8ιά το\ί τύπου διαπρocχθέν
τος &δικήμ.α.τος κoc( δισ. τό όποίον έπιτρέπετα.ι κocτι;.σχεσις (πocρ. 4)
~ &.πτετα.ι του Ιδιωτικου 1) οΙκογενεια.κοσ βΙου, (πcφ. 9) δια.τ&.σσει την
δριστLΚήν ~ προσωριψήν πα.ϋσLν της έκΟόσεως ».
"Ολαι α.tιτoιΙ α.Ι νέα.ι, ιΧλλά κοι( τ6 σύνολον των προστοιτευτα(;'>ν της
:ελευθεροτυπίοις διατάξεων του &ρθρου 14 xocOtaTouv τήν εν γένει
. ρόθμισι.'1 τοϋ Οέμοιτοι; κυρι,ολεκτι,κως κ"ταΘλιπτικ~ν κoc( δημιουργουν
εν κλίμα μονίμου οί;ονεΙ ΨυχολογLχης βία.ς έπΙ των 8'ημοσιογρc;(φων,
. έκi)οτων, συγγρα:φέων κλπ. ο!ου8'ήποτε έιιτόπου &στε νιΧ μ~ τολμοϋν
·.ν,χ α.νη-.ΙΟενΤΟΙL πρός τάς α.π6ψεις των κρατουντων. Έιχν εΙς την
ΤΟLα.ότην ρίιθμισινπροστεο:η 'ίj πσ;λ(l.ιοτέΡGt 8ιιΧτοιξις της πα.ρ. 14 του
.&ρθρ . '1 4 Σuντ. κα.θ'~ν « «t προστοιτευ't'LΚOCΙ τοϋ τύπου 8ιocτά:ξεις
(ώς π.χ. ή άπσ;γόρευσις προληπτικης λογοκρισίοις) i)έν έφαρμόζον
' ται έπΙ των &.λλων περισσότερον συγχρόνων κα( μαζικων μέσων
,μεταΜσεως λόγου ~ παραστάσεως, ώς είναΙ. οΙ κl,ν'Yjμcιτογράφοι, τά
:8ημόσιιχ θεάματα, ή φωνογραφ(α, ή ραl)ιοφων(α, ή τ'Yjλεόρα.σις κλπ. »,
καθΙστocτocι πρόl)ηλον τ6 πλασμα.τικ6ν της συντιχγμαΤLκης προστα.σΙας
της έλευθfρας 8ημοσιείισεως των στοχocσμων.

2.

'Άρ&ρον

15.

Τ6 « σχέ8 ι.ον Μ·ητρέλια. », Ο:ρθρ. 10, έπέτρεπεν οπως ή « aικα.
στικ~ &ρx'~ », l)'lJλαδ~ OXL μόνον τά Ι)ιχσ.στ-ήρια. άλλά κα( αΙ &.νακρι
τικαΙ καΙ α.Ι ένεργουσαL προανι;.κρισιν ιχστu\loμικσ.ί άρχαί, ν&" μ'ή 8ε-
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σμεόoντcι.ι ?ι.πό τό &πόΡΡ'ητον τ~ι; ~ι'~πιστoλων τηλεγρα-φΎ)μάτων κσ.Ι
τηλεφωνημάτωv έπιxoινων(cι.ς. Ή ΙεροεξετασΤΙΚ'ή αύτή διάτα.ξις δέν
είχε περιλΎ)φθ~ εΙς τ6 ΠΡΟΎ)γοόμενον «κυβερνητικόv » σχέδιον, έπα.
νέρχετο:ι ομως ·ηΟη ~ιά. τοίί νέου άρΘρου 15.
uτω, συνταγματικως
κοιΘιεροστο:ι 1) πο:ρακολοίιΟησις των τηλεφωνΎ)μάτων καΙ ή λογοκρισία.
των έπιστολων, « ~ιά λόγους έθνικης ?ι.σφαλε(α.ς καΙ δημοσΙα.ς τάξεως».

3. Ό διά τοσ όίρθρου 18. περιορισμ6ς του (»ικαιώμα.τος του συν
έρχεσθα.ι είναι ?ι.κδμη έντονώτερος. Οδτω οιά νέων δια.τάξεων : α) θε
σ πΙζετoc ι δποχρέωσις γνωσΤΟΠΟΙ'ήσεως είς την &στυνομΙα.ν πρό 48
ώρ(;')ν των δ'l]μοσΙωνέν γένει (όίρσ. καΙ των έ,ι κλειστω χώρω) συvα.
ΘροΙσεων β) δρΙζεται ι5τι ο:Ι έv ύπαΙΟρω συνιΧθροΙσεις Mνα.ντιΧ~ νά
?ι.πιχγορευθοίίν άν έχ τοότων έπΙκειτιΧΙ κίνδυνος ι5χι μόνον εΙς 'Γήν
δημοσΙαν &σφάλειιχν (ώς ωριζε τό «ρθρ . 10 Συντ. 1864,1911,1952)
&λλ'&:πλως εΙς τ-ήν δ-Ι]μοσ(αν τάξιν. Έκε~ l5μ.ως 8όνιΧται νσ. &ναχθη .η
διατάρocξις της κυκλοφορΙocς, κοινης ήσυχΙocς κ.λ. π.
4. Άνα.λ6γου ocύσΤΊ)ρ6Τ'Yjτoς εΤναι καΙ OCΙ διά του όίρθρ. 19 θε
σπιζόμενοι νέοι περιορισμοί του (»ικο:ιώμιΧτος τοίί συνεταφΙζεσΘο:ι,
Συγκεκριμένως: α) ΠροστΙθεται διάτα.ξις ΚιΧθ' ·η,ι «&πocγορεόεται
πocσα ~νωσις προσώπων τ:ης όποΙας δ σκοπός JIj .η (»ρocσις στρέφετα.ι
κατ&: τ:ης έθνικης &κεραι6Τ'Yjτoς, ~ τοίί πολιτεόματος, ~ του κοινωνικου
κΙΧθεστωτος, της OCσφαλεΙα.ς του κρά.τους ~ των πολιτικων καΙ OCTOμικων έλευθεριων των πολιτων. Α{)τη ~ια.λόεται διά δικαcττικης
&ποφάσεως ». Πρέπει νtι. τoνισθ~ OτL οΙ ώς &vω σκοποΙ, πρός ~πΙ
τευξιν των όποΙων &πα.γορείιετocι 1) όίσχησις του (»ικαιώμιχτος του
συνετα.φΙζεσθαι, (»έν είνocι μόνον κα.θ'εαuτoός ό.καθ6ριστοι, ρευστου
περιεχομένου καΙ έπιοεκτικοΙ σ.ύθαφέτου έκτιμ~σεως, &λλ έπΙ πλέον
δέν εΤνιχι σκοποΙ παράνομοι oΙSτε ή σχετική 8ρίΧσις ocποτελε~ παρά
βασιv νόμων. Τοίίτο σocφως προκίιπτει έξ ocντι(»ιαστολης ocπ6 τήν
~πoμένην παράγραφον 3 του όίρθρου 19 κα.θ'Ί]ν « σl)'νεταφισμ6ς
οιαλόεται ~νεκα παΡιΧβσ.σεως των νόμων».
β) 'Η ?ι.παγ6ρευσις της ocπεργΙocς των 8'ημοσΙων ύπrι.λλήλων κα.Ι των
ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ . .η όποΙα είχε θεσπισΘη (»ισ. τοίί Συντάγμα.τος
του 1952 (&ρθρον ΙΙ παρ. 4) έπεκτεΙνετCl.ι κα.( εΙς τοίις όπα.λλήλους
των (»ημοσίων έπιχειρήσεων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.).

'

,J...., , (

,

γ ) Τέλ ος εντε ως απροσχ'l)μο:'tιστος XCXL σκαια ειναι 'Ι) κα.τ ουσ αν
κατάργησις του οικιχιώμιχτος 'Γης &περγΙας οιι7. "ης οιιχτ.χξεως της
λ-)

πcxΡ. 5 του &ρθρ. 19, χιχΘ'Ί]ν « &πιχγορείιετιχι ή ιΧπεργ(rι. ~ιά πολιτικοός
σxonouc; JIj &λλους ξένους πρ6ς τά όλικά xcxt ~θικ« συμφέροντα. των

•

,

εργαζ ομενων

'Β1.
σκοποuς
σ.σει

».

-,

J. 'Γl]ς νεα.ς αvτης

'1'ξ εως
οιατα

< κυ β εροι

νωντες κα.Ι α.Ι &στυνομικocΙ άρχιχΙ θ& εχουν τ-ήν Ουνα.τότητα ν.χ χα.ρα
XT'YJfJLcrouv κάθε α.περγίαν ποίι τους ένοχλεΊ:, ώς εχουσιχν δηθεν πο
λιτικους σκοποίις ~ νά κρίνουν, (»ιά λογαριασμόν -;ων έργlΧζομένων,
l5τι lΧ15τη (»έν έξυΠΊ)ρe:τε'i: « τά δλικά καΙ ~θικά συμφέροντά των»
κιχί νά. τ~ν ιΧπαΥορευσουν ...

5. Π ρέπει έξ &λλου νά σ'l)μειωθΊj Ίι γενομένη προΟ'θήΚΥ) εΙς την
περί παιοε(ας Οιά.ταξιν του &ρθρ. 17 πα.ρ. 1. κα.θ'~ν «1) ΟιΟσ.σκα.λία.
&.ποσκοπεΊ: εΙς την 'ήθικήν καΙ πνευμ.α.τικ·ήν ά.γω~ν κα.( την &.ν.χπτυξιν
'Γης έΘνικης σuνειοήσεως των νέων έπΙ τΊ) βάσει των άξιων τoϊi έλλ'l)νο-
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χριστιιχνικοϊί πολιτισμοϊί ». Ενω -.6 &ρθρον 16 πιχρ. 2 του Συντ, 1952,
εΙς -6 όποΤον St&' πρώΤ"l)ν φοράν περιελ-ήφθη 'η οιάτΙΧξις «UT"I), ό χα.θο
ρισμ6ς των ώς &.νω σκοπων της ~ι8α.σκα.λΙας &φεώρcx μόνον τιΧ
σχολεΤιχ μέσης

xoc( στοιχειώδους έκπcxιοεύσεως, δι& τοσ νέου συντ,

δέν εξcxιΡουντα.ι κα.ί α.ότα.Ι α.Ι &νώτα.ται σχολαΙ 'Εν τούτοις οΙ συντάκτocι
του cΊ)φειλoν νά γνωρίζουΥ οτι εΙς αότάς δέν γίνετιχι ~ πάντως δέν
πρέπει νά γίνεται άπλως διδασκαλία καί μετάδοσις γνώσεων άλλά καΙ

, epEU'lOC, η•

επιστημO'lΙΚΊj ~

'"

-.,

Ι και"'θ
ε'λ ευ θ'
ερα οιε ξαΥωγη
εκ μα ησις της οποιocς

δέν συμβιβάζετσ.ι μέ Τ~'1 ~νταξιν αόΤ"ης εΙς τά. πλα.Ισια. οΙω'lδ'ήποτε
« Ιδεολογικών κατευθύνσεων». Διά τ~ς &νωτέρω oιlΧτάξεως του

",,'

σχεοιου
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πρός τό Κατεστημένον Ιί>εων επεκτείνεται καί εΙς τάς &νωτάτας
σχολ&ς μέ &ποτέλεσμα τήν κα.τάλυσιν της ελευθερίας της επιmημο
νικης έρεόνης κα.Ι των πρolΧγoυσων τ-ήν έΠΙσΤ"ήμψ Ιδεολογικών ζυ
μώσεων τοσουτον μrι.λλoν κα.Θ'6σον .η ε,ννoιlΧ του «έλλψοχριστια
νικοσ πολιτισμου» εΤνα.ι &σcxφ-ής κα.ί ιΧκα.θόριστος καΙ συ'lεπως
ένaέχετα.ι νά χρησιμOΠOΙΎ)θΊj έπιτηί>είως πρός καταΧΡΎ)στικ-ήν εφαρ
μoγ~ν των σχετικων διατάξεων.
'Η ελευθερία. της διδασ'..<αλΙα.ς περιορΙζετα.ι έπί πλέον κιχί διά της
διατάξεως της πα.ρ. 6 του &ρθρου 7 κα.Ο '~ν εΙς ίδιώτας μ-ή εστερ-η
μένους των πολιτιχων δικαιωμ«των, επιτρέπεται κατόπιν &δείας
τΊjς &ρχΊjς ή Ζί>ρυσις σχολείων μόνον στοιχειώί>ους, μέσης κα.ί &νωτέρας
εκπα.ιί>εόσεως, Ι>χι δέ καί &νωτάτ(ι)ν σχολ(;)ν. ύπό την εποπτεΙαν
πάντοτε του κράτους, 'Εν τοότοις ύπάρχουν διεθνους φ-ήμης τοιαυται
σχολαΙ εΙς &.λλα. κράτη τόσον εΙς ΗΠΑ 000'1 κα.Ι εΙς EυρώπΎjV ώς
π.χ. ή Lοήdοn School of Economics, Universite Libre de
Bruxelles, Universite Catholique de Louvain, Ευρωπα.'ίκά
Κολλέγια. κλπ.

6. ΕΙς τό περι α.τομικων δικα.ιωμάτων κεφάλα.ιον εντάσσετα.ι ή
διάτocξις του &ρθρου 23, οιά τΊjς όποΙας περιβάλλοντα.ι μέ τυπικ-ήν
Ισχόν συντα.γματικης διατάξεως διατάξεις νόμων &φορωσα.ι τ~ν προ
στασίο.ν των εκ της &λλοδα.πης εΙσα.γομένων εΙς την χώραν κεφα.λα.Ιων
μ-ή δυναμένου 06τω του νομοθέτου νά κα.ταργ-ήση άλλά μόνον νά τροι

,Ι

ι
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ποποιηση α.υτας και μα

ι,

,

""

'β λ'
ι,
λ'
ε TL<J> οια τους κεφα. αιου-

ιστα μονον επι τα

χους του εξωτερικου.

Κατ&.χρησις οικαιώματος

7. ΜΙα νέα ίΟια.ζόντως χα.ρακτηριστικ~ τΊjς εκτάσεως κα.ι εντά
σεως του επιχειΡουμένου περιορισμου των &τομικων ελευθεριων δι&.
ταξις του vto'J συντ. &ποτελουσα τό &ποκορόφωμα του &νελευθέρου καΙ
&ντιδημοκρα.τικου πνεόματός του, εΤνα.ι ή Οιάτα.ξις του &.ρθρου 24,
κα.θ'~ν &παγορεόεται ή καταχρηστικ-ή &.σκησις των &τομικων δικα.ιω
μάτων οιά &Υωνα εναντίον του κρατουντος πολιτεόματος ~ κατά τρόπον
&πειλουντα τ~ν εθνικ~ν &κερα.ιότητα ~ τ~ν ά.σφά.λεια.ν του κρ&.
τους (1). Τό Συνταγμα.τικόν Δικαστ~ριoν, εν περιπτώσει κα.τα(1) Ή περιεχομένη εΙς τό πρώτον « κυβερνψικόν ~ Σχέδιον, κα.Ι εΙς '1'6 σχέδιον
της Έπιτροπης Μητρέλισι Ι:κφρocσις... «ένocντΙον του 'Πολιτεύμσιτοι; της
βocσιλευομένηζ δΎjμoκρατΙocς ... » &.νΤε'/.ocτεστ&.θ-η δι&. των λέξεων: _ του
κρατουντος πολιτεύματος Ι).
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ΧΡ1Jστικ:ης άσκ~σεως των άτομικων οικocιωμάτων, διocτάσσει πλ~ν
&λλων υπό του νόμου όριζομένων κυρώσεων τ~ν οιocρκ:η -η έπΙ ώρισμένον
χρονικόν Οιάστημoc στέρησιν των αντιστοίχων άτομικων Sικ«ιωμάτων.

Πρόκειτocι περί δι«τάξεως .η όποΙα. δέν υπάρχει εΙς οό8έν συνΤOCΥ
μΟ'.τικόν κείμενον φιλελευΘέρocς δ'ημοκρocτ(ocς, μέ έξoc(ρεσιν τόν θε
μελιώδη νόμον της Δυτικης Γερμocιι(ocς (&ρθρ. 18) οπου όμως έ&εσπί
σθη τήν έπομένψ τ:ης ~ττης εΙς τόν Β' πocγκόσμιον πόλεμον οιά νά
άποκλείση τ~ν άνocβίωσιν του νocζισμου κocί φocσισμου, oηλoco~ οιά
λόγον άντίστροφον έκείνου οιά τόν όΠΟLον προτείνουν την θέσπισίν "1JC;
οΙ « συντocγμocτολόγοι » τ:ης χούντocς.
'Άλλωστε οΙ λόγοι οΙ όΠΟLΟΙ στοιχειοθετουν τήν ΚOCΤOCΧΡ1Jστικ~ν
&aX1Jatν άτομικου οικocιώμocτος κocτ'δίρθρον 24 συντocγ. εΤνocι πολύ
περισσότεροι κocί οιocφορετικοί του μόνου λόγου οιά τόν όΠΟLον κocτ'

ιΧρΘρ. 1 του γερμανικου συντάγμ«τος 1949 θεωρεLΤα,ι υπάρχουσα,
κα,Τ&ΧΡ1Jσις, l5τα,ν τις σ.γωνΙζετιΥ.Ι « κocτά τ-ης φιλελευθέρας 01Jμοκρoc
τικης συνταγμ«τικης τάξεως» δηλα.δ·η μόνο', κ«τσ. του πολιτείι
μocτος. Πσ.τσ. τό άρθρον 24 συντ. τοστο συμβocΙνει Ο't'σ.ν ιΧποσκοπεLτα,L
ή ανιχτροπή (διΌίωνδ·ηποτε κι:ι.( ι)χι μόνον διά βιoc(ων μέσων) οχι μόνον
't'OtJ πολιτεύμocτος κocθ'έocυτό άλλά κocί δτocν ιΧπειλουντocι ocΙ ιΧτομικoc[
lλευθερίocι ή «έθνΙΚ'ή ανεξι:ι.ρτ-ησΙιχ» ~ ή « έδσ.φικ·η &.κεριχιότηι; του
κράτους» (πρβλ. &ρΘρ. 5 , περΙ πολιτικων κομμάτων σπου σμως ΧΡ'η 
σφοποιουντocι άντιστοΙχως οΙ δροι « έ8ιΥ.φικ·η άκεραιότ-ης » κocΙ « δη 
μοσΙσ. ασφάλεια»). Πρόκει-ocι περί άκcι.θoρΙστων έννοι(;)ν σ.ί όποϊζa
εΤνocι έπιοεκτικoc[ ευρυτάτης, έλευθέρocς κocί έν πολλΟLς ocυθocφέτου
έκτιμήσεως, μέ ιΧνocπόφευκτον άποτέλεσμoc την άθέλητον ~ ~θελημένψ
ι

ΚOCΤOCXΡΎjσΤΙΚΎjν

,ι

εν

μερους
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των
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κρocτουντων

,
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εφocρμOYΎJν

της

,

περι

κoc-

"OCXPΎja't'LXYjc; άσκ·ησεως άτομικων οικocιωμάτω l, διcι-"άξεως. 'Εξ δίλλου
πρέπει νά ύπομνησθη έν προκεψένιμ οτι .η άσκ-ησιι; l5λων των άτο
μικων 8ικ«ιωμά..των ρυθμίζετcr.ι κocί περιορΙζετocι οιά νόμου του
όποίου ή παράβι:ι.σις συνεπάγετocι ποινικάς κι:ι.ί &λλocς κυρώσεις.
Έπομένως κι:ι.τ'cr.Uτόν τόν τρόπον προστcr.τείιοντocι τά ώς δίνω ~ννoμoc
άγocθά l5τocν κoc[ l5πως ό νόμος όρίζει.
'Εν πάσει περιπτώσει εΤναι έξ άντικειμένου &κρως ουσχερής ό
τρόπος έφocρμογης τ'ης έπιβι>:λλομέν'ηζ ύπό του Συντο:γμιχτικου Δικoc

στ-ηρΙου « στψήσεως » (έν8εχομένως Μ « 8ιαρκοσι; » 8'ηλο:8ή Ισοβίου)
ένός ά-ομικου 8ικι:ι.ιώμ(f.~ος.
υτω π.χ. δέν Οά Ισ'.Ι,/ιουν δι'έ!ν συγκε
κριμένον πρόσωπον σ't'ερηθέΙi του δικο:ιώμιχτος του OCσύλου της κσ. 
τοικ(ocς ~ του συνέρχεσθιΥ.Ι (&ρσ. κο:ι της ίδιωτικης συνΙΧθροίσεως)
χ.Ο.Κ. οί κα.τσ. νόμον περιορισμοί των &στυνομικων όργάνων άπένο:ντί
του. 'Εν τοότοις αί ocτομLΚOC[ έλευθερίαL εΤνocι μεταξύ των άλλΎjλένOετoι
κocί συνεπως οέν eϊ:VOΙL νο-ητόν πως θά εUρίσκετσ.L τις οΙονεί νομικως
άπροσ't'ά.τευτος (ι)ς πρός μΙι>:ν &τομLΚ'ήν 1:λευθεΡΙΥ.ν, τ-ης όΠΟΙΥ.ς έστε
ρήθ-η λόγω κα.τα.χρ·ηστLκης άσκήσεώς ..ης, χωρίς το:υτοχρόνως, έμ
μέσως κσ.( ocνσ.γκcι.(ως,

'1&

πο:ρεμποοΙζε-OCL εΙς την &σΚ'ησιν Ilλλων

ΟLκα.ιωμά.των του τά. όποϊcr. ομως OLXΙXLOUTOCL νά. &σκΏ. Τ6 ζ~τ-ημα.
κocθ[στocτιχι περιπλοκώτερον εΙς τάς περιπτώσεις των άτομικων Οι
κα.ιωμάτων όμα.Oικ~ς οράσεως (συνέρχεσθα,L, συνετocφίζεσθocι) όπότε
λόγω συμμετοχης ένός έστερΎjμένOυ του συγκεκριμένου ΟLκocιώμocτος
ένοέχετιχι νά ΠΡOσβλΎjθη κιχτ'&ντα.νάκλιχσιν καί τ6 οικαίωμα των
α.λλων οι'έπεμβάσεων τΎjς άρχ~ς, έΠLτρεπτων μέν Ot'tXELνOV, άνεπι
τρέπτων δμως OLιX τούτους.
Πιxραλλ~λως, προκύπτουν κocί πλε~στoc &λλoc προβλήμιχτoc έκ των
έκocτοντάοων ~ή καί ΧLλιάοων ιΧτομικων περιπτώσεων « κocταχρ-η-
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σΤLκ~ς άσκ-ήσεως &.τομLΧΟU aικα.ιώμα.τος» (χι όπο"i:ΙΧL ένοέχετα,ι νά
προκόψουν, Ευλόγως τ(θετο:ι τ6 ερώτ't)μο: εΙνο:ι ~υνo:τ6ν νά τεθουν
υπό την κρΙσιν του ενός κο:ί μοναδικου ΣυνΤΟ:Υμο:τικου ΔΙΚ(t

στηρίου, επιφορτιζομένου

'IJ8"fj

κσ-Ι μέ άλλο:ς τόσον σοβσ-ράς άρμο

οιότητσ-ς, 'Ή θιΧ πρέπει λοιπόν .η κρίσις του επ c.ιύτων νά γίνεται εκ
των εν6ντων πρόχειρος, βεβια.σμένΊ) κο:( εΠΙΠΟλα.ία;, σΤ'ηριζομέlΙ'η εΙς
άπλας βεβcαώσεις &στυνομικων οργάιιων, μέ ιΧποτέλεσμoc νά στερητocι
τις, κocτόπιν συνοπτικης οια;οικο:σΙα;ς, των θεμελιωοεστέρων οικα;ιω 
μάτων του ώς &νθρώπου, η Oιf πρέπει αΙ υποθέσεις νά χρονίζουν μέ
ιχποτέλεσμΟ'. νά παρocτεΙνΕΤOCΙ -ή « προοιχσ-στιγ,:η εκκρεμότ-ης» εΙς
βάρος του &τ6μου συνεπα.γομέν·η &νο:στολήν - κσ.ί κσ-τιf συνέπειocν
προσωρινήν a-:tp't)aLV των &τομικω,) oικocιωμιfτων του υπό κσ-τ-ηγορΙσ-ν
κα.ταχρησΧικΊϊς των &σκ-ησεως εόρισκομένου πολίτου, Τοιουτοτρόπως
ό πολιτικός θάνα.τος τ6ν όπo~oν &πσ-Υορευει τ6 σό'Jτα;γμσ- ( « οέIι

επιβιfλλεται» , βλ. άρθρο 11 πσ-ρ. 3 ) επιβάλλεται 'ηο'η εμμέσως κο:Ι
κο:τά τ.ρ6πον « συγχεκσ-λυμμένον». Έξ άλλου ΚιΧ[ εν προκειμένω Οά
OUνσ;το:ι τ6 Συvτocγμσ-ηκ6ν Δικαστηριον νά στερ,ησ'η του Οικα.ιώματος

του συνέρχεσθα;ι η του σuνετO'.φΙζεσθσ-ι μ(α;Υ πολΙΤΙΚ'ήν όργάνωσιν
η νά τ-ης στερ-ησΊ) τ6 δικα;ίωμ« τ-ης εχοόσεως εφ-ημερίοος, επι τ~
λόγ(ρ gTL δπεσΤ'ήριξε π.χ . τό &σόμφορον τΊϊς ενώσεως τ-ης Κόπρου
μετιf της Έλλά80ς, κα;( κσ-τά τσ-υτα. επεβουλευθ'l] τήν εθνικήν (άρΟρ. 24
παρ . 2) άκερα;ιότ-ητσ- της χώρσ-ς. Ευχερως κσ-τσ-λήγει τις εΙς τό
σuμπέρσ-σμα; gTL πάντα; τα;υτα; <1Ύjμσ-Ινoυν την κα.ταΟίωξιν nιXaYjt; ίοέα;ς
rινηθέτoυ με τάς πεποιθήσεις των μελων του ιχριστOκρσ-ΤLΚOυ σώμ« 
τος του Συντocγμο:τικου Δικαστ-ηρίου. πως lSμως σuμβιβάζoντσ-ι σ-ύτά
μέ τάς «ο'ημοκρocτικάς πσ-ρrι.06σεις» του προοιμΙου κα.ί τάς &ρχάς

της « Οημοκρα.τ(<<ς» του άρΘρου

2 τοί:>

νέου συντάγμιχτοςί Κα.τ6πιν

των CΊνωτέρω εΤνα.ι προφιχνές gTL OΙ~ τ-ης περί ΚιΧτσ-χρ'φτικης &σχήσεως ΟΙΚιΧιώμιχτος οισ;τάξεως του άρθρου 24 ούσιιχστικως «ν!Χι,
pei:Toct εμμέσως κoc[ ιχυτή ~ πενιχριf προστocσΙα. των ιΧτομικων ο ικ!Χιω
μ6.των, εΙς ο σΟ'. σ'ημεi:σ; πocρέμεινεν ιΧλώβ'ητος άπ6 έξocιρέσεις κο:ί
πα;ρεκκλίσεΙζ, σ.μέσως θεσπιζομέν't)ς οιOC του « συντάγμocτος ».

8.

ΚΗΡΥΞΙΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

την Ι)λ'l)'l ζοφεράν εΙκόνoc της ύποτιθεμέlι'ης σuντocγμocτιχης προστιχ

alocc; των ιΧτομικων δικοιιωμό.των, ώς τ-ήν ρυθμίζει τό νέον συνταγ
μoc, ~pxeTocL νά όλοκλ'l]ρώσ'η τό άρθρον 25, τελευΤOCLον τοϊ) xeCPΙXAoctou
ι
Δ'
- οισ-το:
'Ι'ξ εων OCUTou
,-.
'ζετσ-ι », οη
'Ι- λ OCo?)
'1-" ocnoc ) ,τουτου.
ιιχ των
«εκσυγχρονι
λrlσσετocι πσ;ντός (χνους φιλελευΗέριχς Υ..σ-Ι οημοκρσ;τικης ρυθμίσεως
κιχί ό θεσμός τ-ης κηρύξεως τ-ης κocτocστιχσεως πολιορκίocς xocL τ-ης cXvocστολης τ-ης Ισχύος των κυριω-έρων σ.τομικων Οικα.ιωμάτων.
Συγχεχριμένως oc) kνω κocτσ. τ6 Συντ. 1911 τό Β.Δ, περί θέσεως
εΙς kcpocPILoY'fjv του νόμου «περί κocτocστάσεως πολιορκία.ς» (στρoc

"ιωτικου νόμ.ου) έξε~Ιδετo « σ.δεΙ~ τ-ης Βο\)λ'ής », μετOC προηγουμένην
ο'ηλOCΟ'ή ι:ί.πόφcισιν ο:ύτ-ης, xOCTOC δέ τό Σύντ. 1952 ιΧνεχοινουτο εΙς ..ην
Βουλ'ήν « &νυπερθέτως » κοιτOC τ-ην πρώτ-Ι]V μετιχ τ-ήν δημοσίευσΙν του
συνεορΙocσιν «πρ6ς ι!γΥ..ρισιν η &ρσιν », ηδη κα.τά τ6 συντ. (&ρθρον 25,)
άπλως cXνιχκοινουτocι εΙς Τ'ήν Βουλ·ην, .η όποίoc τοιουτοτρ6πως ουτε
προλ't)πτικόν ουτε κocτocστcιλτικόν ελεγχον άσχεΤο ΕΙς περίπτωσιν έσω
τερ~κων xocT& τOC ιΧνωτέρω κινδύνων τό Β. Δ Ι γμιΧ τιΘετ<Χι όπ'l)ψιν του
Συμβουλίου τοσ 'Έθνους, προστιθετα;ι δέ οτι « άν τουτο δέν συμφωνη,

14

ι
το

Β.

ΔΙ γμoc

'>-'
oUVOCTOCL

ι
νoc

, '>- θεκοο
η

oc'λλ"η

Β ου λ'
η,

•

-

υποχρεωτικως

επιΙ

•

τοότω συγκλου μέν'η εντός 20ημέρου ocπό τΥις ~ημoσιεόσεώς του XOCL
rJ.v ~τι ~χει ~ιocλυθ~, ~όνocτocι ν'ocποφocσΙση ~ιά ocπολUτου πλειοψηφίocς
του ολου ocριθμου των μελων της τήν &ρσιν ocύτου ». β) Έκτός &λλων
eIvoct χocρocΚΤYJρισηκόν οτι ~ ocπουσoc Βουλή συνεκocλεLΤΟ εντός πέντε
~μερων, κocτά τό σόντ. 1911, εντός 10 ~μερων κocτά τό σόντ. 1952,
~~Y) ~έ κocτά τό σόντ. συγκocλεLΤOCΙ εντός 20 ~μερων. llOCPOCTELveTOCL
~ηλocδή όλοέν' κocί περισσότερον, ocVTl νά συντέμνετocι, ~ προθεσμΙoc
συγκλήσεως τ~ς BoυλΎjς οπως θά ε~ικocιουτο νά ocνocμένη ης εν
οψει της προ'ίοόσης βελτιώσεως, επιτocχόνσεως κocί πολλocπλocσιocσμου
τόσον των μέσων τηλεπικοινωνίocς ~ιά τήν εί~oπoίησιν των βουλευτων,
οσον κocί των μέσων συγκοινωνΙα;ς ~ιά τήν rJ.φιξίν των εΙς 'Αθήνocς.
γ/Ένω κocτά τό σόντocγμoc του 1911 καί του 1952 ~ σόγκλησις της
BoυλΎjς ~~ει νά ylveTOCL ~ιά του ocύτου Β. Διocτάγμocτος ~ιΌδ εκηρόσσετο
Τι κocτάστocσις πολιορκίocς κocί επί ποινΏ ocκυρότητος ocύτου, εΙς περί
πτωσιν ~έ συγκλήσεως BoυλΎjς ~ιocλελυμέν'l)ς ~ βουλευτική cXσυλίoc του
&ρθρ. 63 'ίσχυεν cXπό τΎjς ~ημoσιεόσεως ocύτου, ~~η τό Σόντocγμoc δέν
περιέχει τοιocότocς ~ιocτάξεις, είνocι ~έ τουτο εν~εικηκόν των ~uvoc
τοτητων ocύθocφεσίocς oc[ όΠOCLOCΙ Ο\Jτω πocρέχοντocι εΙς τοός κυβερ
νωντocς. Ένω μέχρι τουlΙε προεβλέπετο οη ~ Ισχός το\) περί κηρόξεως
ι
ι
της
κocτocστασεως
πο λ ιορκιocς

Β

.

"

ΔΙ τος ocιρετocι ocυτοοικαιως
''>Ι
,
εις
πocσocν

περίπτωσιν πλήν τΎjς το\) πολέμου μετά ~ίμΎjVoν, τό Σύντocγμoc όρΙζει
οτι το\)το θά συμβocίνει « μετα. τρίμΎjVoν ».
Έπομένως ~ιά την κήρυξιν το\) στρocτιωτικου νόμου cXρκεΊ: ~ συμ
φωνία βocσιλέως, Κυβερνήσεως κocί Συμβουλίου του 'Έθνους. του
τελευτocίου ~ συγκocτάθεσις θά εξocσφocλίζετocι εύκόλως, εφΌσον ό
Πρωθυπουργός μocζί μέ τόν 'APXLcrTpιXT'l)YOV κocί τόν Πρόε~ρoν το\)
Συντocγμocηκου Δικocστηρίoυ ~ τόν Πρόεδρον τΎjς BoυλΎjς, θάσχημoc'λ
ι
τι'ζ ουν την
π ειο Ψ ηφιocν.
ι
νoc

,

επι

β'λ

oc '1),

• Η'εκocστοτε
ι

,"Ι
'>-'
εφ οσον κινουνευει,

κυ β'
ερνησ~ς

,Ι
εκτocκτoc

θ'
'>-'
oc ουνocται

ι.
μετρα, η

'>-'

οε

ι
πocντοτε

Ι
θ'
χωρoc

oc

τε

λ-

η

μονίμως ύπό τήν σκιάν τοιocύτης cXπειλ~ς.

9. Τό περί ocτομικων δικocιωμάτων κεφάλocιον cXκολουθεLται cXπό
κεφάλαιον «ρυθμίζον» τά κοινωνικά καί οΙκονομικά δικαιώμocτoc
καί καθήκοντα (rJ.pep. 26-29).
Τό κεφάλocιον τουτο περιέχει μέν ρocΨω~ικάς τινocς εκφράσεις περί
προστocσίocς του γάμου xocl των πολυτέκνων XOCL των θυμάτων του
πολέμου, περί μερΙμνης το\) κράτους πρός εξocσφάλισιν cXπocσχολήσεως
XOCL εξευρέσεως των εργαζομένων, ώς xocl πρός δημιουργίocν κινήτρων
oΙκoνoμικΎjς cXνocπτόξεως, εκφράσεις oc[ όπο'i:αι ~έν περιέχουν o~τε
κocνόνας, oύ~έ κάν συγκεκριμένocς κocτευθόνσεις. 'Άλλωστε τά κοι
νωνικά ~ικαιώμocτα ~έν είναι τόσο θέμoc συντocγμocτικων ~ιocκηρύξεων,
οσον ύπάρξεως συγκεκριμένης κoινωνικ~ς νομοθεσΙocς καΙ ~ιocθέσεδ)ς
των σχετικων πόρων.
Χαρακτηρισηκή είνocι cXκόμη xocl ~ ~ιάτocξις του rJ.pepou 28, ~ όποίoc,

, .. ,

,

"ψ

εν<ι> εκ πρωτης ο

~/~

Ι,,

1/'

't'

J

Ι,

,

εως οιοει την εντuπωσιν οτι επιοιωκει την ενισχυσιν

τΎjς ποφεμβάσεως του κράτους εΙς την οίκονομίocν, εΙς την ούσΙocν
ομως, μέ τήν ~πιωτάτην ~ιocτόπωσΙν της ού86λως cXπομocκρόνετocι
του καθεστωτος τΎjς φιλελευθέρocς XOCTιX βάσιν οΙκονομίας. «Τό
Κράτος μεριμνoc» κocτά τό εν λόγ"t rJ.pepov, ~ιά τήν ~ημιουργίocν
προϋποθέσεων, &στε νά παρέχηται .. , ~ εύχέρειoc τΎjς βελτιώσεως
των ορων ~ιocβιώσεως το\) λαου ».
Τέλος εΙς τό εν λόγ"t κεφάλocιον, περιέχετocι xocl εΙ~ική ~ιάτocξις

15

(όίρθρ. 27 πα.ρ. 3 ) επιτρέπουσα. τ~ν :;}ιά. νόμου κΙΧθιέρωσιν « επι
τάξεως προσωπικων uπηρεσιων εΙς περίπτωσ ιν πολέ μου ~ έπιστρα. 
τεύσεως ~ πρός θεριχπεία.ν άμέσου κοινωνικης ανιΥ.γκη ς » oιιY.ΤcΧξι'ι
κα.θιερουσιχν εμμέσως τ~ν άνα.γκα.στικ~ν εργιχσΙα.ν τ~ν όποΙα.ν, :;}ηθεν,
άποκλείει ~ πιχρ. 2 του α.ύτου όίρθρου.
ΣΤ.Ο ΒΑΣΙΛΕΙΣ

ΩlχριΥ. τ6 γεγονό ς οτι τό κυβερ'l'l)τικόν σύνταγμιχ ιΧπo μα,κρίινετcΧΙ
κα,τά βιΥ.σιν <Χπό τό εντόνως μονcφχικου χρωμιχτισμου σχέδιον ί-ητρέ 
λιcΧ, μεγάλη &σάφειcΧ εξιχκολουθεί: νά. εΠΙΚΡcΧτεί: ώς πρός -άς ό:ρμο8ι6 τ-ητα.ς του Βιχσιλέως.
Ο()τω ενω υπάρχουν :;}ιocτάξεις α.ί όπο'i:α.ι μειώνουν πράγμα.τι, τιχς
πρότερον υφιστα.μένα.ς σ.ρμο:;}ιότψιχς του, Γ1λλocι άντιθέτως τάς ενι
σχύουν σημα.ντικως. ΕΙς τ~ν πρώτψ xocTΊJyoplιxv uπάγοντocι α.ί :;}ια.
τάξεις :;}ιά των όποίων περιορίζετιχι (Γ1ρθρ. 43 ) τό :;}ικα.ίωμιχ της
απολύτου εκλογης του πρωθυπουργου κιχί των υπουργων ώς κιχί τό
:;}ικα.ίωμιχ της πιχόσεως της Kυβεpν~σεως, όρίζετα.ι σιχφως οτι ό
βιχσιλεύς Γ1ρχει των ενόπλων :;}υνιχμεων, άλλά aέν τιΥ.ς :;}ιοικεί: (Γ1ρθρ. 49),
περιορίζετιχι εΙς σ.πλουν ανocβλητικόν τό κιχτά τό Γ1ρθρον 36 του
Συντάγμιχτος του 1952, απόλυτον :;}ικΙΧίωμα. αρνησικυρία.ς των υπό
της βουλης ψηφιζομένων νόμων (Γ1ρθρ. 47 , πιχρ. 2 του Συντάγμιχτος),
περιορίζοντιχι ακόμη ιχί πρωτοβουλίιχι των μελων της βιχσιλικης
οΙκογενείιχς εν τη :;}ιoικ~σει κιχί :;}ιιχχεφίσει οργιχνισμων κα.ί κοινω
φελων ί:;}ρυμιχτων (όίρθρ. 33 πιχρ. 2 Συντ).
του πιχρέχετα.ι ομως κιχί :;}ιά του « κυβερνητικου Συντάγμιχτος» τ~ν :;}ιιχτύπωσιν του όποίου είνιχι φιχνερόν οτι επηρέιχσιχν τά γεγονότιχ
της 13ης Δεκεμβρίου 1967 - κα.ί άντίβα.ρον, :;}ιά της συντα.γμα.τικης
θεσπίσεως «Συμβουλίου του 'Έθνους» κα.ί :;}ιά της αξιώσεως οπως ό
Πρωθυπουργός λογο:;}οτεϊ: πρός τόν βιχσιλέιχ.
Ή μονιχρχικης προελεόσεως συν~Oειιx, επιβίωσις του Conseil
prive του μονάρχου (~ όποία. πάντως :;}έν συμβιβάζετιχι μέ τό
κοινοβουλευτικόν σύστημιχ της κυβεpν~σεως), της συγκλ~σεως του
λεγομένου Συμβουλίου του Στέμμιχτος, μετωνομιχσθέντος ~:;}η εΙς
« Συμβοόλιον του 'Έθνους)} κα..&ίστιχτα.ι τό πρωτον πα.Ρ'~μ'i:ν, εν gTEL
1968, συντιχγμιχτικός θεσμός προβλεπόμενος υπό του όίρθρου 54 του
« Συντάγμα.τος ». Τό Συμβοόλιο τουτο, προε:;}ρευόμενον άπό τόν
βιχσιλέα.,

ό

όποιος,

κιχθ' ώρισμένιχς

:;}ιιχτιχξεις

άποφιχσίζει

άφου τό

ακοόσει, άκούσει :;}ηλιx~~ κιχί έιχυτόν, (π.χ. όίρθρον 43 πα.ρ. 1 πιχυσις κυβεpν~σεως - όίρθρον 43 πιχρ. 3 κιχί 4 - :;}ιορισμός Πρω
θυπουργου όίρθρ. 46 :;}ιάλυσις Βουλης), άΠΟΊ'ελειτιχι από τόν
Πρωθυπουργόν, τόν Πρόε:;}ρον της Βουλης, τούς αρχηγοός των
~όo Ισχυροτέρων εν τη βουλη κομμιχτων, τόν Πρόε:;}ρον του συντocγμοι
τικου :;}ικιχστηρίου κα.ί τόν 'Αρχηγόν των 'Ενόπλων Δυνάμεων.
' Είνιχι φα.νερόν οτι :;}ιιχ της ό:;}ου του Συμβουλίου του 'Έθνους,
επι~ιώκετιxι νιχ επιβληθη εΙς την τυχόν μ-ή άρεστην εΙς τούς πράγμιχτι
κριχτουντα.ς την εξουσίιχν, κυβέρνησις πoλιτικ~ ~ιιχφoρoς " ης ι~ικης
της, χρησιμοποιουμένων ώς οργάνων κοιί υποκινητων της πολιτικης
τα.ύτης, προσώπων ξένων πρός τ~ν πoλιτικ~ν άνευθύνων, κα.ί ίερα.ρχι
κως υποκειμένων εΙς την Κυβέρνησιν. τι gXEL νά ε'Ιπη επί πολιτικων
θεμάτων ό ' Αρχιστράτηγος, του όποίου ~ γνώμη θιχ εΤνα.ι βιχρύνουσα.
λόγω της ολιγομελους συνθέσεως του Συμβουλίου του 'Έθνους, ό :;}έ
γηριχιός « πρόε:;}ρος του Συντα.γμιχτικου Δικα.σηρίου» τΙ νέον θά

16

εlσιχγάγη εtι:; την πολιτικήν ζωήν τ-'ίjς Zώpa.ς; Τό άποτέλεσμιχ Oi
ε!νor:ι δη οΙ ψηφοι τωΥ OUα προιχνο:φερΟέντων έξωποΑιτιχων προ·
σώπων
έπηρειχζουν τιΧς &.ποφ«σεις του Συμβουλιου τοι; 'ΈΟ'ΙΟVζ
κor:( ΤΟLQ\Jτοτρόπως Οά. κιχΟορΙζου", τάο:; έξε),ΙξεΙζ τοίί πολιτικοΙ; βίου
τ-'ίjς :ι.ώρΙU;.
Τ6 μονιφϊ.ΙΧόν στGιχείον του πολιτεόμο:τος κοιΟΙστο:το:ι XUpιO
λεκτικώς ΠΡΟΧλη.. ιχόν δι.ά της ι,ι .χρΟρω 89 nlXjJ, 'Ι -rou σuvτιlγμα.τoς
κlΧΟιερώσεως της εύΟόνης τοίί Π ρωΟυπουΡΥου καΙ έμfJ.έσως 'Γης Ku-

0«

βεΡΥησεως, 8ι.« τ1γ" Ιφοφμ.ογήν τ-ης πoλιτικ~ς ΠjΙ;, ιΙχι μό ... ον εvrxντι
της Βουλης άλλιi κο:Ι ενιχντι το;:; χληΡΟΥομι)'.ου άνωτάτου &:ρχοντος.
«Ό
ρωΟυπουργόι; έξιxσφa.λΙζει τη ένότητσ; τη; Κυβερνήσεως κιχ(
XIXTtUOvvtt τ«ι; ένεργε(ιχς ΙΧύτης πρόι; εφαρμογήν ...-ης πολιτικης πιι:;,
εύΟόνετrxι δΙ ΟΙ« την έκπλ'ήρωσιν της ιΧποστολ·ης της ένώ π ιον τ~ς

..

n

Boυλ~ς κο:( του ηο:σιλέως ».

Κο:τ'ο:ότόν τόν τρόπον κο:Οιερου1'Ο:Ι,

Ιμμέσως «λλ&. σοιφως, ό κο:νών, οτι .η Κυβέρνησις έξοιρτατοιι δχι
μ6νο'ι «π6 την έμπιστοσόνην της Ooυλ~ι; (ώι; ώρ ιζε τδ κ«Οι.ε:ρουν τδ
κοινοβουλευτικόν σύστημ« «ρΟρ. 78 Συν .... 1 9&2, έποινοιλοιμβιχνει δέ
1'6 &.ρΟρον 93 του συντ.) «λλ-Χ χ«( «π6 την i:μπισ,οσόνην ΤOU 13 ο:σι
λέως. Ό Βocσιλεύς δικ«~οuτIΧΙ ουτω ν&. OCσχη ΟΖΙ μόνον ελεγΖον
νομtμδτητος Κ,ο:ί δ'ή σuνTo:γμo:τικ6τητoς των χριχτικων πράξεων Ι;ΙΙ
όποΤο:ι έκδίδοντ«ι μέ την ίιπογροιφ·ην του «λλ&. κοι( &.ποφιχσιστικ6ν

Ιλεγχον σκοπιμότητος έπί ..ης έφo:ρμoγ~ς ..ης χυβερνητιχ~ς πο
λιτιχ~ς, έφ'οσον δΙ διιχφωνεΤ πρός ΙΧύτήν, Οά. δόνιχτιχι, ώς εΤνο:ι ~π6ΜΕVoν, νιχ πι;ιυσΥι τό ... Π ρωΟυπουργδ ... χοιί ..ην l<υβέρν'ησιν, εστω κοιl.
~'Ι εχουν την έμπιστοσύνην..ης Βουλης. 'Εν τούτοις εις τά. δ'l}μοκρ«τικιχ
κοινοβουλευτιχά. πολιτεύμιχτιΧ ιiρμδδιoς νά. κρl.νη κιχ! ν« έλέγΖ'η 6πως κιχ! νά. ΚιΧΟορΙζ'l} κοιΙ νά. κιχτευΟύΥη - την πολιτικ·ην της Κυβερ

ν1. σεως, δΙν εΤνοιι δ ά.νεύΟυνος &.ΡΖων, «λλ''ή Πουλή κι;ιΙ ό Λοιδς. Ό Π ρω
θυπουρ-Υ6ς κ«1. οΙ 'Υπουργοί δέν Aoy08oτouv εις τόν Βοισιλέιχ ά:λλ ΈΕς την
Βουλήν κu.1. εΙς τόν ΚΙJρ{ιχρχον Λσ.δν. ' 1-1 σuντoιγμιxτιΧ'η κΙΧΟιέρωσις..ης
ένώπ ιον 'fOU Βασιλέως εUOόνης τοu Π ρωθυπουργου κl)'.1. 1"ης Κ υβερ
ν·ησεως δι&. την πολΙΤΙΚ'ήν 'Γης σημοι(νει ΙσΤΟΡΙΚ'ήν όπισΟοδρόμησιν εΙς
έποχήν την όποΙοιν &λλο: κΡά.τη έχουν υπεpβ~ η8η πρ6 ιχιωνος. Ούτω
πώς ά:νιχγνωρΙζετα:ι εΙς τό." χληρονομιχδν, Ισόβιον κιχΙ .xveIJOuvov
«ν ώτ«τον «ρχοντ« δ ικ«Ιωμlχ νrλ έπεμβ«ίνη Ινεργως εΙς την διaκυ
βέpνιJaιν 'Γης χώριχς, δηλΙΧδ'ή ν&. κυβερνσ:; ΓΙ ρ6κειτιχι ΚΟΙ1'Όύσ(ο:ν περ!
ά:νΟΙ ι.Ρέσεως .της δ'ημοκρ«τικης ά.ρχης κα.ί έπισ1'ροφης εΙς 1'6 πολΙτευμοι
της σuvτοιΥμα;τικης μον«ρχίιχς, iφ'όσον. χ«-: 'ιχύ1'όν τ6ν τρόπον. &.νοι

γνωρΙζετιχι ό Βιχσιλευς ώς φορεύς Ι8ιο:tτtριχς θελήσεως. Ιχ.ιχΥης νά.
ά:ν,,:,ι,,:,ά:σσε-:ιχι πρός την Οέλησιν τou Λιχου κοι! ..ης κυβερνήσεως τήν
δποΙιχν ΙΧύτδς διιχ των έκλογων «νοιδεανύει.

Τοιουτοτρόπως. δ &.νώτοιτος &ρχων. έξcαολουΟεΤ ν&. πιχροιμένη.
λόγω της «σι:ιφε(ιχς των σΖετικω ... δι.ι.ιτάξεων, ό κύριος ρυΟμιστικός
πο:ρά:γων Tou πολιτεύμ«τος. !(ιχ! 8υστuχως, τ6σο'l κιχτιΧ τό πρόσφι:ι,,:,ον
όσον κιχ! κι:ιτ&. τό ιΧπώτερον π«ρελΟό'l, ~ ~σχ'ησις υπό του βιχσιλέως
των ιX'Iωτ~ρω (φμο8ιο..ήτων έγένετο πολλάκις κι:ιτιΧ τρόπον κ«τ«χρη
στιχόν κ«( όΠ'ηρξεν ή ιιιίτΙι;ι όξυτιχτων πολιτικων χρίσει,)ν. ' Η

σύγ -

,.
« litvtu Ο'
· υνου» ι;ινωτοιτου
~ρχoν τoς Ι:ις κο: ( ή &.ντΙΟεσ ις της πλε ιοψηφΙι:ις ..~ς βoυλΊjι; πρ6ς "ήν
Οέλησι'l -rou τελευτι:ι!ου ώδήΥησι:ιν την χώρ«'1 μιχς εΙς πολι-: ικάς
χρουσις

'Ο'
«υπευ
υ'ιου»

κυ β'
ερνησεως

χοι Ι'

&.νωμαλL«ς μέ &.νυπολογΙστους σuνεπείι:ις,
2 1 ηι; 'Α πριλίου ί 967 κ.ιχ.).

(διχιχσμόι;. προ:ξιχόπημο:
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Ζ. Η ΒΟΥΛΗ

EIVOCL προφα.νής .η προσπάΘεια. των συντακτων τοίί σχεlΗου l5πως
μειώσουν τ-~ν νομικ-ήν θέσιν τοίί έκλογικοϋ σώμ(f:rος, τ-ην Θέσ~ν της
λα-ϊκηι; σ.ντιπροσωπεΙας, τήν θέσιν των βουλευτων, συνεπως ν&. εξα
σθεψήσοuν 'Γην ΟΊJμΟΚΡ(f/ι:ικην CΧρχ-ήν, 'Γ~ν δποΙσ.ν ΟΙOCΚΊjρvττοuν, μόνον
μέ λόγους, έν &ρΘρ<:> 2, Jtocp. 2.
ΕΙοικώτερον :

Α) 'Ως πρ6ς τό έκλογιΧόν σωμoc, OΊjλαo'ή τόν Λι:ι..όν υπό τήν στεψήν
τοίί ορου εννοισ.ν, ποιι &'ποτελεΤ τ6 cχνώτι:ι..τoν Ι>ργσ.νον τοίί κρ&'τους εΙς
εν OΎjμOXρατικόν κα-& β&.σιν πολίτευμα ώς τ6 'Γης ΒοισιλεuομένΊJς
Δημoκρα-ιrίας, πρέπει ν&. έπιο-ημα-νθουν τ&. κσ.τωΟι ;

w.

α-) περιορίζεται
του σuντ&.γματος τ6 «κυριαρχικόν»
οικocίωμα του Λαου έχλογικοίί σώμα.τος νσ. σχηματίζ"η κα-Ι νσ.
έκφρ&.ζΊj ελεuθέρως Τ'ήν θέλησΙν του l:Jσον σ.φορq. τ-ήν oιrι;κυβΙρν-ησ(ν
του. τουτο έπιχειρεΤτocι οιιί του &ρΟροι> 5 το\) «ΣΙΙντ.» τό bJtoi:OIJ
Ρ'ητως προβλέπει περί των πολιτικων κομμάτων, τσ. όποΤα. καθΙστσ.ντο:ι,
τό πρωιroν έν Έλλ&.Οι, σuνταγμαΤLκός θεσμός (μέχρι τουδε iι'>ριζε
περί αυτων μόνον ό έκλογικός Ν6μος καΙ ό Κσ.νονισμ6ς τ-ης Βουλης)
οχι τόσον ΟΙ&. νό: οιασφαλισΘη .η έλεuθερΙα. της ίδρύσεως κrι;ί λειτοuρ
Υ(ας των, (}σον ΟΙ&. ν&. τεθουν όπό ελεγχον. ΕΙς τά.ς παρ. Ι κα-Ι 2 του
&ρ&ρου τούτου όρΙζετα-ι l5τι τoc πολιτικ&. κόμμα-τα. ΙΟρύοντα.ι έλεuθέρως
παρ'Έλλ'ήνων πολιτων κεΚΤ'ημένων τό oικrι;(ωμα. του έκλέγειν δι&.
οέ τ-ης δράσεώς των συμβ&.λλοuσιν εΙς Τ'ήν εκφρασιν τ-ης λαϊκης
Οελ'ήσεω,ς κσ.ι εΙς 'Γ~ν ΠΡΟCi.γωΥ~ν του έθνικου σuμφέρoντoς. 'Η
όργιίνωσις, τό πρόγραμμrι; καΙ .η δρασις τ(;>ν κομμάτων οιέπονται όπ6
οημοκρocτικων σ.ρχων. 'Επιφυλάξεις δέον νά ΟLCY.τuπωθουν ώς πρός
τοΙΙς &'νωτέρως σκοπούς σ.ορίστων Οια.τάξεων, των όποΙων ~ &.σ&.φεια.
πα.ρέχει Ουvατό"fjΤα. α.υθα.ιρέτου έρμηνεία.ς, ώς EIIJCY.L π.χ. ~ περί συμ
βoλΊjς των Κ(iψ.μ&.των ι.>χι μόνον εΙς τήν εκφρασιν τ-ης λο:ϊκης θελήσεως,
σ.λλά κrι;ί εΙς την προαγωγ'ήν ~oυ έΘνικου συμφέροντος, «ώς xocl 'ή
περί ρυθμίσεως διά νόμου » του τρόπου ά.να.γγελ(ιγ..ς των Ιδρυομένων
κομμάτων. Δι&. ..ης πα.ρο:γράφου 5 του rι;υτoϋ &ρΟρου ιΧναιρεΤτ«ι όμως
κα.τΌυσΙα.ν -η έλεuθέρα λειτουργΙ« τ{δν πολιτικων κομμ&των ; « Πολι
τικιΧ κόμμ«τCY. των όποΙων οΙ σκοποί ~ .ή ορ«σις των μελων rι;υτων
ιΧvτιτΙθεvτCl.ι εκ του έμφ«νοας η σuγκεκCl.λυμμένως πρός τ6 πολΙΤΕuμ« η
τεΙνουσιν εΙς ά.νατροπήν του υφισταμένοι> κοιν(ι)νικου κα.θεστωτος ~
έκΘέτουσιν εΙς χίνδυνον ..ήν έδCY.φικ·ήν ιXκερ«ι6τητrι; της χώρcις η
την εν oιu '{j δημοσΙαν ιXσφάλειcιν τΙθεντ«ι έκτός νόμου κα! οι«λόονται
οι'σ.ποφά.σεως του Σu'lτ«γμ«τικοu Δικα;στηρΙου, ώς νόμος όρΙζε ι,
πρoβλlπων συγχρόνως καΙ τάς συνεπείο:ς της δισ.λόσεως ».
Έπί πλέον, «τό κατασΤζΙ.τικόν παντός κόμματος χρήζει της εγκρί
σεως του Συντα.γμ«τικου Δικο:στηρίου τό όποί:ον κρίνει περΙ της πρός
τό σόνΤζΙ.γμ« σuμφωνΙας των Οια:τσ.ξεων ιχυτου." νει> ο\)τω έγκε:φι
μένου χατ«στα;τικο\) ουδέν κόμμα. ΙΙΙΚOCΙOϋΤcΧΙ νcΧ μετά.σχη εκλογων ».
ΈπΙ των Οιιχτά.ξεων τούτων επιβά.λλον-:αι rι;ί ιΧκ6λουΟοι πο:ρατ-ηΡ'ή

..

σεις;

1 . Γενικ(;>ς, ~ έλευθερΙα !δρΙΙσεως καΙ λειτουργΙας πολιτικων χομ
μcΧτων ιΧποτελεί: gv ιΧπό τό: ΘεμελιώΟ·,Ι ΧcΧρσ.κτηριστικά. γνωρΙσμ«τCY.
της φιλελευθέρcι;ς a~,Iμoκρα.τΙo:ς (Ουτικοευρωπι:ι.ί:ΚΟU -όπου). ' Ι ιΧπoc
γόρεuσις κο:Ι ~ διάλυσΙζ πολιτικων κομμάτων &.vτιφ&.σκει. πρός ι:ι.ίι'Γήν
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τοιότ-ην T"'fιν ~ννo~oιν ..ης ψ ιλελευθέρας ~ΊjμOΚΡoιτ(σ.<; καιί αποτελεί &ρνΊ)
σιν του έο:υτου τ·ης. τουτο εχει έΠΙσΊjμOΙνθΊj κοιΙ ύπό της έλλΊjνικης
έπιστ~μης τ οίί ΣVντσ.yμOΙΤLΚOυ ~ικσ.Ι oυ. ΤονΙζετοιι δτι εΤνο:ι ιχντ Ιθετο ς
πρός τ~ν &ρχ~ν τ-ης λοιϊκ-ης κυριοιρχΙοις (~ όποίοι κοιθιεροατοιι κοιΙ οιά
τοα ά ρθροΙ) 25 ποιρ. 2 τοα συντ.) « ~ &ποιγόρευσις τ-ης πρός μετocβολ~ν
τοα Σuντσ.γμocτος νομίμου πρωτοβουλίocς δσον xocl Τι ά.ποιγόρευσις της
οιoc06σεως 10εων α[ όποϊ:οιι τείνουν νά πείσουν τό «'Έθνος », ώς
φορέot της συνταχτ ικης &ξουσίσ.ς, περ Ι της ανσ.γΚΊjς ~ του συ μ φέροντος

της μετo: βoλης ... ~ Μόνον α Ι πράξεις ΟΙ ων έπιοιώκετοιι .ή & μεσος
άρνησις της βά σεως τοϊί πολιτεύ ματο ς Μναντοιι νσ. καιτοιστουν αξιό
ποινοι, έπειo~ οι'οιύτων ζψεϊ:ται νά ύποκοιταστocθ-η Τι ύλικ~ βίoc ε1ς
την θέλησιν τ-ης πλειοψηφίοις του Λοιου. Ό Λοιός, τοuνotντίόν, ά.πο
οεχόμενος τσ.ς προβαλλομένας 10έοις, MvoιToct νά μεταβάλη, έκφράζων
τήν « xuptoιPXLotv » του, τήν όργάνωσιν των έξουσιων κοιί έν γένει
τό πολίτευμot. Ή παρακώλυσις της ουνotτόΤΊjτος τοιότης άποτελεϊ:
μεΙωσιν του οικοιιώμοιτος αuτοοιocθέσεως του Λοιοα, τό όποϊ:ον ά.πο
τελεϊ: την ουσίαν τ-ης xuptIΧPXLoct; του (KoιθΊjγ. Άλ Σβωλος). 'Εξ
άλλου τονίζετοιι δτι κατά τήν ά.ντιμετώπισιν του προβλήμοιτος των
σχέσεων μετοιξό ά.σφαλείοις τοα κράτους κοιί έλευθερίαις οέν πρέπει νά
λησμονηται δτι « ~ πολιτική έλευθερίot » είναι ά.Οιαίρετος, ~ οέ ά.φαί
ρεσίς της άπό ώρισμένους OΊjμΙOυργεϊ: κινΜνους οιά πάντας. Ή
έλευθερία ποό άξίζει οέν είνοιι τόσον ~ έλευθερίαι των συμφωνοόντων,
δσον ~ έλευθερίοι των Οιοιφωνοόντων ... 'Επί πλέον προκόπτει ζήτημοι
Ισχόος ocύτης ταιότης της λοιϊκης κυριοιρχίοις εΙς ας περιπτώσεις,
ύπό OΊjμOκρατικόν καιθεστώς, τΙθετocι φροιγμός ε1ς τήν ύπό του λοιου
ά.ποΟοχήν ώρισμένων 10εων ~ πολιτικων προγραμμάτων, τοσουτο
μαλλον καθ' δσον ουτος ά.ντλεϊ: τό οικοιίωμα έπιλογ-ης έξ αυτ-ης τocόΤΊjς
,-ης Ιοιότητός του ώς κυριάρχου. Πράγμocτι εΙς εν ΟΊjμΟΚΡocτικόν
καθεστώς ό πρός ο[ανοήποτε καιτεόθυνσιν σχηματισμός της λoc·cκ-ης
θελήσεως οέν είναι νοητόν νά τίθεται ύπό έλεγχον. Ό Λocός ώς
κυρΙocρχος οόναται νά θέλΊj ότιΟήποτε. Άρκεϊ: δτι τό θέλει ». (KαθΊjγ.
Άρ. Mσ.νεσΊjς).
2. Ή κυρίαρχος θέλΊjcrις του λαοα ~ έΚOΊjλOυμένΊj οισ. τ-ης συμπή
ξεως κομμάτων , ~τoι της όργocνώσεως των έμψορουμένων άπό την
αιυτην Ιοεολογίocν, τίθετocι ύπό την ΚΊj~εμOνίαν του Συνταιγμαιτικου
Δικσ;σΤΊjρίoυ, όργάνου &σχέτου πρός τ~ν λα:εκήν xuptoιpxCocv, ώς μή
ύπέχοντος ύποχρέωσιν λογοοοσΙαις πρός τόν KupCocpxov Aocbv. Διότι
οέν νοεϊ:τοιι έν τη OΊjμoκpαιτί~ opyocvov έχον πολιτικάς έξουσίιχς μή
ύπέχον ομως πoλιτικ~ν ευθόνΊjν.

3. ΕΙοικώτερον πρέπει νά ύΠOμνΊjσθ-η δτι οιοιτάξεις περί οιοιΜσεως
πολιτικων κομμάτων οέν elvoct συν~θεις εΙς τά Συντσ.γμοιτoc, κοιί
o~ τά καθιεροαντοι ψιλελεόθεροι xotL OΊjμOΚΡOΙτικά πολιτεόματoc, των
εuρωπocϊκων κροιτων. Κατά την μετocξό των Μο ποιγκοσμΙων πολέμων
έποχήν, τοιαότας οιοιτάξεις περιεϊ:χε τό μονοιρχικόν σόντοιγμoc τοα
1931 της Γιουγκοσλοιυtαις. Σήμερον μόνον ό θεμελιώοης Νόμος τοα
1949 της Δυτικης Γερμοινίοις προβλέπει σχετικως όρίζων έν άρθρο 21
πocρ. 2 δτι τά κόμματοι τά όποϊ:oc ώς έκ των σκοπων xocl της σuμπεΡLφοροις
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φιλελευθέροιν OΊjμoκρoιτικ~ν θεμελιώOΊj (συντoιγμoιτικ~ν) τάξιν ~ νά
θέσουν εΙς κίνουνον τήν Ι>ποιρξιν τ~ς όμοσπονοιοικης ΔΊjμοκρocτΙοις
τ-ης Γερμοινίας είνοιι ά.ντισυνταγματικά. 'Επί τοα θέμοιτος τ-ης άντι
συντocγμοιτικότητος άποφαίνεται τ6 συντοιγμοιτικόν όμοσπονοιocκ6ν
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δικιχσ.ήριον. Μεταπολεμικώς παΡ"ήμ'ί:ν
ιά τοσ 'Αν. Νόμου 509/
έκοοθέντος κατά -ήν οιάρκειαν 'rou έμφυλίου πολέμου, είχον
θεσπισO~ σχε't'ικαί διO'.τcί.ξεις δι&. «κόμμο:το: (;χοντο: ώς σκοπόν την οιά
,
,
,
,
λ'
Θ
μεσω'l ο:νΟ'.ΤΡΟΠΊ)'1 τουπο ιτευματος
του κοι,Ιωνικου κιχ ε β ιαιων

1947

στc7)τος κλπ. ».

"Hδ'~ τό νέον Συντcι..γμcι.. &.κολοuΟεϊ: μέν τ6 γερ

μσ.νιχόν πρότυπον διαφέρει ομως οuσιωοc7>ς αuτοσ δι6τι δρΙζει οη « ~
διάλυσις πολιτικών κoμμcί.-ω'I γΙνεται καΙ δι'&λλOI>ζ πέριχν Tc7)v
προβλεπομένων όπό του γερμlΧνΙΚOϋ συντάγματος λόΥΟUζ», σπως
συμβcι..('ιει οτο:ν οΙ σκοποί ~ .η δράσις των άντιτιΘεvτocι : 1) Έκ · τοσ
έμφlΧνOίίς -η σuγκεκαλυμμένως πρός τό πολΙτευμα 2) τείνουν εις ά.νσ. 
τροπ-ην του υφισταμένοΙ) XOLVUJvtxou χο:Οεστωτος
) εκθέτουν εΙς

XLVOUVO'! τήν l)1jμΟσΙαν άσφάλειαν. ΚαΙ ερωτάται: πως νοεϊται, πως
δύναται νά Ι)ιερευ'lηθη καΙ πως νά l)ιC(πισιτωοη ή συΥκεκαλυμμέν1j
&.ντ(Ορocσις πρός τό πολΙτευμoc;
ΕΙς τΙ Ι)έ &.χριβως συνίστocτocι τό « κοινωνικόν κα.θεστώς » τοσ όποΙου
"ό εννοιολογικόν περιεχόμενον oiJ~E &.μέσως οι)τε εμμέσως δρΙζεται δι&.
του συνιτάγμOCΤΟζ;
εριλα.μβά'ιετΟ'.ι &ραγε εΙς ocότό μόνον ό Θεσμός της
&.τομικης ΙΟιοκ.~σΙC(ς (τότε θά elνca Ουνα..ή 'ή διάλυσις ένός κδμμcι..τoς
πού προγρσ.μματΙζει π .χ . • ήν εΘνικοποί'φιν ώρισμένων έπιχεψήσεων
κοινης ώφελεΙο:ς ~ ό:πλως Τ'ήν προστΟ'.σ(αν τ-ης έπαγγελμσ-τικης
στέγΥ)ς οιά της μονψοποι·ησεως του ένοαιοσΤG(σΙου 1ι περιλαμβά.νεται
εΙς τό κοινωνικόν κΟ'.Οεστώς καί τό κώλυμμC( εκ προϋπ&.ρξαντος τρίτοΙ)
,

γαμου
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"Ι}

,-"

,

<
λ
Ι
ό '10
ι
Ι
Ι
ιερο ογ α αυτου ΊJ κα.ι τ
otκo:ιωμα: νομψου μοφο:ς των

κληρονόμων -η τό νέον JIj ~ό πο:λαιόν ·ημ.ερολόγιον 1) .η χρησις της
xC(Oo:peuouo-~r; κ.ο.κ. Θά &.ν·ήκ·η οuτω εΙς .ήν άνέλεγκτον, τελεσίδικον
καί &.μετάκλ1jτον κρίσιν των ~VI)EXIΧ «Ι)ικαστων» ή συγκρότησις
αυτης της εννοίας κατά περίπτωσιν.
ΕΙς τΙ eyxeLToct ~ «Ο'ημοσίιχ α.σφάλει(f.», πότε καΙ πως αυ.~ θεωρεϊ:TC(L

έκτεθειμένη

εΙς κΙν~υνoν'

'Όλocι

ο:.ίιτο:.Ι

ο:.Ι χρY)σιμoπoΙOόμενlΧι lv

α.ρθρ~ 58 παρ. 5 Συντάγμο:.τος εννo~α.ι εΤνιχι &.κιχΘόριστοι, &.σιχφεϊ:ς καΙ
έπι8εκτικ«ί εuρυτάτης έλεuθέρocς έκ-τιμ~σεως έκ μέρους των κρ«τικων
όργ<Χνων, τιχυτα δέν εΤνσ.ι πράγμα:τι τό συvτσ.γμO'.-τικόν 8ικα.στήριον,
-τό όπο'ί:ον τελικc7)ς θά &πoφανθΊj, άλλά τά -τελουντα υπό τάς δια.-rαγάς

-

των κυ

β'

,

,
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,.

-

ερνωντων οισ't"υνομικcι. υργιχνσ., το: οποια κoc

( tI

(

υα
' σΧΥ)ματ σουν

τδν aXE'nXQV φάκελλον. Ό δέ lκ80θησόμενΟζ έχτελεστικός νόμος
εΤνlΧΙ l1γνωστον πόσο:.ς κα.Ι πο(ocς « συνεπείocς τ-ης ΟΨολόσεως » θά.

ΚIΧΘορΙο-η περο:.ιτέρω περιοριστικάς του σχ-ημο:.τισμου καΙ .ης tx8'ijλώσεως της θελ~σεως του έκλογικοu σώμΟ',τος.
ΕΤνο:.ι προφocνέι; Ι>τι 8ιιΧ των ώι; άνω διο:.τάξεων xocOLEPOUTIXL .η
α.στυν6μεuσις 'tou πολιτικου βΙου 'tou "ΕΘνους, YoC([ τίΘεται όπό ελεγχον
δ σχημC(τισμός κιχΙ -η εκφρσ.σις τ-ης λΟ'.ϊκης Θελ·ησεως. Τό άποτέλεσμσ.

Θά

elIJOCL

~ κC(τΌίισίC(ν Κocτ&.λυσις -Γης πoλιτικΊjι; έλευΘερΙα.ι; κcι.( ~

κο:τάρΥΥ)σις πάσης πραγμο:.τικηι; άντιπολιτεύσεως, δι&. της Θέσεως
έκτός νόμοΙ) οχ-ι μόνον του κομμουνιστικου κόμμcι.τoς, &λλά. κο:(
πocντ6ς κόμ.μα.τος μέ προο ευτικάς κάπως καΙ έκσuγxρoνισμένας
&ρχάς xocl πρόγραμμα., του όποΙου ~ ορσ.σις Θά έθεωρε'ί:το έκάστοτε
έπικίνδυνοι; - Ιή &πλως ενoχλ-ητ'ΙΚ~ ~Y.Ι διά τό πολίτευμα. lIι τ6 κοι
νω'ιικ6ν κocΘεστώς JIι .ήν δημοσία.ν &.σφάλειαν Κ.τ.τ., &λλrί. οιά τούς
,
Δ J
Ι
(
....
,
~
"
'Θκυ β
;ιερνωντcι.ι;.
ιο: την προστο:.σ rι.ν
τω'ι
ως Q:vω εννομων ο:γιχ ' ων
&.ρκοσν εΙς εν κρ6.τος μέ δημ,oκρrι.τικόν κι:ι.Ι φιλε) εύΘερο,ι πολίτευμα"

αΙ διατάξεις των ποινικων · νόμων, 8ιά των όποΙων τψ.ωροσντσ.ι ocι
κlXτ'rι.ίιτων &δικοι πράξεις. Π εΡc(Ι't"έρω περιορισμοί καΙ 8'ή άΠΟ:Υό
ρευσις ΠOλΙτLκης l)ρα.σΤΎjριόΤΎjτoς μή στοιχεtoθετούσ1jς &,I)LX1jμoo:. κο:.τά
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τόν Ποινικόν Κώ8ικα:, &να:φεΙ τόν ΟΊ)μοκριχτικ6ν κα:Ι φιλελεόθερον
χα:ρα:κ..ϊjρα: τοσ πoλιτεύμrι..τoς, Διότι τό 8ια:λυ6με'lον κόμμα: ένo~χετrι..ι
νά έκπροσωπη σoβrι..ρόν ποσοστόν τοϊί Έηηνιχοσ
α:οσ τό όποίον

δόνα:τιχι νά &νέλΟ'η κάποτε a.νω του 50 %, ?ι.λλά. κrι..Ι οι6τι δέν άπο
κλείετα:ι TOUTO νά gΧΊ) ~O'Y) την πλεΙΟψΊ)φία:ν, Έρωτατα:ι: τι θά
σuμβ'/j lJ.v , π,χ, ~ πλεΙΟψ'Υ)ψία. TOU Λα.ου έν8εχoμ~νως o~ τά 60 ~
έπιθυμεΙ τ~ν άλλα.γ'ήν "ou πολιτεύμσ.τος ~ κα:[ TOU κοινωνι
τά 70
κου χocθεστωτος (6χι
βιrι..Ιων άλλά οιά νομίμων μ~σων); πως
εΤνζ/.~ νομικως Κζ/.ί πολιτικως νο'ητόν τ-ήν &νοδον εΙς ..ήν έξοuσίocν

%

ow.

ένός κόμμα.-ος, τ6 όποίο'ι έχφράζει τ'ήν θέλ'Υ)σιν τ'ίjς πλειοψ·ηφΙσ.ς, νά.
πα:ρεμποδίσουν !:νoεκrι.. ι)πέργ'Υ)ΡΟΙ oιχrι..στα:Ι, μΙα: οΙονε(

βocΙνοuσoc εΙς την Οιά.λυσιν rι.ότoυ;·

«

Δίαιτα

», προ

οιά του θεσμοσ της οιocλόσεως των

πολιτικων κομμ.άτων περιορισμ.ός της λα.Χκ'/jς κυριο:ρχΙο:ς κα.Ι κα.τ'οίισΙ
rι.ν, ή &νrι.ίρεσΙς της, eIνocL πρoφα:ν~ς,
α:) Συνα:φεΙς πρός τόν &νΤΙΟΊ)μοκρα:τικ6ν xoΙPOCXT'ijpoc TOU συντά
γμοιτος εΤν«ι χoci σ.Ι οια:τάξεις των lJ.ρθρων 56 ΠΟ'.ρ. 2 κα:Ι 5 άντι
στοΙχως. Δι ιΧίιτων crTepoUVTocL Οιά. β(ου του έκλογιχοu οικocιώματος
οΙ ΚιΧτocοικocσοtντες εΙς oΙα.νO~πoτε ποιν'ήν Οιά. πράξεις νεργεΙσ.ς
στρεφομένας κα:τά TOU κρατουντος πολιτεια:κοu ~ κοινωνικοu κ«θε
στωτος, κrι.θώς έπΙσ'Υ)ς Οέν δόνιΧντα.ι νά έκλεγοuν βουλευτα.ί οί έμπΙ
πτοντες εΙς μΙα.ν έκ των κα.τωτέρω οΟκ όλΙγων &ρνΊ)τικων προοπόΟεσεων,
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εΧΛεγ'η

'θ
ι
ς, ι
ι
ι α:γενεια.ν οΙα. Τ'Υ)ς γενν'Υ)-

σεως, ό πολιτογρα:φ'Υ)θείς, πρό της ποφελεύσεως οεκlχετΙιχς &πό της πολι

τoγραφ~σεως, δ συνεπεΙα ά.μεΤιΧκλ~τoυ χα:τocοΙκ'ης στερΊ)ΘεΙς των πολι
τικων Οικα.ιωμιΧτων του, έπΙ χρόνον διπλιΧσιον του όριζομένου υπό
της κα:τα.OικαστιxΊjς &.ποφάσεως ~στω χα.Ι έι:ί.ν gx'Y) ιΧποκocταστα6η,
ό κα.ταΟικα.σθεΙς τελεσιίΗκως έπί ένεργCj) συμμετοχΥι εΙς κόμμα όργ&
νωσιν, σωμocτείον η ενωσιν σκοπός τως όποΙων ε!να.ι Ύι oιC'ί.80σις ΚlΧί
έφcιρμογ'ή Ιοε(;'>ν τεινουσων εΙς &νocτροπ-ή'ι του xpocτoUVToc, πολιτεό
(JoOCTOC; η του κοινωνικο\) κα.θεστ(;'}τος κλπ, (οστος στερεΙτσ.ι Ο'ηλιχο'ή
ΙσοβΙως το\) 8ικα.ιώμα.τος νά. έκλεγ'η βουλευΤ'ής),

6) Ή οιάτα:ξις, καθ'~ν 30 περίπου βουλευτα:Ι θά. έκλέγωντlχι
ένιοιΙως κσ.~ &.πασr:ι.ν ..ήν χώρα.ν κατ'&νcι:λoγΙα.ν ..ης έχλογικ'ης δυνάμε ως
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τεχνικά.ς δυσχερεΙα.ς, κατά. τ~ν έφα.ρμΟΥήν, χωρίς νά. έξυΠΊJρετεϊ:τιxι,
10ιιχιτέρως σοβα:ρός λόγος.
'Η

ς, ι
ξ
,Ι
ομχτα: ις α.υτ'Υ),
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βoυλ~ν . προσωπιχόΤ-Ι,.ϊες ιχί όποΙαι &ποστρέφο\lται τ6ν έκλογικόν
σάλον, καΙ τοιουτοτρόπως τό κοινοβοόλιον έσ-τερεϊ:το των πολυτίμων

ύπηρεσιων των εΙς τό παρελθόν, Μέ τό άσυμβΙβrι.στoν ομως το\)
βουλευτικο\) καΙ δπουργικο\) &ξιώμocτος Οημιουργείτσ.ι εuρύ πεοΙον

ΧΡ'ησιμOΠOΙ'1σεCι)ς προσωπικοτήτων ..ης Έπιστ'ήμης κc:ι.( τ:ης Διοι
Χ:ήσεως εΙς uπευθόνους δπουργικά.ς θέσεις Υ-Ο'.( έπομένως οίιοεΙς λόγος
cruvτptxet (Ι.Ι περί 6)ν πρόχεΙΤOCL προσωπικότ-ητες, νι!ι. έπιοιώξουν κα..Ι
τό βoυλευ~ικό'l &'ξΙωμα., τό όποϊ:ον συμφώνως πρός τό νέον σύνιrrι.γμα
.εχει στεΡ'Υ)θη τ-ης πα.λαιας τοι> α.tγλ'ης κα.Ι σημc:ι.σ[ας εΙς τ-ήν πολιτικ-ήν
ζω'ήν. ΟΙ βοuλεuτocί Οά. εί'ιιχι πλέον θεριχ.πc:ι.ινΙOες του πρωΟυπουργο\).
γ) Τέλος ~ Οιά.τα:ξις τοϊ) &ρθρου 6 πιχρ, 4, ή &πα:γορεόουσα τ~ν
έκλoγ~ν TOU ιχΟτοϊ) προσώπου 6)ς βουλευτοϊ) εΙς πλε[ονocς των τεσ-
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σ&.ρων έν σuνεχε~ βοuλεuτικ&ς

rttpt6Bou; ΙΙλλο', σκοπ6ν Btv έχει

εΙμή ν« &.πιχρτίση την Βοuλήν έκ προσώπων πολιταω; &.πε!ρων κα.[
«νωρΙμ.ων κιχ! ν« &.πoιr.ιετίση τούς πολιταούι; &:νδριχς «πό τ6 φuσικόν
περιβάλλον τω.... τό έκλογιχόν σωμιχ.
Β) 'Ως πρός ..~ν Βοuλ1jν εΙδικώτερον , τό νΖον «σόντιχγμιχ» χιχριχχτη
ρ!ζετιχι έπίσης σα.φως &:π6 την τ«σιν μειώσεως της έν,,:,όι; του πολιτεύ
μι::ι:τος θέσεως τ-~ι; Βοuλης. Δέν r.pbxttTΙXt μόνον περί τ-~ς μειώσεως
του &.ρωμου των βοuλεuτων εΙς έκ«τόν πε-ιτηχοντιχ κιι,,:,'&.νώτιχτον
6ριον , άλλά. κ'ηΙως περί της περιστολη; των δύο βιισιχων ό:ρμοδιοτη
των τ-~ς λΙΧi:κης &'vτιπpoσωπε(ιις : τ-~ς &.σχήσεως νομ.οΟετιχης έξοιι
σί«ς «φ'ένός κιχί κοινοβοuλεuτικοu έλέγχου έπΙ τ-~ς Κ υβερνήσεως
«φ'έτέροu.

«) Δι&. την &σχησιν τοίί νομοθετικοί) έργοΙ,) τ-~ς Βοuλης xιxOtεpou
τιχι ή δι.ιr.ίρεσι.ς auτTιιo εΙς ouo τμήμιχτιχ (ιίρΟρ, 7 'Ι - πιχρ. 3-6 συντ.)
ένι7> έκ παραλλήλου ή όλομέλεια της Β ουλης ψηφίζει τούς όργανιχούς
χαΙ &λλοuς τιν«ς σπουδαίιχς σημιχσίιις νόμοuς (<<ρΟρ. 72 πcιΡ. 1). Τό
πλεονέχ-τημα τijς ό:πλοuστεuσε ως κιχ! έπιτιχχύνσεως 'Της νομοΟεταης
δια:δικιχσίιχς έξοuδετεροuτιχι χιιτ« μέγιχ μέρος «πό τ6 μειο'ιέκτημιι

τ-~ς ένδεχομένης προχεψ6-τητος, κιιΟώς κιχ! Ιδίως, της πιΟιχνης
σuνιxλλιxγης μετιχ.ξύ ό:ρμοδΙων 'inoupyW... Υι κιχ! πολιτων &.φ'ένός κιχ!
των δλιγιχρΙΟμων κιχτ« τό μίiλλoν η '1jττoν βοuλεuτων τοί) τμήμιχτος

των όποΙων &.πιχιτεΤτ«ι .η πλειοψηφΙor:, &:φ'έτέροu, - «'Τό γά.ρ πληΟος
«διιχφΟορώ ....ερον » (grtwr; εΙχε πολλά.κις σuμβη είς τ6 π«ρελΟό'l
κ«τ&. την λειτοuργ(cιν της ΝομοΟεταης Έπιτροπης του ιίρΟρου 35
πι::ι:ρ. 2-5 Σuvτ. '1952). ' Η προσπ&.Οει« δι&. τόν περιορισμόν του
κοινοβοuλεuτικοίi έλέγχοu έπί της Ι(uβε ρνήσεως κιχ! δι&. την περι
στολήν τοί) πoλιτtκoίi ρόλου της λα~κης &.ντιπροσωπεΙ«ς κΙΧΟίστατιχι

Ιδιιχιτέρως έκδηλος δι&. της δι.ιr.τ&.ξεως τoίi &pOpou 73 Tou Σύντιχγμ..
δι&. της όποίιχς περιορίζετιχι, έξ ιxUτou τούτοΙ,) τοίί Σuvτ&.γμιχτος, εtς
μ(α:ν μόνον ήμέριχν τ-ης έβδομ&.δος 6 κοινοβοuλε:uτιΧ6ς Ελεγχος, ivi;i
Ο&. 1γro δuνcιτ6ν ι::ι:Ι μ.έν .χνιχφοριι.Ι κα! έρωτησεις ν&. σuζητωντlXι εΙς
τά. τμ·ημ«τ« τ-~ς Βοuληι;, ιxt δέ έΠεΡωτησεις εΙς τήν όλομέλ::ιο:ν
ο:υτης, «λλά. 8ίς τοuλά.χιστον της έβ80μάδος, κο:Οώς κιχ( εΙς τό Τμημιχ
Διο:κοπων. 'Εξ «λλοΙ) κο:Οι.ερουτο:ι μέν 7jli'lj δι&. Tou σuντ!τoς.η κι::ι:τ'&.νιχ
λογίο:ν της δuνάμεως των

κομμάτω'l

σύνθεσις

τω"

χοι'lοβοuλεu

τικων έπιτροπων (&ρΟρ . 77, β). 1) ε!ν«ι όμως ένδεατική των έ'Ιο:ντι
της λα~κης «ντιπροσωπείο:ς διι::ι:ΟΙσεων τοί) σuντ&.γμo:τoς ή άπιχγό
PEUGIt; σuστάαεως έξετιχστικων έπ ιτροπων έπΙ ~ητημά.των .χνο:γο
μένων εΙς τήν έξωτεριχην πολιτική'l ~ την «μυνο:ν της χώριχς (<<ρΟρ. 77,
πο:ρ. 3) περ! των όποΙων εΙς .... ά. δημοκριχτικά. χ«! φt.λελεόOεp« κρ&.τη
«aχεΤτcιι κιχτ'έξοχήν €λεr.ιoς της Βοu).ης έπ( της Κυβερνήσεως,
ΜεΙωσιν σ«φη, έπίσης, του .χνΤΙΠΡοσ(UΠΕuτικοίί σώμο:τος «πο
τελι:! τ6 &ρΟρον 127, 8u'lάμει του 6ποίοΙ) ( πρ6ς όποβοήΟησιν» του
κοινοβοuλεuτικου έλέγχοΙ) .η Β οuλή έκλέγει «~κτ6 ς των μελων -της »
« νομομιχΟη «νεγνωρισμένοΙ) κόροuς », του 6πο(0Ι) δέν κο:Οορ'ζοντιχι ο:ί
«ρμοδιότητε;, ω-.ι ή ρύθμισις έπιφuλάσσετ«ι εΙς -τ6-.ι '16μο'l, Δι&: του
« iΠΙΤΡ6ποu» τοότοΙ) πρ οφο:-.ιως κcιτ«β&.λλετo:ι προσπ&.Οεια: «μα 
τιχιώσεως» κιχ! 6χι πριχγματικης άντιμετωπΙσεως των &.νταει
μ!νων τοίί δytouc; κοι-.ιοβοuλεvτικοU έλέγχοu. ' Η Βοuλή, &.π6 6ργ«νον
έκφρ&.σεως της λ«~κης κυριο:ρχ(<<ς κ«! ένο:ντι της J(uβεΡ ....ίιαεωι; της
έμπιστοσύ'ιης -της, μετ«βάλλετο:ι εΙς περ(ποΙ) «r.ιxO'ij κιχ! «νεργον
ΠΙΧΡιχτηρητήν.
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Γ) 'Ως πρός τοός βουλευτάς, τό σόντocγμoc ~ιέπετocι άπό άπocρoc
~έκτως έxθρικ~ν ~νocνη των άντιπροσώπων του "Εθνους ~ιάθεσιν.
, σονο-ήποτε κocΙ r1v εΤνoc l• μέχρις έν6ς σ"ιjμεΙου ~Lκο:ιολογ'YJμένΎJ κocΙ
Ιί.ν άντocποκρΙνεΤΟ'.L ~ν τ~νι μέτρ~ πρός τό λΟ'.'ίκόν OCrcre'Yjμooc Τι ~νocντι
τι';) ') βουλευτων προχocτ&ληψ ις συνεπεΙ'Ι' Ιδίω ς των κρουσμάτων πολι
τικ~ς διocφθορας, συνlΧλλlΧγ~ς κlΧί έλλείψεως ~θικων κocί Ιδεολογικων
διστlΧγμων, τά όπΟ'i:1Χ έσΎJμειώθΎJσlΧν κlΧτά κlΧί μετά τ~ν συντocγματι
κ~ν κρίσιν του 'Ιουλίου 1965, πάντως ό έπιχεφοόμενος διά του
συντάγμlΧΤOς οΙονεί έξευτελισμ6ς του βουλευηκου άξιώμlΧΤOς εΤνocι
ά.νεπίτρεπτος είς ~ν πoλίτευμlΧ έμφlΧνιζόμενoν ώς δΎJμOκρlΧηκόν.
ΙΧ) Δόο θεμελιώ~εις κοινοβουλευτικοί θεσμοί , άφ' ένός μέν ή κυρίως
βοuλεUΤLΚ'ή ricruXLoc, ~ΎJλ τό ά.νεόΟυνον των β οuλευτων οιά Υνώμ"ΙjV
1) Ψ~φoν δοΟεΤσocν κlΧτά τ~ν &σκησ ιν των βοuλεUΤLκων των κocθη
κόντων, ά.φ' έτέρ ου δέ Τι εΙ~ΙΚ'ή ΠΡ OστlΧσίlΧ, δηλ τό «κα.τocΟΙωκτον
ιχύτων ~ι'r1λλlχ ά~ικ~μOCΤIΧ r1veu τ~ς ά.~είocς τ~ς Boυλ~ς (βλ άντι
στοίχως r1pfJpoc 62 κocί 63 Συντ. 1952) θεσμοί ~ιά των όποίων έξlΧ
σφlΧλΙζετlΧι Τι άνεξlΧρτησΙOC των μελων τ~ς ΛIΧ'ίκ~ς άντιπροσωπεΙlχς
κocί lΧύτ~ς τ~ς ίδΙocς, τροποποιουντocι ~ιά του «Συντάγμocτος » τόσον
ριζικως, ωστε Τι άνεξocρτησΙoc των βουλευτων κlΧτΌύσίOCν ΚOCτlχργε'i:τOCΙ.

1. Ένιϊ> εΙς τ~ν πρώτην του πocράγρocφον 1'6 r1pfJpov 67 έπlΧνOCλlΧμ
βάνει τό περιεχόμενον του r1pfJpou 62 Συντ. 1864/1911/1952, έν
σuνεχεί,l, ομως όρίζει οτι «κlΧτ'έξlΧίpεσιν}) ό βoυλευτ~ς εύθόνετocι
κlΧΙ διώκετocι ~ι'έξόβρισιν κocί ~υσφ~μΎJσιν, ά.πλ~ν ~ συΚOφlΧντικ~ν,
{)χι μόνον ένocντΙον προσώπου άλλά κlΧΙ ένlΧντίOν άpx~ς (δΎJλlΧ~~ των
«σκοόντων τ~ν κpocτικ~ν έξOυσίlΧν τοός όποίοuς εΤνocι τετocγμένος νά
έλέγχΥ'ι) ~ιά τάς περιπτώσεις δέ lΧύτάς oύ~εμΙoc &δειoc τ~ς Boυλ~ς
άπocLTe'i:Tocι πρός ~Ιωξιν ocύτου. Τοιουτοτρόπως δι'έλάXιστlΧ έκ των
έξ άντικειμένου συνocφων πρός τ~ν &σΚΎJσιν των κIΧθΎJκ6ντων των
βουλευτων ά~ΙΚΎJμάτων, των προβλεπομένων ύπό του Π.κ. ~ιoc
ΤΎJ Ρ ε'i:τoc ι ~ιά τ~ς πocρ. 2 του r1pfJpou 67 τό άνεόθυνον διά Ψ~φoν ~
γνώμψ ~ιδoμένψ ΠIΧΡ'OCύτων, τό κocθιεροόμενον διά τ~ς πocρ. 1
ocύτου. Δέν πρόκειτocι λοιπόν περΙ έξocφέσεως άλλά κocτΌύσίocν περΙ
r1ρσεως του κocνόνος, ό όπο'i:ος ~xει θεσπισθ~ κocί Ισχόει είς 'Αγγλίocν
~δΎJ άπό τό 1689. 'Υπό ocύτάς τάς σuνθ~κocς οΙ βουλευτocί, Ι~ίως οΙ
της έκάστοτε άνηπολιτεόσεως, τελουντες ύπό την συνεx~ άπειλ~ν
τ~ς ~ιώξεώς των ύπό των οργάνων τ~ς έκάστοτε Kυβεpν~σεως, εΤνocι
μoOLpoc'i:ov νά άποβουν τούλάχιστον ~ιστocκηκoΙ εΙς την r1crXΎJcrtv έλέγχου
κocΙ κpιτικ~ς έπ'ocύτ~ς, άκόμΎJ ~έ ~σως κocΙ νά άποφεόγουν τ~ν ένocντΙωσιν
πρ6ς τάς θελ~σεις ΤΎJς. Τοιουτοτρόπως ~ιά των ~ιocτάξεων ιχύτων του
« συντάγμocτος» περιορίζετocι έΠΙΤΎJ~εΙως ή r1σΚΎJσις άνηπολιτεό
σεως. ΕΙς τουτο συμβάλλει κlΧί ή άκολουθουσoc διά.ΤlΧξις τ~ς πlΧp. 3
του ocύτου r1pfJpou 67 διά τ~ς όποίocς , περιopιζoμένΎJ ούσιωδως,
,

~
Ιζ
εκμΎJoενι ετocι

~,.
σχεοον
ΎJ

"

~
oυνOCΤOΤΎJς

"

ocσΚΎJσεως

,~,
ειοικωτερον

κοινο-

βουλευηκου έλέγχου. 'Ως γνωστόν, έλάχιστocι έρωτησεις κocί έπε
ρωτησεις κocτώρθωνocν εΙς τό πρόσφocτον πocρελθόν νά. ~λθoυν πρός
συζ~τησιν ένώπιον της Boυλ~ς, ή άνεπάρκεί.oc ~έ του σχεηκου χρόνου
θά έντlΧθ~ άσφocλως μέ τόν έπιχεφοόμενον ~ιά του συντocγμ. περιορισμόν
τ~ς άσκ~σεως κοινοβουλευτικου έλέγχου &πocξ μόνον τ~ς έβ~oμά.~oς
(r1pfJp. 73). 'ΉoΎJ θεσπιζoμένΎJς της εύθόνΎJς του βουλευτου εΙς
περίπτωσιν ~ΎJμoσιεόσεως «όπωσ~~πoτε οιocδ6σεως » του περιεχο
μένου κocτocτεθιμένων εΙς τ~ν Boυλ~ν άνlΧφOpων, έpωτ~σεων κlΧί
έπεpωτ~σεων, πρό τ~ς ένώπιον lΧύτης συζΎJτ~σεως, διά πlΧρlΧβάσεις
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έν Ο'.ύταίς δπΟ'.ρχοίισα.ς, tσωζ δέ κcι.Ι ΟΙ &:λλας πέρcι.ν των ...ης έξυβρΙσεωι;
κλπ. περί ~ν .η παρ. 2 του άρΘροΙ.> 67 ι ιY.t cΧναφoρικ( έρω ...ήσεις καΙ
έπερω ...ήσε~ς cι.Ι όποία ι Θσ. γΙνων't"cι.ι γ'ιωσταΙ δ'ημοσΙωι; 0& εΊναι
ελιfXισται οισ. τόν φόβον διώξεως συνεπεία τΊjς δι'O'.ύ~ων ιχσχουμ.έν-ης
κριτικΥίς. Συνεπώς ό Λαός μόλις καΙ μετσ. βΙας θά δύναται ν&:
παρακολουθη τόν παρ&: τ<"δν σ.ντιπροσώπω', ά.σκοίιμενον gλεγχον επί
"ων κυβερν'ήσεω'ι καΙ νσ. μετέΧ'η έμμέσιt)ς είς αύ-όν.

2. Πέραν της ουσιαστικης ώς rxνω χocτocργ~σεως της κυρίως
βουλευτικης σ.συλίocς περιστέλλετocι xocl τό «ιχκατα.δίωχτον» των
βουλευτών έψτός σ.πcι.ρcι.δέxτως στενων δρΙων δισ. του lί.ρΘρου 6 του
συντ.·
πρώτος περιορισμός είναι χρονικός: Μόνον
ιαρχούσης
~κσ.στης βουλεuταYjς συν680υ κrι.Ι t>xt καθ' όλην Τ'ήν δι&:ρκεΙιΧν τΊjς
περιόδου ώς είχεν όρισθΥ] δι& του Ιί.ρθρου 63 του ΣυΨ!. 19 2, οέν
ιώκεται ούδέ σuλλαμβ&νεται η φυλακΙζεται ό βουλευ ...ής «νευ άδείας

~Ίjς ΠoυλΊjς. ·

δείιτερος περιορισμός είναι ουσιocσ-.ικός

του ε παρ ·ημΊ:'1

άπό του

'-ο' εν
εντευ

μ ό νον

<:ι
οια

μονοφχικου

"επ
" σ.υτοφωρω
τσ.

: ενω μέχρι
1 44 ΚΙΧ[

σuντσ.γμoc~ος του

'3:
~
,
κακοuργηματoc
·,{ΤΟ ου'/ατον
να,

οιωχθYj βοuλευ ...ής α.νει> &Οεία.ς του Σώματος, 1)οη οισ. του νέου συντσ.
γματος 'ή &νευ -οιο:ότης &δε(rι.ς δΙωξις τ{;)ν βοuλεuτων έπιτρέπετrι.ι
κο:Ι δι&. τσ. - εστω καΙ μ~ αυτόφωρα &δικ'ήμο:τα εξυβρίσεως,
rί.πλης η συκοφrι.ντικYjς (έν OιευκρινΙζετcι.ι &ν μόνον Ι ιι:)του 1ι καΙ
άρχ'ijς πρβλ. Ιί.ρθρ. 68 Συντ. ) Τ οιουτοτρ6πως ~ είΟΙΚ'ή πρoστrι.σ(cι.
του βοuλευτοu έκ διώξεων έπιχειροuμένων δισ. πολιτικούς λόγους
&1tΟβΟΙΙνει δποτυΠ6)Ο'ηζ, δεδομένοι> ο-ι δέν ο&: εΤ,Ιιχι OUσ-ιι.ολον νσ.
προΧληοουν '1) νά σΚΊ)νοθεΤΊ)Θοuν ενδεχομένως κιχί οπό ιχστυνομικων

...

δργσ.νων, τ~ προτροπη .η
(j &'10ΧΤι των κυβερνώντων, σ.υτ6φωρlΧ
πλ·ημμελήμα:τrι. βουλευτων κcι.ί νά. XLv-ηOYj ποινικ-ή ~ίωξις κσ.τ' rι.υτι':)ν
(&G'.<.~τως «ν άργότερον Ε:'1ώπιο'l τοϊ) Οικσ.στηρ(οu κrι.ταπέσ-η ~ κcι. ...η
γορ(Ο'.) μέ σκοπόν ...ην πολιτιχ·η" Τ(I)'1 έξουθένωσιν τοσούτω μ(ί.) λον
κrι.θΊ'Iσoν rι.Ι περί σ.ύτοφώρων &~ιΚ"ημσ.-ων διcι...τσ.ξεις τοϊ) ΚG)δικος
Ποινικης Δικoνoμίrι.ς προσφέροντιΧΙ έν πολλοΊ:ς πρός τουτο (βλ. rxpOp.
242, 243, 418, 419 ΚΠ.Δ.).
Η. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

ιχ)

« περΙ ...ης Kυβερν~σεως » κεφ&λ(f.ισν του συνΤ&:Υ.
, σ.ρ
,.. θ ρ.
'
- ευ'ΘΙ
' 1 εν
πrι..p. . xoc Ο ιερωσις
της
-\Νης 'rouΠρωθυπουργου κσ.ί της Κυβερν'ήσεως ε'lrι.ντι l.Ixt μόνον της ΒοuλYjς
,

,/

σον άφορα τό

'θ.ι!.ΟΙ<<<
επεσ'ημ-«ν
η ,/οη

&λλά κcι.ι του Brι.σιλέως. Τοιουτοτρόπως άντΙ μετcί. τήν τρrι..γικ·ήν
έμπειρΙrι.ν τ<";)ν βσ.σιλικ<7>ν έπεμβάσεω'l τοϊ) θέρους 1965, ν,χ κrι.τoχυ
ρωο:η συντlXγμrι.ταως ~ επί ενcι. σχεΜ'Ι αίωνcι. τσ.λrι.ι1tωρηθε'i:σσ.
« &ρχ-ή της δεο'ηλωμένης » κσ.Ι 'ή σόνδεσιι; τ'ης ίοιό-ητος τοϊ) Πρω
θυπουργοU μέ τή 'ι ΙΟιότ"Ι]Τσ. του &:ρχη~oυ -rYjc; δεδομένΊ)ς κοινοβουλευη-

- π λειο Ψ'ηφ Ι ας, αντ
'Ι'
<:θ, ασι λ'
U
, - την
ι,
'Ι- ,
κης
να οεσμευ
"η ο
ευζ οπως
σ.σχ·1
αρμοοιο...ητά του πρός διορισμόν κcι.Ι πσ.Ucnν των δπουργω'l συμφωνως πρός την
,. (
, <:, tl
,.
- Jj.
,
θ-ε 'ησ ν ...ης, τ-η'ι οπο rι..ν να: οιεκπεριχι(ι)νη και οχι να αγνΟ'η 'j να προσ"/tαθη ν&: την μεΤlΥ.βσ.λ-η (όπως συνέβη εΙς τό πρ6σφrι.τo'I πrι..pελθόν ) ά.ντ Lθέτω ς 'ϊjoη &vrι.γνωρΙζεται εΙς "δν Brι.σιλέα Οικσ.(ωμσ. '1& ά'Ιτιτάσσεται εΙς
'λ

Ι

ι

rι.υτην, ως έσ.ν Ε:πρόκειτο περί μονcί.ρχοu των πrι.ρελθόντων ιχίώνων.
Ό μόνος νεωτερισμός ό όποΊ:ος εΙσ~χθη συν ίστιΧ"':OC ι είς τό ΟΤΙ τώριΧ ό
άνώΤιΧτος rxρχων θά. ένεργη ώς ήδη έλέχθη, άνωτέρω, ύπό τά.ς ευλο
γίocς ~ν6ς Συμβουλίου του 'Έθνους.
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β) 'Ως πρός τό &ρθρον 93 οιά το\) όποίου οιατηρε'ϊται τό κοινο
βουλευτικόν σόστημoc τό όπο'ϊον τό πρωτον εΙχεν εΙσocχθΎj ρητως
παρ'ήμ'ϊν οιά το\) ταυταρίθμου &ρθρου 87 το\) οημοκρατικο\) συντά
γματος τοί) 1927, OCL οιατάξεις το\) όποίου εΙχον μεταφερθΎj σχεΜν
ocύτοόσιocι εΙς τό &ρθρον 78 το\) συντάγμocτος 1952 πρέπει νά έπι
σΊιμανθΊj δη: 1 ) βάσε~ του συντ. .~ σ"..υH..I.O'.ηζoμέ'Γι'j Ι υβέρνησις
άντΙ νσ. ζητ-ηση τ-ην ψΊjφoν --Ίjς έν λειτoυργί~ εδ ρισχομένης Βουλης

~< μόλις κατ(>:ρ~ ισΘ1ι

» (ώς &ρισε τό «ρΟρ . 7 παρ. 2 Συντ . 1 52 ) θά

~ύνocται νά παρσ.μέ'Ι"Ι) εΙς τ-ην εξουσΙα'l επί εν Οεκαπενθ·ημερον μετά. τ-ήν
όρκωμοσΙαν του ΙρωΟυπουργοσ χωρίς νά έμφοινΙζεται εΙς τ·ην oυλ~ν.
2) Π ρέπει νσ. διοιτυπωοοσν σοβαρώτοιται «ντιρρ·ησεις , οσον «φορα τ-ην
επέκτοισιν τοσ Xp6'Jou τ-ης τεχνητης κυ βεΡ'J'ητικ'ijς σταθερότητος, χcιθ '
οσον οέν Μνσ.ταl. νά υποβλ'ηθη πρ ότασις δυσπιστίσ.ς, «πό Μο μηνcι:ς ε Ις
εν όλόκληρον ~τoς, οιότι ο{)τω θά πρόχειτocι περί οΙονεί κοινοβουλευ
τικΎjς Οικτατορίocς. 'Άλλωστε εΙς τόν τόπον μας, ώς γνωστόν, αΙ
Kυβερν~σεις σπανίως πίπτουν κατόπιν προτάσεως Ουσπιστίας. Συ
'Ι'ήΟω ι; πα.ραιτο\)νται οισ. λόγους kvooyevetc; ~ εξωγενεϊς. Έπιση
μαίνεται , επ ίσης, ή oισ.τcι:ξις του &ρΘρου 93 πocρ ,
κα.Θ ·ην ή περί
δυσπιστίας πρότocσις πρέπει νσ. έγκριθη πα:ρά, τη ς &π ολότου πλειο
ψηφίας το\) ()λου &.ριθμο\) των βουλευτων, ένω 'Ισως, λόγω κενώσεως
έορων, ή πλειοψηφία των υπαρχόντων βουλευτων θά εΙναι ένοεχομένως
κατOC της Κυβερν-ήσεως. Το\)το σημαίνει ()τι θά Μναται νά παραμένΊJ
'εΙς τ-ήν έξουσίαν Κυβέρνησις μ-ή &.πολαόουσα τΎjς έμπιστοσόνης τΎjς
πλειοψηφίας τΎjς BoυλΎjς.

γ) Ένοεικτικ-ή το\) πνεόματος τοί) νέου Συνταγμ. elVOGL ή οιOCταξις
το\) &ρθρου 94 παραγρ. 2 αύτο\), οιOC τΎjς όποίας καΘιερο\)τιχι,
οιά πρώτην φορOCν, εΙοικ-ή &.συλίιχ των μελων τΎjς Κυβερν·ησεως :
«Δίωξις, &.νάκρισις ~ προανOCκρισις κατOC μέλους της Κυβερν-ήσεως
οέν επιτρέπεται πρίν ή Boυλ~ &.ποφασίση περί τοότου. 'Ως &νά
κρισις νοε'ϊται καΙ πα.σα οιοικητικ-ή έξέτocσις ».

Πρόκειται περί πλ~ρoυς καί &.ποΜτου &.καταΟιώκτου oιΌίoνo~πoτε
&.Οίκημα, χωρίς οιOCκρισιν αύτοφώρων καί μ~, χωρίς έξαίρεσιν καμμΙαν,
&.ντιθέτως οέ, μέ έπέκτασιν το\) &.καταΟιώκτου καί ώς πρός τOCς
οιοικψικάς άπλα.ς έξετάσεις καί χωρίς κανέν τεκμ~ΡLOν περί παροχης

τΎjς &.Οείας τΎjς BoυλΎjς μετά πOCροοον ώρισμένου χρόνου. Ένω οη
λαο-ή οιOC το\) συντ. περιορίζετocι μέχρις έκμηοενίσεως, καθώς &νω
τέρω έλέχ&η, .~ άσuλ(α: καΙ εl.Οα·η πρoστσ.σΙcι: των βουλευτών - ή
όποΙο: ομως εΤνσ. ι άναγκcι:ίo:. οιΙΧ τ-ην σ.σχησι'l λυσιτελοϋς

&:νεΠ'η ..

ρεάστου χαΙ &:φό βου έλέγχου έπΙ των χυ βερνώντ(ι)ν, ί)·ηλΟ'.Ο'ή οισ. τ-ην
προστΟ'.σΙο:ν τ-η ς έκσ.στοτε &ντιπολιτεύσεως χΟ'.Ι Ο'ή cι:ύτ-ήν τα.ύτ'ην
τ-ην {)πocρξιν πολιτιχης έλευθερΙΟ'.ι; - , &ντιθέτως κα.θιερο\)τα:ι 1)Ο'η τό

πρωτον 'ή &.συλία των μελων τΎjς Kυβερν~σεως κατά τρόπον μάλιστoc
&:πόλυτον καί χυριολεκτικως προκλητικόν οιά τοός χυβερνωμένους.
Ή θέσις τΎjς Κυβερν-ήσεως εΙς τό νέον σόντocγμα ένισχόθη τόσον
&στε νά κcιθίστατOGΙ Ιοιαιτέρως oυσxερ~ς &'1 8χι &'Μνocτος ή &να
τροπ-ή της. (Η όμαλ-ή Ι)ιαοοχ-ή εΙς την έξουσίαν τΎjς κυβερν~σεως υπό
τΎjς &ντιπoλ~τεόσεως, βασικόν στοιχε'ϊον τΎj ΔΎ)μοκρατίας aunxo\)
τόπου, &ποβαίνει πρα.κτικως &νέφικτος, έξαΙτίας των προστατευτι 
κων υπέρ τΎj Κυβερν-ήσεως οιατάξεων καί της εύχερείας μετά τΎjς
όποίας οιώκωντα,ι οΙ &ντιπολιτευόμενοι. Ό οιάλογος μεταξό κυβερ
νώντων χαί κυβερνωμένων πλ-ήττεται μέχρις έχμηΟενισμο\). ΕΙς τ-ήν
οημοχρατ(ocν τΎjς «ΈθνικΎjς ΈπαναστατικΎjς κυβερν-ήσεως» οέν
υπάρχει θέσις οιά τοός aιαφωνοUντας.
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Θ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Α) ΕΙς τό «περί της Δ~κα.στικης έξουσΙα.ς » κεφιfλσ.ιoν του νέου
« συντάγμα.ΤCίζ» α.Ι διο:τάξεις πού χρ·ηζουν μεΥσ.λυτέρο:ι;; προσοχης
εΙνlχι α.ί περί του Συντ«γμο:τικου Δικα.στγJρΙου, τό δποϊ:ον εΤνσ.ι θεσμός
atιX πρώτην φοράν προβλεπδμeιιος άπό έλληνικόν Σόντο:γμοι .

«) Όρyάνωσ~ς τοσ Σuντ«γμαηκοu Δικο:στηρίου : Περί αύτης όρί
ζοuν τά κάτωΘι &ρΘρα τοσ συντ. : ...ΑρΘρον 97, παρ . 1 καΙ 2 :
« Τά μέλ'η τοσ Σuντο:γμο:τικοu Δικα.στηρΙου ... ε!ναι Ισόβια. », « άπο
χωρουσιν ύποχρεωτικως της ύΠΎJρεσΙ«ς ιΧμ« τη συμπληρώσει του
έβaομΎ)κοστου ~τoυς της ~λικία.ς των ».
" f ρθρον 98, πα.ρ. 1 : « Τά μέλ'η του Συντα.Υμα.τικοσ Δικα.στηρίοΙ)
δρίζοντα.ι atJ. Β. Δια.τάγμα.τος έκδι80μένου μετά yνωμoaότησιν της
δλομελεΙα.ς του Σuντα.Υμα.τικοU Δικο:στηρίου ».
'Άρθρον 98, πα.ρ. 3 κα.Ι 4 : «Τά μέλΎ) του Συντα.γμα.τικου Δικα.
στηρ(ου 8ιορΙζονται α.) έξ άνωτιΧτω'l δικα.στικων '~ κα.Οηγητων
νομικων μσ.Θ·ημάτων των άνωτάτων σχολων -η διακεκριμένων νομο
μαΘων κσ.Ι β) έκ 8ημοσίων άν8ρων μετα.ξύ των έχόντων ση!.ι.α.ντικήν
δρασιν εΙς '!"ην πολιτικ·ην την οΙκονομικήν, έπιστημονικήν, ζω·ην κιχ(
άνωτ,χτων 8'ημοσίων λειτουργων. »
«Τά μέλΎ) του Συντα.γμα.τικου Δικα.στηρίοΙ) προέρχοντα.ι κα.τά
πλειοψηφΙα.ν έκ των ύπό στοιχ. α.) της προηγοuμένης πα.ρα.γράφου
κα.τηγοριων

».

Έπί τοσ θεσμοσ πρέπει νιΧ

ylvouv α.ι άκόλοuθοι πα.ρα.τηρήσεις :

1. Όνόμα.τι πρόκειτα.ι περί « aικα.στηρίου », πριΧγμα.τι ομως, ώς
έκ τοσ ογκοΙ) των κuρίων &.ρμοaιοτήτων του κα.ί της μεθόaοu της
άσκήσεώς των, ~τις θά άνα.λuθΊj κα.τωτέρω, πρόκειτα.ι περί πολιτικοσ
όργάνοΙ) περιβεβλημένου aικα.στικων προνομίων.
2.
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'"

ι

οικα.στικη

,~~ ι

(J.ΛAιx. πο

λ ιτικη.
ι

Π ο λ ιτικη
Ι'"
Δ'
λ'
Ι
ειναι
σ.ποστο 'η του ε ς

'/

την εγκρισιν τοίί κσ.τσ.στατικοσ κα.ί την Οιά.λuσιν πολιτικων κομμά
των, πολιτικ·η εΤνo:~ ~ άπόστολ·η του κα.τιΧ την στέΡ'ljσιν των ατομικων
aικα.ιωμάτων των πολιτών atJ. κσ.τα.χρηστικήν &σκησιν α.ύτων,

κuριώτα.τον οέ, πολιτικ·η ε!νcι.ι ~ άποστολή του Οτα.ν γνωμο8οτη, έπί
της έκτιΧσεως &.ρμο8ιοτήτων, βσ.σιλέως, βοuλης κα.ί κυβερν-ησεως.

3. ΕΙς gv 8ημοκρα.τικόν 6μως πολΙτεuμα, οπως έν προκεψlνω
δρίζετσ.ι εΙς τό &ρΘρον 2 του Συντο:γμ. θεμελιούμενον έπΙ τ:ης
άρχ:ης της λα.ϊκης κυρισ.ρχίο:ς, πολιτικάς κρίσεις πρέπει νά έκφέρουν
πολιτικά μόνον ΟΡΥα.νο:, ~λΚOντtΧ την έξουσίο:ν άπ 'εύθεΙο:ς έκ του
Aocou κα.ί λογοοοτουντο: ένώπιον ociJToU. Ένω ομως τοιουτον πολιτι
κόν Οργα.νον, ~χoν πολιτικήν κα.τ Όύσία.ν &.ρμοΟιότητα., ίορύθΎ) ύπό -rou
συντα.γμ. 6Jργα.νώθη έν τούτοις ως μή πολιτικόν, ως πολιτικώς άνεύ
θυνον . Τό γαλλικόν Conseil Constitutionnel τό δπο'1:0ν κρίνει
'!"ήν συντα.γμo:τικότητcι. των νομοσχ.ε8(ων, ώι; ι8ρύθ-η όπό του γο:λ
λικου ΣuντιΧγμ.σ.τος του 195 , είνιr.ι σώμ.α. πολιτικης κσ.τ~γωγης, iSXL
μόνον οιότι τσ. μέλ'lJ του όρίζοντα.ι ύπό πολιτικων όργ&νων (πρόεδρος
OΎ)μoκριχ..-Ιιr.ς, πρδεaρος σuνελεύσεως, πρόεδρος γεροuσί~.ς.), Ιι.λλά κuρΙως
διό..-, 'ή ΘΎ)τεΙ~. τοι> εΊναι χρονικ(';)ς περιωρ~σμένηl έννε~ετής, Ιι.νιχνεοu
μένΎ) ?ι.νrι. τριε-(ιr.ν . Τοιουτοτρόπως, 5χι μόνον πα.ρέχε ο:ι έχει ~ δυν~
τδ-ης έκσUΎΧΡΟ'Jισμοu του σώμο:τος οιά της άν(J.νεώσε(~ς του μέ &λλιr.
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πρόσωπα., φορεϊς σuγχρονισμέvων πολιτικων τ.iσεων, OCλλά κα.θιε
ροστα.ι κα.ί οΙονεΙ πολΙΤΙΧ'ή εύθoνΊj των οιιΧ τ-ης περιοοιχης έξα.ρτ~σε<:'ς
των OCπό ΟΡΥιΥΝα. λcl.:"ίκ~ς πολιτικης κα.τσ.γι,,>γης. Κσ.Ι δ θεμελιώοης
νόμος τοσ 1949 τΊ)ς Δυτ. Γερμα.νία.ς OCνέΟεσεν εΙς , μοσπονοιcαόν
ΣυνΤιΧγμα.τικόν ΔΙΚιΧστήριον την πολΙΤ ΙΚ'ήν πραξιν τ-η ς κα.τσ.στoλΊjι;
πάσης προσπαθε(ocς ~νocνrrΙον της φ ιλελεuθέρας OΊjμoκρα:nκΊjς συνΤΟΙΥ 
μιΧτικΊ) ς τάξεως ΚιΧτέλιπεν δμως τ6 ζ'ήτημιΧ της οργανώσεώς του
είς τό ν ευκαμπτον κοινόν νόμον, δίνω o~oυ~'ήπoτ<: συντq.ΥμιΧη.κοV

ΠεΡιορισμου . Τ6 νέον « σοντ«γμα » άντιθέτως , συΥχ.ροτεϊ: τό
ΣυνΤιΧγμιΧτικόν
ικαστ-ήρι ον εκ μελων Ισοβ ίων (&ρθρ .
7 παρ . 1)
~ά δποί:ιΧ θά πcφαμ,ένουν ocμεΤιΧκλ~τως ει.ς τό OCξίωμ.χ των μέχρι τΊ)ς

·ηλικΙrι.ς των έβδομ·ήκοντ(f., ετων (δίρΟρ.

97,

ποιρ .

:2). Ή Ισοβ ιότης

οιοισφcxλΙζει τ-ήν ιΧύτοτέλειιΧν των ι!νοιντι ο ίο:σΟ'ήποτε εν τ<:) κρά-ει
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έξασφαλίζει εκ των προτέρων άκα.μψ Ια.ν κο ιν ωνικων OCντιλήψεων κrι.Ι
πεποιθήσεων. Τοιοuτοτρόπως Ιοροετοιι πολιτικόν ι)ργανον όίνευ οΙασ
οήποτε πολιτικης εύθoνΊjς, ενω εξ όίλλου οι'αύτοσ παρεμποΟίζετα.ι
.η φυσικ~ πολΙΤ ΙΚ'ή έξέλιξις κα.Ι OCνανέωσις, εφ'οσο'l τά. σ.υτά. πρόσωποι
0& έΜΥχουν τ-ήν πολιτ ικήν ζωήν τοσ τόπου έπί μα.κρότσ.~oν χρονικόν
ο ιά.στη μο: , 8περ δέν πρ οβλέπετcxι, ο()τε ε1'ν(/.ι ουνο:τόν νrι. προ βλέπεται,
Οιά. πολιτικόν ι)ργανον, πέΡιΧν τοσ ~νωτάτoυ αρχοντος, εΙς &ς περι
πτώσεις ι!χει επιβιώσει δ βιΧσιλικός θεσμός, εΙς πολίτευμα OCλΊjθως
OΊjμoκρατικόν .
5. Τό συμπέρασμα είναι ι)τι ό παρά τοΙ; «σuντάΥμιΧτος» προ
βλεπόμενoς τρόπος σuγκροτησεως τοΙ; ΣυνταΥματικου Δικα.στηρΙου
εμφα.νίζει τό σωμα τοϊίτο σαφως OCντιOΊjμOκρα.τικόν κα.Ι OCντιφιλελεοθε
ρον, gy πα.νΙσχυρον οχυρόν του κα.τεσΤΊjμένOυ, όίκαμπτον εΙς οΙα.νΟή
ποτε πολιτικήν κα.Ι κοινωνικήν εξΙλιξιν, ούσια.στικόν ρυθμιστήν της
πολιτικης ζωης τοΙ; τόπου, κυριολεκτικως «κράτος εν κράτει ».
Κατά συνέπεια.ν τό Σχέοιον παραβιάζει τάς θεμελιώοεις OCρχάς περΙ
φιλελευθέρου OΊjμOκρα.τικoυ πολιτεΟμοι.τος, τάς όποΙα.ς αύτό τουτο
εξα.Υγέλλει εΙς τό προοίμιόν του.

β) Δικαιοοοσία του Συνταγμcxτικου ΔικασΤΊjρίOυ : Τό ΣυνΤCXΥμcxτι
κόν Δικcxστηριον εΤνιΧΙ επιφορτισμένον μέ τοιcxuτας ιΧρμοοιότη-ιcxς <iιστε
νσ. ΚιΧθίστατιΧΙ OCμφΙβολον όίν εΤνιΧΙ ουνατόν gνοεκα η οέκιΧ πέντε
(όίρθρ. 98, παρ. 2) πρόσωπα νά OCντα.πεξέλθουν εΙς τόσον τεράστιον
~ργoν. ΑΙ ιΧρμOOιόΤΊjτες του Συντα,γματικοΙ; Δικα,στηρΙου εΙνα,ι
ιΧ) Δικα,σ'!ΙΚα,Ι: 'ΕξέλεΥξις τοΙ; κορους των εκλΟΥων (όίρθρ. 65)
έπί της εκπτώσεως OCπό του βουλευτικου OCξιώμα,τος (όίρθρ. 73 ),
~λεγχoς της συντα,γμα,τικόητος των νόμων (όίρθρ. 106)
β) ΔιoικΊj't'ΙΚα,Ι: (όίρθρ. 21, πα,ρ. 8, όίρθρον 57, παρ. 2)
γ) ΠολιτικαΙ : τάς κυριωτέρα,ς των όποΙων OCνα,φέρα,με ηOΊj.
'Εκτός τοότων, ύπάρχουν καΙ rJ.λλα,ι &ρμοοιότητες αΙ όποϊαι, λόγcμ
τοΙ; Ιοια,ιτέρως νομικου χα,ρακτηρος των οέν εΙναι του παρόντος.
Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙς τό κεφάλα,ιον τουτο τοΙ; νέου σuντάΥματος περιέχοντα.ι, μετα.ξΟ
όίλλων, α.Ι έξης νέα ι Οια.τάξεις, α.Ι όποϊα.ι Ιοίως πρέπει νά ύπογρα.μ
μισθοϊίν :

α) Προβλέπεται δτι τά αΙρετά συμβοόλια τοπικης α.ύτοΟιοικήσεως
(οήμων, κοινοτήτων κλπ.) εΙνα.ι δυνατόν νά δια.λυθοϊίν, μέλΊj δέ α.ύ-
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των νά. κηρl.!χΘοίίν ~κπτωτα, του .χξιώμο:.τός "Ηι)ν, 8ι' ιΥ.ποψά.σεως
της έποπτευοό<T'l)ς 'Αρχης «~νεκo:. δΡιΧστηρ ι6τητος στρεφο μένης κοιτά.
τ:ης έθvικης ακεραιότητος, των άρχων του πολιτεόμα,τος, τοΙ; ΚΟLvω
νικου κα,θεστωτο,ς, της ,ασφα,λεία,ς του κράτους κα,ί των πολιτικων

καί ατομικων έλευθεριων των πολιτων », (Οίρθρ. 121, ποιρ. 8), ~τoι
8ιά. τοός α,ότοός περίπου λ6γους, αορίστους πάντοτε, 8υσα,πο8είκτους
κοιί κατιχ βάσιν αυθα.φέτως περιορ ιστικοό ς της πολιτικης έλευθερία.ς,
~,

ι
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επετο:.ι χο:.

Ι

'',.~

~

'λ

,,,.,

olCf. u σις κομμα,των η η στερησις

των &:τομικων δικσ-ιωμιχτων τ(~ν πολΙΤ<;) 'J.

β) Ένω 8ιά διocτ&.ξεως εΙσοιχθείσης τό πρωτον διά του Συν:-άγ
μοιτος του 1952 (&ρθρ. 100, ποιρ. 2) ώρίζετο στι αντίκειντοιι α,πο
ΛUτως πρός τ~ν Ιδιότητοι του δημοσίου όπoιλλ~λoυ «Ιδεολογία,ι σκο
ποΟσο:.ι την διά. βιeι:Ιων μέσων ανα.τροπ"ήν του uφιστocμέν ου πολιτειocκοΟ ~.
κο ινωνικου καθεστωτος » ~δ"η εΙς τ6 αντίστοιχον αρθρ . 123 παρ. 2
του συντ. έχουν &:πσ),ειφθΊj α;Ι λέξεις « δι&. βια(ων μέσων » εχει δΙ
πρ oστεOΊj πλ'ήν της &νιΧτρoπΊjς κrι.Ι .η « υπονόμ.ευσ ις » . •Η δίωξις
των Ιδεων, ~ αστυνόμευσις της σκέψεως κα.ί ~ κα.τάλυσις τ:ης πολιτικης

~λευθερ Ιrι.ς απoβrι.[νει έν προκειμένω πρ6δΊ)λος κα.ί α.ότ6ΧΡΊ)μα κυνική)
ένω, έξ &λλου, δ"έν περιορίζετοιι μόνον εΙς τόν κυρίως ΟΊ)(iοσιοi,}παλλ"t)
λικ6ν χώρον, &.λλ)έπεκτείνεται ~δΊ) ΟΙ&. της παρ. 1 του α;ότοίί &.ρΘρου
καί εΙς τοός όπoιλλ~λoυς της Βουλης, των όργοινισμων τοπικ:ης
OΙότoδΙOLκ~σεως ~ Οίλλων νομικων προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΙΑ. ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Τό πρωτον έν τη συντα,γμοιτικη Ιστορία. της χώρα.ς αφιερώνετα.ι
Ιδια,ίτερον κεφάλα.ιον εΙς τάς ένόπλους δυνάμεις της χώρα,ς, διά νά.
δειχθη, ο{)τως εΙπειν, όλικως στι οιΟτα.ι, ~ πηγ~ της έξουσία.ς των
« νυν κυβερνώντων », αποτελουν Ιδιοιίτερον συντοιγμα.τικόν ποιρά.γοντα,
(κα.τοιλεγόμενοιι, ~σως, κοιί εΙς τά. κοιτά. τό Οίρθρον 106 ποιρ. 1 του
σχεδίου « κόριοι Οργα,να. του κρά.τους »), χρ~ζoντoι Ιδιοιιτέροις συντα.γ
μα,τικης μεταχειρίσεως, ένω εΙς τά. ποιλα,ιότερα. συντά.γμοιτα. εΙς α.ό
τάς αφιερουντο μόνον α,Ι λιτοιί διοιτά.ξεις κοιθ' όίς ό Βοισιλεός &ρχει
των ένόπλων δυνά.μεων (Συντ. 1952, &ρθρ. 32) κοιί απονέμει τοός
βοιθμοός εΙς τοός εΙς α.ότά.ς όΠΊ)ρετοόντοις (Οίρθρ. 34).
'Ήδη όρίζετοιι

:

Ι. 'Ότι ~ Κυβέρνησις ασκει την διοίκησιν των ένόπλων δυνά.μεων
(Οίρθρ. 129, ποιρ. 2) αλλιΧ κοιί α,{)τη ι5χι αμέσως αλλ'έμμέσως, «διά.
του αρχηγου των» (α.ότοθ.) ό όποιος κα.θίστα.τα.ι ~δη ι5ργοινον συν
τοιγμα,τικως κοιτεστημένον κα.ί εχον έξουσία.ς δυνοιμένοις κοιί νομικως
νά. αντιταχθουν κοιτά. της Kυβερν~σεως, αφου α.{)τη τ~ν διοίκησιν των
δυνά.μεων μόνον δι'οιότου δόνοιτοιι νά. ασκ~ση.

2. 'Ότι οΙ στρα.τιωτικοί όποχρεουντα,ι εΙς Ιδία.ν «νομιμοφρο
σόνην », πρός τ~ν όποία.ν αντίκειντα.ι, πλήν των συν~θων έν -rc;J συν
τά.γμοιτι, κοιί Ιδεολογίοιι «σκοπουσοιι τ~ν Οίμβλυνσιν της έθνικης
συνειδήσεως των Έλλ~νων,» ~ ({ συνδεδεμένοιι πρός τά.ς αρχά.ς κοιί
τά. προγρά.μμοιτοι κομμά.των τεθέντων έκτός νόμου» (&ρθρ. 130),
Ιδιοιιτέρως σημειουμένου στι ({ όποχρεουντοιι εΙς πίστιν πρός τ~ν
ποιτρίδοι κοιί τά. έθνικά. Ιδεώδη» ι5χι δέ κοιί εΙς τό σόντοιγμοι, ο{)τως
&στε έιΧν, έρμηνεόοντες ώς τά.ς έρμηνεόουν τά.ς ενοιντι των ({ έθνικων
Ιδεωδων » ώς τά. αντιλοιμβά.νοντοιι όποχρεώσεις των, νά. μή
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~ισΤάσoυν κιχί έν τί;) μέλλοντι νά ποφοιμερίσουν ώς όχληρ6ν έμπ6~ιoν
τ6 συντοιγμοι της χώροις.

3 . 'Ότ~ oιt προοιγωγοιί, τοποΘετ-ησεις, &ποστροιτεΙα.ι &ξιωμα.τικων
(&ρθρ. 131) περιλιχμβοινομένων κοιΙ τ("'δν ιi.ξιωμoιτικων των σωμ&.των
&σφΙΧλείιχς, του λψε'ltκοu σ(~μιxτoς καί της πυροσβεστικης ό-π-ηρεσίιχς
(&ρθρ. 132) ένεργουντιχι μετ' άπόφιr.σιν &πηρεσιcαων συμβουλίων
συγκροτουμένων έξ &νωτ&.των &ξιωμιχτικων' αΙ &ποφ&.σεις οιυτοιι
είναι ύποχρεωτικα.ί δι&. τόν unoupybv κιχ( 8έν &πόκειντιχι εΙς προ

σβολ'ήν ένώπιον τοϊ) ΣυμβουλΙοι> τ-~ ς 'ΕπικρατεΙας (&ρθρ. 13'1 , παρ. 4).
Παρόμοια.ι 8ιιχτάξεις υπ&.ρχουν δπέρ των λειτουργων της δικα.ιοσύνης
δι&. '16. κατοχυρωθη τό &νεξάρτ-ητον του λειτουΡΥημιχτός των καΙ νά
οιασφαλισθη ετι πλέον .η διιΧκρισις τ-ης δικαστικης έξοuσίιχς &πό τάς
&.λλrι..ς Μο: νομοθετικήν κιχΙ έκτελεστικ·ήν. 'Ήδη εΙσά-γετοιι κιχ( τετάρτ-η,
λΙrι..ν πρωτότuπος 8ι&.κρ,.σις : .η των ένόπλων δυνάμεων .
Τ-ήν ολ'ην είκόνιχ συμπληρώνουν σot οιοιτάξεις, του &.ρθρου 24 διά τ-ης
όποΙας έπιβ&.λλεται ό στροιτιωτΙΧός νόμος, του αρθροu 14 ~ιcΧ τ-ης όποΙ
rι..ς έπιτρέπετιχι κατάσχεσις t'JTUrtOU gτrι..ν &ποκαλόπτει πληροφορίOCζ
περί των έν6πλων ουνάμεων, του άρθρου 53 ~ιcΧ τ-ης όποΙα.ς σuμμιχχίαι
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ανακοινοuνται
εις
Τ'ην
ouλ'ην υταν
Τ ό επιτρεΠ'η
Ij ιxσφCΊ'λ εια. του
1 ΡcXτοuς, του σ.ρθροu 77 ~ι& τ'ης όποΙIΥ.ζ οέν έπιτρέπετιχι .η σύστασις
έξεταστικων έπιτροπων έπΙ ζη·..ημcΧτω'ι &ναγομένων εΙς τ-ην έθνικ·ην
&μυνα.ν

ΚOC( .η περί τοί) ΣuμβοuλΙοu του 'ΈΘνους εΙς τόν όποΙον

μετέχει ό σ.ρχισΤΡ"Τ-I)Υος.
Κιχτ'ιχότόν τόν τρόπον, πλήν των μεταβ α.τικων OιlXτcΧξεων, περί

των όποίω'ι έν tirxfj εγινε λόγος, ΚIΥ.ί οι& των οιιχτάξεων τούτων εΙσιΧ
γετοιι έν τί;) σuντ"γμΙΧΤL μΙιχ &περεξουσία., έξα.φουμέν·ης μιας τάξεως
ένόπλων πολιτων κα.Ι κσ.θιστωμέ,νης ιΧσχέτοι> κα.ί &νελεγκτοu άπό την
λα.Ί:κ-ην έτυμ·ηγορΙΟ'.ν, θεσμοποιουμέ ~oυ του πραξLΚOΠ'ήματoς της 21 ης
'Απριλίοu
ΙΒ. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ι<α.ί έντΟ'.υΘοι &φθονοι αΙ πρωτοτυπίΙΧι, μέ άποτέλεσμιχ ν& κιχθί
στοιτοιι περισσ6~ερoν έμφοινές οτι δ κα.-α.σταΤLΚός χάρτ-ης, τόν όποΙον
~.Ι καΤέuΟuνόμεvαι έφ-ημερΙδες τ'ης χώρα.ς χιχροικτ-l)ρΙζοuν ώς «δημο 

ΚΡIΥ.τικόν δρόσημον » δέν εΤνιχι ΠΙ'fiριΧ δ 8ιάΤΡ'ητος σuντα.γμα.τικ6ς
μα.νδύας μέ τ6ν bnOLoν οΙ οημιουργοί του πρα.ξικοπ-ήματος της 21'ης
ΆπριλΙου προσπα.ΟοUν ν{ι. κlΧλuφθουv κα.Ι νά ΟΙιΧτηρήσουν οϋτω μέ
κάθε μέσον ..ην έξουσίιΧν.

1. 'Εν πρώτοις, μέχρι '\-ης συγκλήσεως Βουλης - .η όποΙοι «μέσως
κατωτέρω ΘιΧ ~δωμεν οέν γνωρΙζομεν &'1 κιχ( πότε πρόκειται νσ. συγ
κλ'ηθη - ό σ'ήμερον &σκων τ-ήν βασιλικήν έξουσΙα.ν βα.θμ.οφόρος τοί)
στρα.τοV ξηρας Θσ. έκ8ΙδΏ νόμους (νομοθετικά διIΧτσ.γμO'.τoι προτ{ι.σει
τ-ης Υ-υβερν'ήσεώς του) « μ.η δποκειμένους εΙς μετα.γενεστέροιν εγκρισιν
της Βουλης » (άρΟρ. 136 πιχρ . 4).

2. 'Αλλά ΙΜ νά συγκληθη .η Βοuλη, πρέπει, εφcι:ρμoζoμένoι> του
συντάγματος, νιΧ οιενεΡΥηθουν έκλογα.Ι· πρός τουτο, κυρίως, πρέπει
ν&: σuγκροτ-ηΘοvν κόμματα. κα.Ι '1& έΥ.ι.:ριθΊί τό κατασΤιΧτικόν των
όπό του ΣυνταγμιΧτικου Διχαστ-ηΡΙΟ1) κ.ο.κ . Διcί. ταυτιχ εΤνocι ολως
&Ο'ηλος ό χρόνος σUΥκλήσεως της Βουλης 8ε80μ.ένου οτι, ώς κιχί
άνωτέρω έτον(σΟη, Ύι έφαρμΟΥη των έν λόγφ οιιχτάξεω'ι έξιΧρτατοιι
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άπό τ~ν σημερ~ν~ν ΚuβέρνΎ)σ~ν, ~ όποΙα ουτω έξoυσ~oooτείτα~ νά τάς
έφιχρμόσΎ) όπότε κρίνει σκόπιμον (&ρθρ. 138).
Ή προνΟΎ)τικόΤΎ)ς [)μως ιχυτών οί όΠΟLΟΙ κιxτ~pτισιxν τό «σονΤΙΧΥ
μιχ » aέν έξιχντλεLΤΙΧΙ έaώ. Προχωρεί: ~τι περιχιτέρω κιχί όρΙζει, [)τι
ιχί Μο πρώτιχι άπό της ίσχοος του Σuντάγμιχτος έκλογιχ( θά
aιενεΡγΎ)θουν βάσει νόμοu τόν όΠΟLον θά κιχτιχρτίση -ή Κuβέρνφις.
KΙXL κιxτιxλ~γει μετριοφρόνως :« Τάς πρώτιχς έκλογάς θά aιενεργ~σΎ) -ή
έθνικ~ Έπιxνιxστιxτικ~ ΚuβέΡνΎ)σις » ... Τέλος τό λιχμπρόν ιχυτό cruvτιχγμιχτικόν κείμενον προεβλέφθΎ) [)τι aέν χρ~ζει άνιxθεωp~σεως τοο
λάχιστον έπί μίιχν aεκιχεΤLιχν, aι'ιχυτό κιχί τό &ρθρον 137 τ~ν άπιχ
γορεΟει. Ε!νιχι &λλωστε τό μόνον σΎ)μεLον τό όΠΟLον προνοεΊ: ορθώς.
Διότι aέν του χρειάζετιχι άνΙΧθεώρΎ)σις άλλά όλoσχερ~ς κιχτάργΎ)σις.
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