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Θ Χϊρα, όπωσ λζω από το 2010, δεν μαςτίηεται απλά από κρίςθ. Βρίςκεται δυςτυχϊσ ςε 

πλιρθ τ ι ξ θ !  (Σθν τιξθ τθν εννοϊ με όποια μορφι μπορεί να τθ φανταςτεί ζνασ γνϊςτθσ 

τθσ φυςικισ, ακοφγοντασ αυτό τον όρο. Προςωπικά, τθ φαντάηομαι όπωσ το φαινόμενο που 

απαντάμε όταν εκραγεί ζνα πυρθνικό όπλο, ςτον κρατιρα τθσ ζκρθξθσ)! 

Οι ςυμπολίτεσ μασ είναι ςε αγωνία και αυτό είναι φυςικό. Γιϋ αυτό, οι φίλοι μου  

εξακολουκοφν να με ρωτάνε, αν βλζπω ωσ ορατι κάποια ελπίδα γιϋ αυτό τον Σόπο ι αν 

αυτό κα αργιςει. Σουσ απαντϊ λοιπόν ξανά -και για τελευταία φορά- ότι αποκλείω να 

παρουςιαςτεί ελπίδα, είτε γριγορα - είτε αργά! 

Μπορεί θ άποψθ μου να ακοφγεται απόλυτθ και δεν είςτε υποχρεωμζνοι να τθν 

αςπαςκείτε. Μπορεί και να με ειρωνευτοφν κάποιοι ξανά ωσ γραφικό ι κινδυνολόγο ι  

«Καςςάνδρα» (αν και κα ζπρεπε να αναλογιςτοφν προθγουμζνωσ, ότι θ Καςςάνδρα είχε 

δίκιο τελικά, θ Σροία ζπεςε)! 

Εδϊ και τριάντα χρόνια, είμαι βζβαιοσ ότι, αν ςε αυτι τθ Χϊρα δεν καταργθκεί θ κζςθ του 

«πρωκυπουργοφ» και δεν πάψουν οι βουλευτζσ να υπουργοποιοφνται, αυτι κα 

παρακμάηει ςυνεχϊσ, μζχρι τθσ εξαφανίςεϊσ τθσ από το χάρτθ! 

Δεν βλζπω πολλοφσ να το ζχουν καταλάβει αυτό. Και δεν εννοϊ μόνο τουσ πολιτικοφσ, αλλά 

και τουσ  πνευματικοφσ ταγοφσ τθσ και τουσ ανκρϊπουσ των ΜΜΕ. Ψάχνουν για αςπιρίνεσ, 

ενϊ όπωσ ζχω πει, θ πάκθςθ είναι πολυοργανικόσ καρκίνοσ και χρειάηεται ςυγκεκριμζνθ 

χθμειοκεραπεία (ριηικι αλλαγι του υντάγματοσ)! 

Θ Ελλάδα, για δικοφσ τθσ εγγενείσ λόγουσ, αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτον αγγλικοφ τφπου 

κοινοβουλευτιςμό και να τον εφαρμόςει επωφελϊσ για τθ Χϊρα. Ζχει αναπτφξει ανίκθτουσ 

μθχανιςμοφσ να τον διαςτρζφει και να τον διαφκείρει! 

Μόνο με προεδρικό ςφςτθμα, πρόεδρο/κυβερνιτθ ςτακερισ κθτείασ (κατά προτίμθςθ 

πενταετίασ) και πλιρθ διαχωριςμό εκτελεςτικισ και νομοκετικισ εξουςίασ (αςυμβίβαςτο  

βουλευτι και υπουργοφ), μπορεί να ανακοπεί θ κεςμικι ςιψθ ςε αυτι τθ Χϊρα και να 

ροδίςει κάποια ελπίδα. 

Αλλιϊσ, θ κατάςταςθ κα είναι μθ αναςτρζψιμθ.  

Όπωσ λζνε οι γιατροί, ςτα βαριά εγκεφαλικά, ο αςκενισ ζχει απεγκεφαλιςτεί ! 

 

Επιςυνάπτω τα κυριότερα ςχετικά άρκρα μου, όπου μπορεί να βρει κανείσ τθν αναγκαία 

τεκμθρίωςθ, ϊςτε να πειςκεί επί των λεγομζνων μου ι να τα απορρίψει. 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ           __            1995 

 

 

Θ  κρίςθ  του  Κοινοβουλευτιςμοφ 

ΣΡΟΧΟΠΕΔΘ ΣΟΝ  ΕΚΤΓΧΡΟΝΛΜΟ  ΣΘ  ΠΟΛΛΣΛΚΘ  ΗΩΘ 

 

Ο μφκοσ, όπου κανείσ δεν τολμοφςε να ςυνομολογιςει πωσ "ο βαςιλιάσ είναι γυμνόσ", αναβιϊνει 

με δραματικζσ διαςτάςεισ ςτθ ςφγχρονθ πολιτικι μασ ηωι: Θ περίφθμθ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ, θ 

επί δεκαετίεσ κεωροφμενθ ωσ πεμπτουςία τθσ δθμοκρατίασ, ζχει πλιρωσ απαξιωκεί. Και μάλιςτα, 

ζχει πλζον εξελιχκεί ςε πθγι τθσ πολιτικισ κακοδαιμονίασ μασ και, κυριολεκτικά, ςε μοχλό 

φαλκίδευςθσ τθσ γνιςιασ δθμοκρατίασ! 

'Οταν όλοι μασ, ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, και ςτθ χϊρα μασ από τθν εποχι του Χαρ. Σρικοφπθ, ζχουμε 

εκιςτεί να τθν περιβάλλουμε με κρθςκευτικι ευλάβεια, ωσ το δικεν κζςφατο τθσ ςφγχρονθσ 

Πολιτείασ, είναι φυςικό να διςτάηουμε να παραδεχκοφμε το αντίκετο. 

Παρά ταφτα, θ αρχι αυτι, από τθ κεωρθτικι τθσ ςφλλθψθ, είναι ατυχισ και διάτρθτθ. Και τοφτο, 

διότι παςιφανϊσ βρίςκεται ςε ευκεία αντίφαςθ με μια άλλθ αρχι τθσ δθμοκρατίασ, και μάλιςτα τθ 

κεμελιωδζςτερθ: τθν αρχι τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν. 

Σι ςθμαίνει δεδθλωμζνθ; θμαίνει, ωσ γνωςτόν, ότι θ Κυβζρνθςθ οφείλει να απολαμβάνει τθσ 

εμπιςτοςφνθσ τθσ πλειοψθφίασ τθσ Βουλισ, δθλαδι ότι θ εκτελεςτικι εξουςία πθγάηει από τθ 

νομοκετικι. Και τι ςθμαίνει διάκριςθ των εξουςιϊν; Μα ακριβϊσ τον αντίποδα: Θ μία εξουςία να 

μθν ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάηει τθν άλλθ. Λδοφ το ςυγγενζσ αδιζξοδο τθσ κοινοβουλευτικισ 

δθμοκρατίασ! 

 

Αναμφίβολα, θ Εκνικι Αντιπροςωπεία, προκειμζνου (ωσ ϊφειλε) να εκφράηει αντιπροςωπευτικά τθ 

λαϊκι βοφλθςθ, κα ζπρεπε να ςυγκροτείται αναλογικά, κατ' απόλυτθ αντιςτοιχία προσ τισ τάςεισ 

του εκλογικοφ ςϊματοσ. Και τα μζλθ τθσ, προκειμζνου (όπωσ οφείλουν) να επιτελοφν ευόρκωσ το 

νομοκετικό τουσ ζργο, κα ζπρεπε να αφοςιϊνονται ς' αυτό και να λειτουργοφν κατά ςυνείδθςθ. 

Μια τζτοια όμωσ πραγματικότθτα, με δεδομζνθ τθν απαίτθςθ τθσ δεδθλωμζνθσ, κακιςτά 

πρακτικϊσ ανζφικτθ τθν φπαρξθ κυβερνθτικοφ ςχιματοσ. Γιατί, αν θ Βουλι εκλεγεί αναλογικά, 

κατακερματίηεται και αδυνατεί να δϊςει βιϊςιμθ Κυβζρνθςθ (Ιταλοποίθςθ)! Και αν κατορκϊςει 

μετά κόπων να τθν αναδείξει, οι κυβερνθτικοί βουλευτζσ είναι δζςμιοι να ψθφίηουν κακ' υπόδειξθ, 

γιατί τυχόν αρνθτικι ψιφοσ τουσ ςυνεπάγεται μοιραία τθν πτϊςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και, 

ςυνακόλουκα, τον πολιτικό τουσ αφανιςμό! 

Οπότε, προκειμζνου να μθ μζνει ακζφαλθ θ Χϊρα, το Κοινοβοφλιο μετατρζπεται ςε μθχανιςμό 

παραγωγισ Κυβερνιςεων και θ καταγραφι των τάςεων ςε αυτό πλαςτογραφείται, με νόκουσ 

εκλογικοφσ νόμουσ προκροφςτειασ εμπνεφςεωσ. Οι δε βουλευτζσ, προκειμζνου να διαςφαλίςουν 

τθν παραμονι τοφ κόμματόσ τουσ ςτθν εξουςία και τθν εν καιρϊ αναρρίχθςθ των ίδιων ςε 

υπουργικό κϊκο, μεταμορφϊνονται ςε πεικινιουσ χειροκροτθτζσ του αρχθγοφ και απεμπολοφν τθ 

νομοκετικι τουσ ευςυνειδθςία. Με μοιραίο επακόλουκο μάλιςτα, θ ςυςπείρωςθ τθσ κυβερνθτικισ 

πλειοψθφίασ, να προκαλεί αντιςυςπείρωςθ τθσ μειοψθφίασ και όμοια ςυμπτϊματα αςφυξίασ ςτθν 

αντιπολίτευςθ.  
 

Σα φαινόμενα, που παρατθροφνται, προκαλοφν κυριολεκτικά κατάκλιψθ: 

 Βουλευτζσ καμαρϊνουν -αντί να ερυκριοφν- για τθν κομματικι τουσ νομιμοφροςφνθ. 

 Οι ςπανίωσ διαφωνοφντεσ, ςτιγματίηονται ωσ προδότεσ και αποςτάτεσ. 



 Αρχθγοί κομμάτων ανακοινϊνουν κατά καιροφσ ότι: "Αυτι τθ φορά, οι βουλευτζσ είναι 

ελεφκεροι να ψθφίςουν κατά ςυνείδθςθ" (δθλαδι, τισ άλλεσ φορζσ, ψιφιηαν παρά ςυνείδθςθ)! 

 Νζο πολιτικό δόγμα κυριαρχεί, θ ποιμενικι κεωρία, κατά τθν οποία το κόμμα παρομοιάηεται 

με "ςτάνθ" και οι βουλευτζσ με "πρόβατα"! 

 Ο πολίτθσ εφλογα αναρωτιζται: "Σι τουσ κζλουμε τουσ βουλευτζσ; Γιατί οι πολιτικοί αρχθγοί να 

προςζρχονται και να ψθφίηουν ςτο βουλευτιριο με τουσ βουλευτζσ τουσ και όχι με τισ μετοχζσ 

τουσ, που είναι πρακτικότερο και οικονομικότερο"; 

 Ο κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ ατονεί, αφοφ θ Βουλι ελζγχεται από τθν Κυβζρνθςθ, δθλαδι ο 

ελζγχων ελζγχεται από τον ελεγχόμενο. 

 Θ αλαηονεία και θ κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ, και οι ςυνακόλουκεσ διαχειριςτικζσ ανωμαλίεσ, 

αποτελοφν κακθμερινι πακογζνεια και μασ ζχουν πορϊςει όλουσ τόςο, ϊςτε αν δεν τισ 

υποδεχόμαςτε ωσ αρεςτζσ, πάντωσ τισ ανεχόμαςτε ωσ φυςιολογικζσ παρενζργειεσ του 

ςυςτιματοσ. 

 Οι λοιποί κεςμοί τθσ Δθμοκρατίασ (Δικαιοςφνθ, Αυτοδιοίκθςθ, υνδικαλιςμόσ), χάνοντασ το 

φυςικό εγγυθτι τθσ αυτονομίασ τουσ (το Κοινοβοφλιο), παραδίνονται τελικά κι αυτοί, βορά 

ςτθν παμφάγο βουλιμία τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ και τθσ κομματικοποίθςθσ! 

 

'Ετςι, ςτο όνομα τθσ δεδθλωμζνθσ, θ διάκριςθ των εξουςιϊν καταλφεται αναγκαςτικά, θ 

νομοκετικι εξουςία καταντά υπθρετικι τθσ εκτελεςτικισ (εξάρτθμά τθσ) και το δθμοκρατικό 

πολίτευμα εκφυλίηεται ςε "κοινοβουλευτικι δικτατορία" του εκάςτοτε Πρωκυπουργοφ. 

 

υμπζραςμα : 

 Θ Ευρωπαϊκι Δθμοκρατία νοςεί, διότι ο κοινοβουλευτιςμόσ περνά κρίςθ. 

 Θ κρίςθ του κοινοβουλευτιςμοφ δεν είναι ςυμπτωματικι, αλλά δομικι. 

 Θ δομικι κρίςθ απαιτεί κεραπεία, όχι περιςταςιακι, αλλά ριηικι. 

 Θ ριηικι λφςθ είναι μία και μοναδικι: Να κυςιαςκεί θ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ, χάριν εκείνθσ 

τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν. 

Πρακτικά, αυτό ςθμαίνει: 

 Ανάδειξθ Κυβζρνθςθσ με ανεξάρτθτεσ εκλογζσ, κατ' ευκείαν από το λαό με πλειοψθφικό 

ςφςτθμα (π.χ. Θ.Π.Α). 

 Ανάδειξθ Βουλισ με αναλογικό ςφςτθμα και ευρεία περιφζρεια. 

 Αποκλειςτικι αςχολία των βουλευτϊν με το νομοκετικό και ελεγκτικό ζργο. 

 Κατοχφρωςθ κεςμϊν άμεςθσ δθμοκρατίασ και πλιρθ αποδζςμευςθ τθσ Βουλισ και τθσ 

Δικαιοςφνθσ από τθν πατρωνεία τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

Δεν είμαι αικεροβάμων, να ευελπιςτϊ πωσ κάτι τζτοιο είναι δυνατό να υλοποιθκεί ςιμερα, αφοφ 

ςφςςωμοσ ο μεταπολιτευτικόσ πολιτικόσ κόςμοσ διακατζχεται από ψφχωςθ περί τθν "ιερότθτα" τθσ 

κοινοβουλευτικισ παράδοςθσ (ταμποφ) και αδυνατεί να δει πωσ "ο βαςιλιάσ είναι γυμνόσ". 

Λςχυρίηομαι όμωσ πωσ, όςο δεν το βλζπει, κάκε προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ των πολιτικϊν 

λειτουργιϊν κα είναι μάταιθ, γιατί κα προςκροφει ςτθ δυςπλαςία του ςυςτιματοσ. Και ότι 

τελικά, θ μεταρρφκμιςθ κα επιβλθκεί από τθν Ευρϊπθ νομοτελειακά (εκ των πραγμάτων), όταν 

το πλιρωμα του χρόνου κα διογκϊςει τα αγκυλωτικά φαινόμενα και τθν παράλυςθ και κα 

καταδείξει τθν πλιρθ χρεωκοπία του κοινοβουλευτιςμοφ. 

Αλλά, θ δειλία αυτι και θ παραγνϊριςθ του "timing", ςε καιροφσ που δεν περιμζνουν, κα 

πλθρωκεί πανάκριβα! 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ                       2010 

 

 

SOS - Άμεςθ ανάγκθ αλλαγισ Πολιτεφματοσ 

Θ μεταπολίτευςθ να τελειϊςει όπωσ άρχιςε 
 

 

Κάποιοσ επιτζλουσ πρζπει, αυτι τθν ϊρα, τθσ ολικισ χρεοκοπίασ οικονομίασ και πολιτικισ ςτθ 

Χϊρα μασ, να αναλάβει το ρόλο του αγνοφ παιδιοφ που αναφϊνθςε "Ο βαςιλιάσ είναι γυμνόσ". Θ 

κατάρρευςθ δεν κα ςταματιςει αν δεν διαγνϊςουμε με παρρθςία τθ βαςικι αιτία τθσ πάκθςθσ.  

Οι ςυνικωσ αναφερόμενεσ ωσ αιτίεσ, όπωσ το υδροκζφαλο δθμόςιο, το πελατειακό κράτοσ, θ 

γραφειοκρατία, ο κραςφσ ςυνδικαλιςμόσ, θ ςπατάλθ, θ διαφκορά και άλλα αμαρτιματα, είναι 

απλά τα ςυμπτϊματα τθσ πάκθςθσ, που φρενάρουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν ανάπτυξθ. Όχι 

όμωσ θ αιτία τθσ. 

Κατά τθ γνϊμθ μου, όλα αυτά ιταν και είναι οι αναπόφευκτεσ ςυνζπειεσ του ακατάλλθλου για τθ 

Χϊρα μασ Πολιτεφματοσ, που επελζγθ κατά τθ μεταπολίτευςθ, και τθσ πακογζνειασ που αυτό είχε 

εξ αρχισ.  

Ο "γυμνόσ βαςιλιάσ" είναι ο αγγλικοφ τφπου κοινοβουλευτιςμόσ, όπου θ Κυβζρνθςθ διορίηεται και 

παφεται από τθ Βουλι εκ των μελϊν τθσ. Είναι ζνα ςφςτθμα που προχποκζτει ψυχρόαιμο λαό, με 

φλζγμα και αυτοπεικαρχία, και όχι μεςογειακό λαό, με αίμα που βράηει και εκ φφςεωσ απείκαρχο. 

τθν Ελλάδα, θ  πελατειακι ςχζςθ κοινωνίασ και βουλευτι (όπου ο βουλευτισ είναι εξαρτθμζνοσ 

από προςωπικά, τοπικιςτικά, ςυντεχνιακά, κεφαλαιοκρατικά και τθλεοπτικά πλζγματα 

ςυμφερόντων)  επεκτείνεται  αντίςτοιχα  ςε πελατειακι ςχζςθ βουλευτι και υπουργοφ, με 

οδυνθρι ςυνζπεια θ Εκτελεςτικι εξουςία, αντί να λειτουργεί ανεξάρτθτα και με κριτιριο το εκνικό 

ςυμφζρον, να μετατρζπεται ςε υπθρζτθ των επιμζρουσ πιεςτικϊν ςυμφερόντων και του 

κομματικοφ ςυμφζροντοσ και να απεμπολεί το εκνικό τθσ χρζοσ και το γενικό καλό χάριν αυτϊν. 

Επειδι μάλιςτα αυτά τα ειδικά ςυμφζροντα είναι εν πολλοίσ αντικρουόμενα, θ εκάςτοτε 

Κυβζρνθςθ αδυνατεί να χαράξει ςτρατθγικι και μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και αυτοκαταργείται, 

διότι υποχρεϊνεται εκ των πραγμάτων να παλινωδεί διαρκϊσ και να περιορίηεται ςτθν 

κοντόφκαλμθ διαχείριςθ των μικρϊν και των κακθμερινϊν, ζχοντασ ωσ αυτοςκοπό τθν 

αυτοςυντιρθςι τθσ με αζναεσ ιςορροπιςτικζσ κινιςεισ μεταξφ των αντιτικζμενων πελατειακϊν 

πιζςεων (αποφυγι πολιτικοφ κόςτουσ, επικοινωνιακι πολιτικι  αντί ουςιαςτικισ). 

Είναι ςκλθρό και κακόθχο, αλλά απολφτωσ αλθκζσ, το να ποφμε ότι ο κοινοβουλευτιςμόσ ςτθ Χϊρα 

μασ εκμαυλίςτθκε, γιατί θ ςτρεβλά εφαρμοηόμενθ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ οδθγεί ςτθν ακφρωςθ 

τθσ κεμελιωδζςτερθσ αρχισ τθσ Δθμοκρατίασ, που είναι θ αρχι τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν! 

Όταν ζνα Κόμμα μειοψθφίασ (μετατρεπόμενο ταχυδακτυλουργικά ςε "πλειοψθφία" με εκλογικοφσ 

νόμουσ που πλαςτογραφοφν τθ λαϊκι βοφλθςθ) διευκφνει τθ Βουλι, θ Βουλι ελζγχει τθν 

Κυβζρνθςθ και θ Κυβζρνθςθ με τθ ςειρά τθσ διορίηει τθν θγεςία τθσ Δικαιοςφνθσ, περί ποίασ 

"ανεξαρτθςίασ" των εξουςιϊν ομιλοφμε; Εν τζλει, περί ποίου "αντιπροςωπευτικοφ" ςυςτιματοσ 

και περί ποίασ "Δθμοκρατίασ" ομιλοφμε; 

 



Θ προεδρευόμενθ Δθμοκρατία τθσ μεταπολίτευςθσ απζτυχε παταγωδϊσ. Ο τόποσ λιμνάηει και 

μαραηϊνει ςυνεχϊσ, ανάμεςα ςε μια Βουλι αρχθγικϊν και αντιδθμοκρατικϊν κομμάτων, ςε μια 

άνευρθ και αδφναμθ Κυβζρνθςθ (δζςμια μικροςυμφερόντων μζςω κομμάτων και βουλευτϊν) και 

ςε μια κατευκυνόμενθ και αναποτελεςματικι Δικαιοςφνθ. Λδίωσ μετά τθν ολζκρια ανακεϊρθςθ 

του υντάγματοσ του 1985, που αφαίρεςε από το Πολίτευμα και αυτι τθν ζςχατθ αςφαλιςτικι 

δικλείδα και εγγφθςθ ιςορροπίασ δια των προεδρικϊν εξουςιϊν, το πολιτικό μασ ςφςτθμα 

μετατράπθκε ςε ολοκλθρωτικό και ςε τφποισ δθμοκρατικό (δικτατορία του εκάςτοτε αρχθγοφ του 

δικεν  "πλειοψθφοφντοσ" κόμματοσ μειοψθφίασ)! 

Αυτι είναι θ κφρια αιτία τθσ δθμοςιονομικισ κατάρρευςθσ τθσ Χϊρασ, εκ του λόγου ότι οι 

μονοκομματικζσ Κυβερνιςεισ δανείηονταν υπζρογκα και αλόγιςτα ποςά για να αγοράηουν τθν 

εξουςία και να διαιωνίηουν τθν παραμονι τουσ ςε αυτι, ικανοποιϊντασ ανεφκυνα τισ απαιτιςεισ 

των πραιτοριανϊν τουσ για παροχζσ και διοριςμοφσ και τισ παμφάγεσ επικυμίεσ των ιδιωτικϊν 

οικονομικϊν και τθλεοπτικϊν δυνάμεων που τισ ςτιριηαν, πλθν όμωσ υποκθκεφοντασ αλόγιςτα το 

μζλλον των επόμενων γενεϊν και ναρκοκετϊντασ κάκε προοπτικι ανάπτυξθσ και 

ανταγωνιςτικότθτασ! 

Θ τραγικι ειρωνεία είναι ότι ποτζ δεν αντιλιφκθκαν ότι, ζτςι, και τον τόπο βοφλιαηαν αλλά και το 

κόμμα τουσ, γιατί θ μικροπολιτικι και πελατειακι ςυνταγι ουδζποτε ςτάκθκε επαρκισ να τουσ 

εδραιϊςει ςτθν εξουςία. Οι λαοί αγκαλιάηουν τουσ πραγματικοφσ θγζτεσ που τουσ δίνουν όραμα 

και προοπτικι και όχι τουσ ταχυδακτυλουργοφσ που τουσ μοιράηουν "γυάλινεσ χάντρεσ" δίκθν 

ικαγενϊν. 

 

Αν κζλουμε ωσ λαόσ να ςταματιςουμε τθν κατάρρευςθ, πρζπει να αποκαταςτιςουμε τθ γνιςια 

Δθμοκρατία. Για να το πετφχουμε αυτό, οφείλουμε να κατοχυρϊςουμε τθν ανεξαρτθςία των 

εξουςιϊν, εγκαταλείποντασ τθν ατελζςφορθ αλχθμεία τθσ "δεδθλωμζνθσ". Για να γίνει αυτό, ο 

μοναδικόσ δρόμοσ που ζχουμε είναι θ ριηικι αλλαγι του εκφυλιςμζνου πολιτικοφ ςυςτιματοσ, 

που είναι ςε πλιρθ αποςφνκεςθ. 

'Εχουμε άμεςθ ανάγκθ Προεδρικισ Δθμοκρατίασ τφπου Αμερικισ, Γαλλίασ, Κφπρου κλπ., που είναι 

το μόνο Πολίτευμα που ταιριάηει ςτθν ψυχοςφνκεςθ του λαοφ μασ και κα επιτρζψει ςτθν 

Εκτελεςτικι εξουςία (Πρόεδρο και Τπουργοφσ) να απαλλαγεί από τον κομματικό εναγκαλιςμό και 

το πολιτικό κόςτοσ, να κυβερνιςει αυτό τον άτακτο και απείκαρχο λαό με πυγμι (αλλά και με 

λαϊκι νομιμοποίθςθ) και να χαράξει εκνικι πολιτικι, με μακρόπνοο και βιϊςιμο ςχεδιαςμό. 

Σο εκνικό ηθτοφμενο είναι το ςοφό "Ζκαςτοσ εφ' ω ετάχκθ", με αςυμβίβαςτο μεταξφ εκτελεςτικισ 

και νομοκετικισ εξουςίασ. Αιρετόσ Πρόεδροσ δφο πενταετιϊν το πολφ,  Τπουργοί καταξιωμζνεσ 

προςωπικότθτεσ από τθν κοινωνία διοριηόμενοι από τον Πρόεδρο, οι Βουλευτζσ ςτο Βουλευτιριο 

(εκλεγόμενοι με ανόκευτθ αναλογικι και αςχολοφμενοι αποκλειςτικά με το νομοκετικό τουσ ζργο) 

και οι Δικαςτζσ πραγματικοί ανεξάρτθτοι λειτουργοί (με αιρετι  θγεςία, εκλεγόμενθ από ευρφ 

εκλεκτορικό ςϊμα, απαρτιηόμενο εξ όλων των ανωτάτων δικαςτικϊν, κακθγθτϊν τθσ Νομικισ και 

προζδρων των τριτοβάκμιων ομοςπονδιϊν). Σαυτόχρονα, οι θγεςίεσ των Ενόπλων δυνάμεων και 

των ωμάτων αςφαλείασ να διορίηονται από τον Πρόεδρο με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Βουλισ. 

Ζτςι, ο υπεφκυνοσ Πρόεδροσ, απαλλαγμζνοσ από τισ κομματικζσ εξαρτιςεισ και τθ  μικροπολιτικι, 

κα μπορεί να αφοςιωκεί μαηί με τουσ επιτελείσ του ςτο εκνικό ζργο και ο τόποσ να διαςωκεί από 

τουσ ανεφκυνουσ "μικροεπαγγελματίεσ" τθσ πολιτικισ που τον οδιγθςαν ςτο χείλοσ του γκρεμοφ.  

 



Βζβαια, αυτι θ λφςθ εκφεφγει των ορίων μιασ τυπικισ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ, αλλά οι 

ζκτακτεσ ςυνκικεσ που διζρχεται θ Χϊρα δικαιολογοφν τθν εκλογι υντακτικισ Βουλισ, όπωσ ζγινε 

το 1974. 

Σθν απόφαςθ αυτι, οφτε νομιμοποιείται οφτε ζχει τθ κζλθςθ να τθ λάβει θ παροφςα Βουλι 

(δεδομζνου ότι τα κομματικά φζουδα και οι ςυμφεροντολόγοι πολιτευόμενοι δεν ενδιαφζρονται 

για το εκνικό ςυμφζρον, αλλά μόνο για τθν αυτοςυντιρθςι τουσ και τθν υπουργοποίθςι τουσ που 

κα διευρφνει τθν επιρροι τουσ). Θ μόνθ οδόσ είναι εκείνθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, ζπειτα από λαϊκι 

κατακραυγι (με πρωτοβουλία και κακοδιγθςθ προςωπικοτιτων του Πνεφματοσ και τθσ ευρφτερθσ 

κοινωνίασ), ϊςτε να υποχρεωκεί το πολιτικό προςωπικό τθσ Χϊρασ να κζςει το ηιτθμα τθσ αλλαγισ 

του Πολιτεφματοσ υπό τθν ζγκριςθ του λαοφ με δθμοψιφιςμα πριν από τισ επόμενεσ εκλογζσ. 

Γενικά είμαι επιφυλακτικόσ απζναντι ςτο κεςμό των δθμοψθφιςμάτων, γιατί ο ψθφοφόροσ 

καλείται να αποφανκεί επάνω ςε ζνα πολυςφνκετο κζμα με ζνα κατϋ ανάγκθν απλουςτευτικό και 

αςαφζσ ερϊτθμα, χωρίσ να γνωρίηει τα δεδομζνα του φακζλου, με κίνδυνο να παραπλανθκεί και 

να ςφάλλει. Όμωσ, εν προκειμζνω, το δθμοψιφιςμα (Προεδρικι ι Προεδρευόμενθ;) είναι νομικά 

αναγκαίο, ϊςτε να παρακαμφκεί δια τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ το κενό του υντάγματοσ ςχετικά με τθ 

διαδικαςία επανεξζταςθσ κεμελιωδϊν διατάξεων. Δθλαδι, θ δθμοκρατικι τάξθ και θ 

πραγματικότθτα επιβάλλουν να κλείςει ο "κφκλοσ" τθσ μεταπολίτευςθσ με τον τρόπο που ξεκίνθςε 

(Πολιτειακό δθμοψιφιςμα και υντακτικι Βουλι). 

Εφχομαι ο λαόσ μασ να το ςυνειδθτοποιιςει αυτό ζγκαιρα και να υπάρξουν οι πνευματικοί ταγοί 

που κα υποδαυλίςουν αυτό το ςωτιριο κίνθμα. Μια τζτοια προςπάκεια κα δϊςει και ουςιαςτικό 

περιεχόμενο και κατεφκυνςθ ςτθν άμορφθ και ξαφνιαςμζνθ μάηα των "αγανακτιςμζνων", που 

προσ το παρόν περιορίηεται ςε ανακζματα, χωρίσ πρόταςθ εξόδου από το "πθγάδι".  

 

Φοβοφμαι ότι οι ςυνκικεσ δεν είναι ϊριμεσ και ευνοϊκζσ για κάτι τζτοιο. Οι Ζλλθνεσ μιλοφν για το 

τζλοσ τθσ μεταπολίτευςθσ, αλλά είναι πλιρωσ αμιχανοι ωσ προσ το τι κα διαδεχκεί αυτό το τζλοσ, 

δθλ. ωσ προσ τθ νζα αρχι. Θ αλλαγι που προτείνω είναι μονόδρομοσ και κα γίνει. Αλλά, ατυχϊσ, 

μάλλον αυτι κα επιβλθκεί εκ των πραγμάτων μετά τισ επόμενεσ ι μεκεπόμενεσ εκλογζσ, οι οποίεσ 

κα οδθγιςουν μακθματικά ςε χάοσ ακυβερνθςίασ ι αδφναμων κυβερνιςεων, ςε παράλυςθ του 

πολιτικοφ ςυςτιματοσ και, ενδεχομζνωσ, ςε ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ καταςτροφισ. 

Μακάρι να προλάβουμε το κακό, αναμορφϊνοντασ εγκαίρωσ το Πολίτευμα. Οι καιροί ου μενετοί. 

 

 

 

Παραπομπι :  Νικόλαοσ Σαρίπολοσ - Ελλθνικό υνταγματικό Δίκαιο / τόμοσ Α-ςελ.41-1912 

Αναφερόμενοσ ςτο άρκρο 107 του υντάγματοσ του 1864, το χαρακτθρίηει ωσ αντιτικζμενο  ςτθ 

λαϊκι κυριαρχία και ςτον ορκό λόγο και ωσ «μθ ζχον ιςχφν», με το βαςικό επιχείρθμα ότι «δεν 

είναι δυνατόν θ υπό τθσ μονιρουσ Βουλισ, δια ςυναλλαγισ εναςκουμζνθ, ολιγαρχικι τυραννίσ να 

κελιςει ποτζ να ςυγκατατεκεί ςτο να καταλφςει εαυτιν, ςυναινοφςα εισ τθν ανακεϊρθςιν του 

Συντάγματοσ»... 
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  ΘΚΛΚΟ ΔΛΔΑΓΜΑ 

…από τισ δραματικζσ πολιτικζσ εξελίξεισ 

 

Θ κζα των Ελλινων πολιτικϊν αρχθγϊν ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ, και ιδίωσ του 

καταρρζοντοσ Πρωκυπουργοφ, μου προκάλεςε ζντονθ λφπθ. Ζδιναν τθν εικόνα δραματικϊν 

ςαιξπθρικϊν θρϊων, που αναρωτιόνταν "To be or not to be?". Ο τραγικόσ πρωταγωνιςτισ, 

πραγματικά αξιολφπθτοσ, κραφγαηε ςιωπθρά ωσ νζοσ Ριχάρδοσ Γϋ "Σο αξίωμά μου για ζνα άλογο"! 

Δεν ζνιωςα χαιρεκακία, ζνιωςα οίκτο. Για όλουσ τουσ! Γιατί είναι δικοί μασ άνκρωποι, 

ςυμπατριϊτεσ μασ, που ανζλαβαν να οδθγιςουν το όχθμα τθσ Χϊρασ και δεν τα κατάφεραν. Δεν 

πιςτεφω ότι υπολείπονται ςε πατριωτιςμό από όλουσ μασ ι ότι είναι τόςο οπορτουνιςτζσ που δεν 

τουσ καίγεται καρφί για τθν υςτεροφθμία τουσ. Είμαι βζβαιοσ πωσ, όπωσ κλείνει το εκπλθκτικό 

βιβλίο "Πρϊτοσ μεταξφ ίςων" του Σηζφρεϊ Άρτςερ, κάποιοι ςτο τζλοσ αποςφρκθκαν μόνοι ςτθν 

τουαλζτα του Κοινοβουλίου και ζκλαψαν! 

Όμωσ, από όλο αυτό το ςκθνικό, κεωρϊ ότι πθγάηει ζνα κορυφαίο θκικό δίδαγμα : 

Σθν τελευταία δεκαετία, ενϊ ερχόταν το "τςουνάμι" και το ιξεραν οι Κυβερνιςεισ μασ,  

λειτοφργθςαν δυςτυχϊσ με όρουσ ιδιοτζλειασ και αυτοςυντιρθςθσ. Αντί εκνικισ πολιτικισ, ζκαναν 

επικοινωνιακι πολιτικι. Δεν τουσ ενδιζφερε θ ςτρατθγικι, αλλά μόνο οι τακτικζσ για τθν 

επιβίωςθ. Ζχω παρομοιάςει τθν τακτικι τουσ με το άκλθμα "καγιάκ", όπου ανεβαίνοντασ ςτθν 

εξουςία, κωπθλατοφςαν αςταμάτθτα με ζνα και μόνο ςκοπό: να μθν ανατραποφν. Σο ποφ το πάει ο 

χείμαρροσ το πλοιάριο, ουδόλωσ τουσ απαςχολοφςε, αρκεί να μθν ζπεφταν. 

 Θ Κυβζρνθςθ του Κϊςτα θμίτθ, υποςχόμενθ «εκςυγχρονιςμό», ιξερε ότι το εκνικό κακικον 

επζβαλε το ςυμμάηεμα που υποδείκνυε θ ομάδα Γιαννίτςθ, πράου κ.ά. και ότι ο Σόποσ δεν ζχει 

άλλεσ αντοχζσ. Σο δοκίμαςε δειλά-δειλά και το αποπειράκθκε. Όμωσ γριγορα ζκανε πίςω και 

προςχϊρθςε  ςτο λαϊκιςμό… ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΠΕΕΛ. 

 Θ Κυβζρνθςθ του Κϊςτα Καραμανλι γνϊριηε ότι θ περίοδοσ τθσ εκνικισ κραιπάλθσ είχε 

υπερβεί τθν θμερομθνία λιξθσ (που ςθμειολογικά ςυνζπιπτε με τθν αφρόνωσ "κριαμβικι"  

Ολυμπιάδα). Ο αρχθγόσ τθσ, λιτόσ άνκρωποσ και πατριϊτθσ, ξεκίνθςε με τισ καλφτερεσ των 

προκζςεων, εξαγγζλλοντασ μθδενικι ανοχι και επανίδρυςθ του Κράτουσ! Γριγορα όμωσ 

υπζκυψε ςτισ εςωκομματικζσ ερινφεσ περί πολιτικοφ κόςτουσ και περιορίςτθκε ςε ςτείρα 

διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ και ςε επικοινωνιακι άμυνα… ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΠΕΕΛ. 

 Θ Κυβζρνθςθ του Γιϊργου Παπανδρζου, τζλοσ, παρζλαβε τθ Χϊρα ςτο Αμιν! Ιξερε ότι δεν τθν 

ζπαιρνε άλλο θ πελατειακι πρακτικι και ξεκίνθςε (λεκτικά τουλάχιςτον) μια τιτάνια πράγματι 

εκνικι προςπάκεια νοικοκυρζματοσ και περιοριςμοφ του Κράτουσ, πείκοντασ και τουσ 

Ευρωπαίουσ εταίρουσ να τθ ςυνδράμουν. τθ διαδρομι όμωσ, υπζκυψε κι αυτι ςτουσ 

«εργατοπατζρεσ» και ςτο "βακφ" Κόμμα και… ζπεςε ςε κϊμα! Εγκατζλειψε τισ 



αποκρατικοποιιςεισ και τον περιοριςμό των δαπανϊν και αναλϊκθκε ςε κυκλοειδείσ 

τακτικιςμοφσ (με κορυφαίο αυτόν του απεγνωςμζνου και απερίςκεπτου δθμοψθφίςματοσ, που 

κόντεψε να μασ οδθγιςει εκτόσ Ευρϊ)… ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΠΕΕΛ. 

 

Αναμφίβολα, είναι επίορκοι και ανάξιοι τθσ τιμθτικισ τουσ κζςθσ αυτοί που προτάςςουν το 

κομματικό και ατομικό ςυμφζρον του Εκνικοφ, ζςτω κι αν δεν είναι διεφκαρμζνοι. Αλλά, 

παραβλζποντασ προσ ςτιγμιν αυτό το αξίωμα, που κανονικά είναι αδιαπραγμάτευτο, ασ δοφμε 

ποιο είναι το θκικό δίδαγμα αυτισ τθσ  τραγωδίασ ςε τρεισ πράξεισ : 

Και οι τρεισ Κυβερνιςεισ τθσ δεκαετίασ αναλϊκθκαν ςε ανοφςια επικοινωνιακι πολιτικι και ςε 

πελατειακζσ  ιςορροπίεσ και υπαναχωριςεισ, με ζνα και μόνο ηθτοφμενο: ΝΑ ΜΘΝ ΠΕΟΤΝ. 

Και το αποτζλεςμα;;;   ΕΠΕΑΝ ΚΑΛ ΟΛ ΣΡΕΛ !!! 

(και μάλιςτα παταγωδϊσ, αφινοντασ θ κακεμιά ςτθν επόμενθ, ωσ προίκα, μια Χϊρα κακθμαγμζνθ 

με μεγαλφτερο χάοσ και πιο αςφυκτικά ελλείμματα! ) 

 

Σι διδάςκει αυτό; Διδάςκει το προφανζσ, ότι οι Κυβερνιτεσ μασ κυςίαςαν –ωσ μθ ζδει- το κακικον 

για τθν επιβίωςι τουσ και, εν τζλει, απζτυχαν και ςτα δυο. Αντί θ πονθρι τακτικι τουσ να τουσ 

εδραιϊςει ςτθν εξουςία, επιτάχυνε το τζλοσ τουσ! 

Αντικζτωσ, μεγάλοι πολιτικοί, με ςτόφα θγζτθ  και με ςτρατθγικό όραμα (όπωσ ο Ελευκζριοσ 

Βενιηζλοσ και ο Κων/νοσ Καραμανλισ), που αντιπακοφςαν το λαϊκιςμό και ιταν αλλεργικοί ςτα 

ανοφςια επικοινωνιακά τεχνάςματα, δεν είχαν αυτό το γριγορο και άδοξο τζλοσ, αλλά τουναντίον 

ζγραψαν ιςτορία! 

Σο θκικό δίδαγμα, λοιπόν, του τριπλοφ πολιτικοφ δράματοσ τθσ τελευταίασ κρίςιμθσ δεκαετίασ 

είναι ότι, για να ζχεισ τθν εκτίμθςθ του λαοφ, πρζπει να ζχεισ εςφ πρϊτοσ τθ δζουςα εκτίμθςθ προσ 

το λαό. Αυτι εδϊ θ δφςτροπθ και φιλότιμθ ράτςα δεν είναι φυλι "Μάο-Μάο", για να εξαγοράηεται 

με γυαλιςτερζσ χάντρεσ. Όςο κι αν υποτιμάμε κάποτε τθν κρίςθ τθσ κι όςο και να λακεφει κι αυτι 

κάποτε, ηθτάει κατά βάκοσ ειλικρίνεια, ζμπνευςθ και αποτελζςματα από τουσ θγζτεσ τθσ. 

Μϋ αυτι λοιπόν τθν ζννοια, υπζκεςα βαςίμωσ ότι ο κακζνασ απϋ αυτοφσ πρζπει, τθν ϊρα τθσ 

διάψευςθσ και τθσ κατάρρευςθσ, να ζηθςε το μοναχικό προςωπικό δράμα που περιγράφει ο 

Σηζφρεϊ Άρτςερ ςτο βιβλίο του. 

Ασ το λάβουν αυτό ςοβαρά υπόψθ τουσ οι επιγενόμενοι Κυβερνιτεσ μασ κι ασ μθν προςπακιςουν 

πια να εξαγοράςουν τθν αγάπθ του λαοφ, αλλά να τθν κατακτιςουν! Με μόνο  γνϊμονα το 

κακικον και το Εκνικό ςυμφζρον. Αν επιχειριςουν να τθν εξαγοράςουν, ζςτω κι αν το 

κατορκϊςουν προσ ςτιγμιν, αυτι κα είναι πρόςκαιρθ και οι ίδιοι κα ζχουν το ίδιο οικτρό τζλοσ!  
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  Θ πικρι επικαιρότθτα! 
 

Παρακολουκϊ με δζοσ αυτζσ τισ θμζρεσ τον πρωκυπουργό τθσ Χϊρασ, ανιμπορο και 

εγκαταλελειμζνο από όλουσ, να εκλιπαρεί τον αρχθγό τθσ αντιπολίτευςθσ, άλλον ανιμπορο πλθν 

εφορμοφντα, να ςυνεταιριςτοφν, μπασ και κάνουν κι οι δυο μαηί ζναν "αρτιμελι" πρωκυπουργό 

(μίγμα, κράμα) που να μπορζςει -ενδεχομζνωσ- να εκπροςωπιςει ςοβαρά τθν Ελλάδα ςτθ 

διάςκεψθ κορυφισ τθσ Ε.Ε.. Κι από τον άλλο... να τρϊει "πόρτα"! 

Παρακολουκϊ επίςθσ, βουλευτζσ ("πατζρεσ" του Ζκνουσ) να δθλϊνουν ςτθν τθλεόραςθ ότι δεν 

ςυμφωνοφν με ζνα νομοςχζδιο κι ότι ςκζπτονται να παραιτθκοφν αν πιεςκοφν να το ψθφίςουν, 

αλλά να πθγαίνουν ςτο τζλοσ ςαν "βρεγμζνεσ γάτεσ" και να το ψθφίηουν, βάηοντασ και τθ ςαντιγί 

ότι είναι "θ τελευταία φορά" που ψθφίηουν εναντίον των ςυμφερόντων του λαοφ που τουσ 

απζςτειλε εκεί (και δεν τουσ "εξαπζςτειλε", όπωσ κα ιταν το ςυμφζρον του)!  Και ςτο επόμενο 

παρόμοιο νομοςχζδιο, να ξαναπαίηουν τθν ίδια κακότεχνθ "παντομίμα" (όχι βζβαια 

ευςυνειδιτωσ, για να μθν φζρουν τθν κυβζρνθςθ ςε δφςκολθ κζςθ όπωσ διατείνονται, αλλά 

ενςυνειδιτωσ, για να προςτατζψουν τθ δικι τουσ κζςθ)! 

Παρακολουκϊ από τθν άλλθ, μια "τρόικα" πρωτοκλαςάτων υπουργϊν (Λοβζρδο, Χρυςοχοϊδθ, 

Διαμαντοποφλου) να αρκρογραφοφν πομπωδϊσ και να ςυςτινουν ςτθν κυβζρνθςθ (άκουςον, 

άκουςον)  να κυβερνιςει! Να ςυνομολογοφν δθλαδι, αρμοδίωσ, ότι ο Σόποσ είναι ουςιαςτικά 

ακυβζρνθτοσ ςτθν τρίτθ χειρότερθ ςυγκυρία τθσ ιςτορίασ του (μετά τθ μικραςιατικι καταςτροφι 

και τον παγκόςμιο-εμφφλιο πόλεμο)! 

Παρακολουκϊ τζλοσ, ζνα λαό μαραηωμζνο και κατακλιπτικό, να ηει το μεγαλφτερο ψυχόδραμα 

που ζηθςε ποτζ ςτθν ιςτορία του!  

Είναι πλζον φανερό ότι... Θ ΕΛΛΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΕΛ !!!  Βρίςκεται ζνα βιμα πριν το Χάοσ! 

Και αυτό ςυμβαίνει, όχι γιατί οι Ζλλθνεσ απϊλεςαν τον πατριωτιςμό τουσ ι το νοιάξιμο για το 

μζλλον των παιδιϊν τουσ, οφτε γιατί οι Ζλλθνεσ πολιτικοί είναι τόςο απάτριδεσ και διεςτραμμζνοι. 

υμβαίνει γιατί όλοι μαηί, λαόσ και πολιτικοί, εμμζνουμε ςε ζνα λακεμζνο Πολίτευμα, που ζχει πια 

πάκει αφλογιςτία και δεν ρίχνει! 

Ο Σόποσ χρειάηεται επειγόντωσ υπεφκυνο Θγζτθ με κφροσ, που να μθν υπόκειται ςε κομματικζσ και 

ςυντεχνιακζσ εξαρτιςεισ ι ςτθν ανόθτθ "δεδθλωμζνθ" μικρϊν το δζμασ ανκρωπαρίων. Χρειάηεται 

Πρόεδρο-Κυβερνιτθ, με απευκείασ λαϊκι εξουςιοδότθςθ, που να ξαναπεί ςε όλα αυτά τα 

"πιράνχασ" τθν ιςτορικι φράςθ "Κα ςασ ρίξω ςτθ κάλαςςα και κα μάκετε κολφμπι"! Χρειάηεται, 

εδϊ και τϊρα, πολιτειακό δθμοψιφιςμα και Προεδρικι Δθμοκρατία! 

Δεν είμαι αφελισ να περιμζνω μια τζτοια ςωτιρια ςτροφι του κεκλιμζνου ςκάφουσ από άναυτουσ 

αξιωματικοφσ ι από το ςαςτιςμζνο πλιρωμα. Ιρκε θ ϊρα να ξεςθκωκοφν οι "επιβάτεσ" 

(πολίτεσ) και, αφοφ τθν πιςτζψουν, να τθν επιβάλουν αυτοί, δια τθσ λαϊκισ κατακραυγισ. 

Ασ ξζρουν οι επιβάτεσ ότι, αν το πλοίο βουλιάξει τελικά, οι ςωςίβιεσ λζμβοι μόλισ και επαρκοφν για 

τουσ βακμοφόρουσ, οι οποίοι κα το ςκάςουν αςκαρδαμυκτί και παραχριμα, αλλά γιϋ αυτοφσ (δθλ. 

για τουσ επιβάτεσ) δεν κα περιςςζψουν οφτε καν παιδικά ςωςίβια! 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ                       2012 

 

Ώρα για τθ υνταγματικι «ανατροπι» 

 

 Θ πρόςφατθ διπλι εκλογικι αναμζτρθςθ απζδειξε περιτράνωσ τον οριςτικό εκφυλιςμό του 

βουλευτοκρατοφμενου πολιτεφματοσ τθσ προεδρευόμενθσ δθμοκρατίασ, που βουλιάηει όλο και 

περιςςότερο ςτον κομματιςμό και ςτθ μικροπολιτικι, και κατζδειξε τθν αξία του ςυςτιματοσ τθσ 

προεδρικισ δθμοκρατίασ, ςτο οποίο θ εκτελεςτικι εξουςία ςυνεργάηεται με τθ νομοκετικι, αλλά 

δεν εξαρτάται και δεν πθγάηει από αυτιν.  

Θ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ, που υποκάλπει τθν πελατειακι λογικι, πρζπει να δϊςει τθ κζςθ τθσ 

ςτθν αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν, που δίνει εκνικοφσ θγζτεσ και οδθγεί ςε μακρόπνοεσ και 

όχι πρόςκαιρεσ λφςεισ. Θ ανάδειξθ κυβερνιςεων με ανικικουσ καλπονοκευτικοφσ νόμουσ, που 

μετατρζπουν τθν πολιτικι ςε "τηόγο" (πριμ 50 εδρϊν, περιπλανϊμενεσ ζδρεσ κ.ά.), πρζπει να 

αντικαταςτακεί με τθ μόνθ πραγματικι δθμοκρατικι οδό, που δεν είναι άλλθ από το να εκλζγει ο 

λαόσ τον θγζτθ του και ο θγζτθσ να ζχει κεςμικά τον απαραίτθτο χρόνο να επιτελζςει ζργο. 

Αν και, προςωρινϊσ και όλωσ τυχαίωσ, αποφεφχκθκε αυτι τθ φορά θ εκνικι καταςτροφι, θ Χϊρα 

μασ δεν νοείται πια να παίηει κάκε τόςο τθν τφχθ τθσ ςε μια "ηαριά"! Δεν μπορεί να ςυνεχίςει να 

πορεφεται ςϋ αυτό το ακανκϊδεσ διεκνζσ περιβάλλον με "ηαριζσ", με ακυβερνθςία και με 

ανευκυνοχπεφκυνουσ πολιτικοφσ που -λόγω του ςτρεβλοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ- αναγκάηονται 

να πολιτεφονται με κυρίαρχο κριτιριο τθν πολιτικι τουσ αυτοςυντιρθςθ, αντί για το εκνικό 

ςυμφζρον. 

  

Κεωρϊ ότι θ κλιβερι εικόνα ανεπάρκειασ των κεςμϊν και του πολιτικοφ προςωπικοφ τθσ Χϊρασ 

ςτθν κριςιμότερθ φάςθ τθσ νεϊτερθσ ιςτορίασ τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυναίςκθςθ του μεγάλου 

κινδφνου που διζτρεξε αυτι, δθμιουργεί τισ ευνοϊκότερεσ προχποκζςεισ, ϊςτε να πυκνϊςουν οι 

Ζλλθνεσ τισ τάξεισ του κινιματοσ για τθ ςυνταγματικι αλλαγι και να απαιτιςουν και να  

επιβάλουν τθν αναγκαία πολιτειακι μεταρρφκμιςθ. Αυτό μεγιςτοποιεί τισ ευκφνεσ όςων 

εργαηόμαςτε από παλιά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, γιατί αυτι θ ευκαιρία δεν πρζπει να πάει 

χαμζνθ. 

Ασ μθν εκελοτυφλοφμε πια. Δεν πρζπει να αναμζνουμε αυτι τθν ειρθνικι "επανάςταςθ" από το 

ςεςθπϊσ, παραπζον και ψοφοδεζσ πολιτικό κατεςτθμζνο. Πρζπει, με κάκε κυςία και με κάκε 

μζςο, να ευαιςκθτοποιιςουμε οργανωμζνα τον κόςμο του πνεφματοσ και τθσ επικοινωνίασ, ϊςτε 

να μαηικοποιθκεί αυτό το κομβικό εκνικό αίτθμα και να τονωκεί ο κινθματικόσ χαρακτιρασ του. 

Είναι ο μόνοσ δρόμοσ να προλάβουμε τθν εκνικι καταςτροφι. 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ                       2014 

 

 

ΣΟ «ΠΟΛΛΣΕΛΑΚΟ» ΕΤΚΤΝΕΣΑΛ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΡΛΘ 

Σεράςτια θ ευκφνθ των διανοουμζνων τθσ Χϊρασ! 
 
 

Ζχω γράψει επανειλθμμζνωσ ότι, κατά τθ γνϊμθ μου, θ μεγάλθ κρίςθ που περνάει ο Χϊρα μασ δεν 

είναι τόςο οικονομικι, όςο πολιτικι. Θ οικονομία πλιρωςε -και πλθρϊνει- τα εγκλθματικά λάκθ 

τθσ πολιτικισ. Θ πολιτικι φαυλότθτα επιτείνει τθν οικονομικι απραγία. 

Πολλοί αυτόκλθτοι «ειδιμονεσ» φλυαροφν ςτθν τθλοψία και αρκρογραφοφν ςτον τφπο, 

περιφερόμενοι γφρω-γφρω από το πρόβλθμα, χωρίσ να το ακουμποφν. Μερικοί μάλιςτα, δθλϊνουν 

αγανακτιςμζνοι τάχα, γιατί δεν αφυπνίηεται ο λαόσ και γιατί δεν απαιτεί επιτακτικά να γίνουν τα 

δζοντα, ϊςτε να αποκολλθκεί  ο Σόποσ από το βάλτο. Δεν εξθγοφν όμωσ ςτον κόςμο, και 

αμφιβάλλω αν ζχουν αντιλθφκεί και οι ίδιοι, ποιο είναι το κεντρικό διακφβευμα!    

Mε μιςόλογα δεν μπορεί να αφυπνιςκεί ο λαόσ. Πρζπει πολλοί, όςο γίνεται πιο πολλοί, που τουσ 

εμπιςτεφεται ο λαόσ (πνευματικοί άνκρωποι, αναγνωρίςιμοι, επιτυχθμζνοι κοινωνικά και 

επιχειρθματικά), να του λζνε κακθμερινά φορτικά, ότι το κλαςικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα ζχει 

εκφυλιςκεί πλιρωσ και οριςτικά ςτθν Ελλάδα (ανεξαρτιτωσ κομμάτων και προςϊπων) και ότι θ 

«νόςοσ» είναι μθ αναςτρζψιμθ. Και να του εξθγοφν ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν κα ςυμμαηευτεί 

ποτζ, όςο κα ςοβεί θ πολιτικι «ςθψαιμία» του Σόπου. 

Σο ιςχφον ςφςτθμα, όπωσ είναι δομθμζνο, ζχει πια αποκτιςει τθ μαγικι και ακαταμάχθτθ δφναμθ 

να μετατρζπει ςε φαφλουσ και τουσ πιο ζντιμουσ και οραματιςτζσ νεοειςερχόμενουσ πολιτικοφσ! 

Για τισ ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ που αντιςτζκονται, διακζτει επίςθσ αξιοκαφμαςτουσ μθχανιςμοφσ 

αντιςωμάτων, να τουσ εξουδετερϊνει και να τουσ εκτοπίηει. 

 

Αν κάνουμε τθν υπόκεςθ εργαςίασ, ότι θ παμψθφία του πολιτικοφ προςωπικοφ τθσ Χϊρασ βάηει 

ειλικρινά ωσ ςτόχο να ςϊςει τον τόπο με το ιςχφον πολίτευμα, και πάλι οι καλζσ τουσ προςπάκειεσ 

κα μεταλλάςςονται αυτόματα και εριμθν τουσ ςε ολζκριεσ, λόγω ςυςτιματοσ! 

● Κατά πρϊτον, πρζπει να καταργθκεί θ κζςθ του Πρωκυπουργοφ, γιατί από εκεί ξεκινάει το 

κακό! Θγζτθσ που κινδυνεφει να πζςει ανά πάςα ςτιγμι, αντί να εργάηεται για τον τόπο και τα 

προβλιματά του, εργάηεται κυρίωσ για να κρατθκεί ςτθν εξουςία! Σο ζχω παρομοιάςει με το 

άκλθμα του «καγιάκ», που ο κωπθλάτθσ δεν νοιάηεται προσ τα που πάει το ςκάφοσ, αρκεί να 

καταφζρει να μθν ανατραπεί. 

● Κατά δεφτερον, να καταργθκεί θ δυνατότθτα αυτϊν που αναλαμβάνουν υπουργοί να ζχουν 

ταυτόχρονα τθ βουλευτικι ιδιότθτα και να πολιτεφονται μετά τθ κθτεία τουσ για βουλευτζσ!  

Αυτοί, αντί να αςχολοφνται με τα προβλιματα, αςκοφνται αποκλειςτικά με το άλλο άκλθμα τθσ 

«ορειβαςίασ»! Δθλαδι καρφϊνουν επιμελϊσ καρφάκια ςτο βράχο, για να μπορζςουν να 

αναρριχθκοφν όταν ζρκει θ ϊρα των εκλογϊν. 



 Ζτςι, ςυμβαίνει το οξφμωρο, αυτοί που τουσ ανακζτουμε τουσ υπζρτατουσ ρόλουσ ςτθν κοινωνία 

για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ μασ, να μθν ζχουν περίςςευμα χρόνου νϋ αςχολθκοφν μϋεμάσ! Σο 

«ςπορ» που κάνουν τουσ απορροφά αποκλειςτικά. Και δυςτυχϊσ, θ Xϊρα πάει με αυτόματο 

πιλότο. τθ μπουνάτςα κάπωσ τα καταφζρνουμε, αλλά ςτθ φουρτοφνα... είναι δεδομζνο και 

αναπόφευκτο το ναυάγιο. 

 

Αν νομίηουν οι Ζλλθνεσ ότι, με αυτό το εςωςτρεφζσ ςφςτθμα, που εμπεριζχει εξ οριςμοφ το 

ςπζρμα τθσ αυτοκαταςτροφισ του, κα χτίςουν καλφτερο μζλλον για τθν κοινωνία τουσ, επειδι και 

μόνο κα ψθφίςουν «καλά παιδιά», πλανϊνται πλάνθν οικτράν! Όςεσ καλζσ προκζςεισ κι αν ζχει το 

πολιτικό προςωπικό κι όςο και να προςπακιςει φιλότιμα, θ Χϊρα κα πθγαίνει διαρκϊσ από το 

κακό ςτο χειρότερο λόγω ςυςτιματοσ.  

Ο τόποσ χρειάηεται θγεςία που να λειτουργεί ιεραποςτολικά και χωρίσ τθν παραμικρι ιδιοτζλεια. 

Και αυτό μπορεί να του το δϊςει μόνο μια θγεςία ςτακερισ κθτείασ, που να ςκζφτεται τισ 

επόμενεσ γενεζσ αντί για τισ επόμενεσ εκλογζσ. Σο πολίτευμα τθσ Προεδρικισ Δθμοκρατίασ, που κα 

ζπρεπε ιδθ να ζχει κεςπιςκεί για να προλάβει θ ο Σόποσ τθν καταςτροφι, είναι τελείωσ άγνωςτο 

(και μάλλον αντιπακζσ) ςτουσ Ζλλθνεσ. Κα το αναηθτιςουν δυςτυχϊσ μετά τθν κατεδάφιςθ τθσ 

Χϊρασ και τθν εξαφάνιςθ των πολιτικϊν (που κα τρζχουν να κρυφτοφν), όταν κα πρζπει 

κατϋανάγκθν κάποιοι οςιομάρτυρεσ να μαηζψουν τα ερείπια. 

το βακμό που ιςχφουν αυτά που είπα (αν ιςχφουν), αντιλαμβάνεςκε πόςο τεράςτια είναι θ 

ευκφνθ των διανοουμζνων τθσ κοινωνίασ μασ, που ι δεν τα αντιλαμβάνονται ι δειλιάηουν να 

ςθμάνουν ςυναγερμό και να υψϊςουν τα λάβαρα του αναγκαίου κινιματοσ. 

Κι επειδι πολλοί με αποκαλοφν Καςςάνδρα, ζχω να πω ότι είναι θ μοναδικι φορά ςτθ ηωι μου που 

εφχομαι να μθν ζχω δίκιο' να το ζχουν αυτοί. Κα τουσ υπενκυμίςω όμωσ ότι... θ Καςςάνδρα είχε 

δίκιο' θ Σροία ζπεςε! 

 

 

Υ/Γ: Φαίνεται ίςωσ παράδοξο, ότι εκφράηω αυτζσ τισ κζςεισ με ζνα απλό άρκρο, χωρίσ να 

τεκμθριϊνω τα πλεονεκτιματα του προεδρικοφ ςυςτιματοσ, ιδιαίτερα υπό τισ παροφςεσ δφςκολεσ 

περιςτάςεισ. Αποδϊςτε το παρακαλϊ ςτθν κόπωςθ να γράφω τα ίδια πράγματα επί 20 χρόνια (1994 

- 2014) και ςτθν απελπιςία που ομολογϊ ότι με διακατζχει πλζον! Είκοςι χρόνια Δον Κιχϊτθσ είναι 

πολλά - ςυχωρζςτε με... 

Εξάλλου, θ επί εικοςαετία αρκρογραφία μου για το «Πολιτειακό» είναι αναρτθμζνθ ςτο αρχείο μου 

ςτο Facebook (www.facebook.com/groups/raptis) και προςβάςιμθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ               2015 

 

  Αςτόχαςτοι «ςτοχαςτζσ»… 

  και  Πολιτειακό 
 

Με εκπλιςςει θ αφζλεια και θ ξεροκεφαλιά των ςτοχαςτϊν 

αυτισ τθσ χϊρασ, που καταριοφνται επί δεκαετίεσ το πολιτικό 

προςωπικό τθσ χϊρασ για τθ χαμθλι ποιότθτα τθσ πολιτικισ 

(χωρίσ κανζνα αποτζλεςμα βζβαια).  

Δεν ιςχυρίηομαι πωσ, για το χάλι μασ, δεν φταίνε οι πολιτικοί. 

Κα ζπρεπε όμωσ να τουσ ζχει προβλθματίςει κάτι παράξενο 

που ςυμβαίνει: Ενϊ ςτθν κοινωνία μασ και ςε όλουσ τουσ 

κλάδουσ και επαγγζλματα υπάρχει μια ποςόςτωςθ καλϊν-

κακϊν, ςτθν πολιτικι ειδικά, θ φυςικι αναλογία ανατρζπεται 

παταγωδϊσ και το ςφνολο ςχεδόν των πολιτικϊν είναι χειρίςτθσ ποιότθτασ!  

Αλλά ςυμβαίνει και κάτι άλλο, χειρότερο: Και αυτοί, που οριςμζνοι τουσ κεωροφν διαφορετικοφσ και τουσ 

υποςτθρίηουν για να μπουν ςτθν πολιτικι και να τθν αλλάξουν, όταν ειςζλκουν, αλλάηουν αυτοί προσ το 

χειρότερο, αντί να αλλάξουν τθν πολιτικι προσ το καλφτερο! Επί μία εικοςαετία αρκρογραφϊ επιμόνωσ, 

ιςχυριηόμενοσ -ςχεδόν μόνοσ μου- ότι δεν χαλάνε οι άνκρωποι το ςφςτθμα, αλλά το ςφςτθμα χαλάει τουσ 

ανκρϊπουσ. Αν δεν ιταν ζτςι, κάποιοι καλοί κα κατάφερναν ςτατιςτικά να επιπλεφςουν μζςα ςτον πολιτικό 

“βόκρο” και να ςθματοδοτιςουν ζςτω μια ελπίδα. Δυςτυχϊσ όμωσ, κι αν κάποιοι αντιςτακοφν ςτο να 

προςαρμοςκοφν ςτο φαφλο ςφςτθμα, αυτό διακζτει ζναν αποτελεςματικό και ακατανίκθτο μθχανιςμό 

“αντιςωμάτων”, που τουσ αποβάλλει παραχριμα ςαν ανεπικφμθτα μοςχεφματα!  

Απορϊ πϊσ, φςτερα από τόςα χρόνια, οι διανοοφμενοι και οι δθμοςιογράφοι μασ εμμζνουν πειςματικά ςαν 

“γριζσ καταροφςεσ” ςτισ κατάρεσ τουσ προσ τθ λάκοσ κατεφκυνςθ! Κα ζπρεπε να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει 

πλζον, ότι δεν μπορεί να φταίνε ςυνεχϊσ οι άνκρωποι (που, εξάλλου, ζρχονται και παρζρχονται και, εν πάςθ 

περιπτϊςει, είναι από εμάσ, δεν είναι ειςαγόμενοι), αλλϋ ότι φταίει προφανϊσ το ίδιο το φαφλο και 

πελατειακό κεςμικό μασ ςφςτθμα, που λειτουργεί ςαν «κρεατομθχανι» και μετατρζπει τουσ ειςερχόμενουσ 

ςε αυτό πολιτικοφσ ςτον χειρίςτθσ ποιότθτοσ «κιμά» που ξζρουμε. Σο πολίτευμα αυτό, που καταλφει τθν αρχι 

τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν (πεμπτουςία τθσ δθμοκρατίασ) και ειςάγει ςτθν πολιτικι τθ ςυναλλαγι με βάςθ 

το ατομικό και κομματικό ςυμφζρον (αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ), είναι εκ φφςεωσ και εξ οριςμοφ φαφλο και 

πελατειακό και, επομζνωσ, αποτρζπει τουσ ανκρϊπουσ κάποιασ ποιότθτασ να ειςζλκουν ςε αυτό. Και αν 

κάποιοι ρομαντικοί το τολμιςουν, ι τουσ «ςυμμορφϊνει» ι τουσ ςτραπατςάρει.  

Είναι αξιοκαφμαςτθ θ μαγικι δφναμθ που ζχει αυτό το ςφςτθμα να μετατρζπει τουσ πολιτικοφσ ςε 

«πολιτικάντθδεσ» (όπωσ τουσ αποκαλοφν -ςωςτά- οι ςκεπτόμενοι άνκρωποι). Και είναι αξιοπερίεργο 

φαινόμενο θ ϊςμωςθ που λειτουργεί ωσ προσ αυτό ςε όλεσ τισ παρατάξεισ, που μπορεί να διαφωνοφν 

μαχθτικά ςε μφρια κζματα, αλλά ςε αυτό ςυμπλζουν πλθςίςτιεσ και ομονοοφςεσ!  

Κι αν ακόμα ςυμφωνιςουμε με αυτοφσ που χρεϊνουν τθν πακογζνεια τθσ πολιτικισ μασ αποκλειςτικά ςτουσ 

πολιτικοφσ, ποιο είναι κατϋ αυτοφσ το ηθτοφμενο; Ζνασ Μεςίασ; Πολιτικοί ειςαγωγισ; Μερικοί μάγοι μιπωσ;  

Ι μιπωσ ζνασ Κυβερνιτθσ και μια εκτελεςτικι εξουςία που κα εκλζγει απευκείασ ο λαόσ και όχι τα ζρποντα 

βουλευτάκια;  

Θ χϊρα αυτι δεν κα προκόψει ποτζ, όχι γιατί δεν διακζτει υγιείσ δυνάμεισ με πολιτικό όραμα, αλλά γιατί οι 

πνευματικοί ταγοί τθσ πλανϊνται ωσ προσ τθν αιτία τθσ κακοδιοίκθςισ τθσ και δαιμονοποιοφν το ςφμπτωμα, 

αντί για το αίτιο. Ζχω βαρεκεί να τα γράφω αυτά και ζχω βεβαιωκεί ότι θ κατάςταςθ είναι μθ αναςτρζψιμθ, 

λόγω άγνοιασ των αιτίων. ε λάκοσ διάγνωςθ, δεν χτίηεται ορκι κεραπεία!  

 

Υ/Γ: Φυςικά, το ςφςτθμα αυτό κα καταρρεφςει μαηί με τθν οριςτικι καταςτροφι τθσ χϊρασ, που μακθματικά 

αυτό κα επιφζρει, και κα οδθγθκοφμε τότε εξ ανάγκθσ ςτο προεδρικό ςφςτθμα, με αςυμβίβαςτο βουλευτι και 

υπουργοφ (ελπίηω χωρίσ να περάςουμε ενδιάμεςα από κάποιο “ζκτακτο” κακεςτϊσ). Για να προλάβουμε κάτι 

τζτοιο, κα ζπρεπε να το γκρεμίςουμε πριν αυτό γκρεμίςει τθ χϊρα, αλλά κάτι τζτοιο δεν είναι δυςτυχϊσ ορατό 

και πικανό. 



Σου  ΔΘΜΘΣΡΘ  ΡΑΠΣΘ                        2016 

 

 

 

         Ένα μείηον ερϊτθμα, 
 

      που δεν ζχει απαντθκεί 

 

 

ΑΦΟΤ καταλιγουμε ςτο ότι θ βουλι πρζπει να εκλζγεται με ανόκευτθ αναλογικι, που είναι το 

δθμοκρατικότερο ςφςτθμα αλλά δυςκολεφει προφανϊσ τθ δυνατότθτα κυβερνθςιμότθτασ τθσ 

χϊρασ, και  

ΑΦΟΤ ζχουμε καταλιξει ο αρχθγόσ του κράτουσ να εκλζγεται κατϋ ευκείαν από το λαό, διότι θ 

ςυναλλαγι τθσ εκλογισ του από τθ βουλι διαταράςςει τθν κυβερνθςιμότθτα τθσ χϊρασ,  

ΓΛΑΣΛ ο εκλεγμζνοσ άμεςα από το λαό πρόεδροσ να μθν είναι αυτομάτωσ και κυβερνιτθσ τθσ 

χϊρασ, αντί να αφινουμε τθ βουλι να επιλζγει δικό τθσ εκλεκτό για κυβερνιτθ μασ (πρωκυπουργό) 

με μια κρυφι και φποπτθ ςυναλλαγι ςε κλειςτά δωμάτια, που κα είναι και εξόχωσ δφςκολθ λόγω 

πολυκομματιςμοφ ;  

Ποτζ μου δεν κατάλαβα γιατί, αυτοί που δθλϊνουν δθμοκράτεσ, φοβοφνται να τουσ κυβερνά αυτόσ 

που οι ίδιοι εξζλεξαν και προτιμοφν να εκλζγουν άλλοι τον κυβερνιτθ τουσ αντϋ αυτϊν (αυτοί που 

το ζργο τουσ κα ζπρεπε να είναι νομοκετικό και μόνο). 
 

Μια τζτοια μεταρρφκμιςθ (όχι με ανακεωρθτικι βουλι φυςικά, αλλά με ςυντακτικι μετά από 

δθμοψιφιςμα), κα ςυνδφαηε και τθ δθμοκρατικότθτα τθσ νομοκετικισ εξουςίασ και τθν 

κυβερνθςιμότθτα του τόπου και, παράλλθλα, κα ζδινε τθ δυνατότθτα για ςτακερι κθτεία τθσ 

κυβζρνθςθσ (όπωσ τθσ βουλισ) και για αςυμβίβαςτο υπουργοφ και βουλευτι, που κα εξαςφάλιηε 

τθν αποδυνάμωςθ του πελατειακοφ κράτουσ.  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι χϊρεσ που ζχουν μείνει ςτθν ιςτορία ωσ αυτζσ που ζχυςαν αίμα υπζρ των 

λαϊκϊν δικαιωμάτων (ΘΠΑ 1776, Γαλλία 1789, Ρωςία 1917, Κφπροσ 1951) ζχουν προτιμιςει όλεσ 

ςφςτθμα που βαςίηεται ςτθ διάκριςθ των εξουςιϊν (άμεςθσ και όχι ζμμεςθσ δεδθλωμζνθσ)!  

Παρακολουκϊ ζκπλθκτοσ, εν όψει τθσ ανακεωριςεωσ του ςυντάγματοσ και του εκλογικοφ νόμου, 

να ςυηθτοφν όλοι άπειρεσ λεπτομζρειεσ για το πϊσ τάχα κα λυκεί ο «γρίφοσ» του ςυνδυαςμοφ 

δθμοκρατικότθτασ και κυβερνθςιμότθτασ (ο τετραγωνιςμόσ του κφκλου δθλαδι!) και δεν 

αςχολείται κανείσ με το «αυγό του Κολόμβου», που είναι προ θμϊν και εκελοτυφλοφμε.  

Σο πελατειακό ςφςτθμα τθσ ζμμεςθσ δεδθλωμζνθσ ζχει χρεοκοπιςει ανεπιςτρεπτί και δεν 

διορκϊνεται με μερεμζτια. Αν κζλουμε να ξαναχτίςουμε τθν κατεςτραμμζνθ πατρίδα μασ, πρζπει 

πρϊτα απϋ όλα να χτίςουμε ζνα αςφαλζσ πολίτευμα, ςτο οποίο να ζχει τον πρϊτο λόγο ο λαόσ και 

όχι το διαπλεκόμενο παραςκινιο του πολιτικοφ κατεςτθμζνου. 

 

Υ/Γ: Βζβαια, ςε αυτό υπάρχει μεγάλθ δυςκολία, γιατί όπωσ λζει ο μζγασ νομομακισ Νικόλαοσ 
Σαρίπολοσ (Ελλθνικό υνταγματικό Δίκαιο / τόμοσ Α-ςελ.41-1912),  

«Δεν είναι δυνατόν θ υπό τθσ μονιρουσ Βουλισ, δια ςυναλλαγισ εναςκουμζνθ, ολιγαρχικι 
τυραννίσ να κελιςει ποτζ να ςυγκατατεκεί ςτο να καταλφςει εαυτιν, ςυναινοφςα εισ τθν τοιαφτθν 
ανακεϊρθςιν του υντάγματοσ».  

Μόνο αν αυτι τθν εκνικι ανάγκθ τθν ενςτερνιςκεί ο πνευματικόσ κόςμοσ και αφυπνιςει ςχετικά το 
λαό, υπάρχει περίπτωςθ να ενδϊςουν οι πολιτικοί ςτο αίτθμα αυτό κάτω από τθ λαϊκι κατακραυγι. 
Θ άτολμθ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, εντόσ του υπάρχοντοσ ςάπιου πολιτεφματοσ, κα βοθκιςει 
απλά να είναι πιο «κομψό» το ςάβανο τθσ κνιςκουςασ χϊρασ! 



                 ΕΝΑ ΕΠΛΚΑΛΡΟ  ΔΛΑΛΟΓΟ… 
 

 

    Γιϊργοσ Χ. ωτθρζλθσ 

     

       Kακθγθτισ υνταγματικοφ Δικαίου ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

       ( Εφθμερίδα υντακτϊν, 20-8-2016 ) 

  

 

Σο πρϊτο ηιτθμα που νομίηω ότι πρζπει να ςυηθτθκεί, εν όψει τθσ προοπτικισ για ςυνταγματικι 

ανακεϊρθςθ, είναι το ποιεσ διατάξεισ ανακεωροφνται και ποιεσ όχι. 

Και τοφτο διότι, παρά τθ ςαφινεια του άρκρου 110 του υντάγματοσ, διατυπϊνεται ςυχνά, από 

διάφορεσ πλευρζσ και με ποικίλεσ αφετθρίεσ ι/και ςκοπιμότθτεσ, θ άποψθ ότι υπάρχει δυνατότθτα 

αλλαγισ όχι μόνον τθσ διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ -που είναι νομίηω ςυνταγματικά επιτρεπτι υπό 

προχποκζςεισ- αλλά και των διατάξεων που ορίηονται ρθτά ωσ μθ ανακεωριςιμεσ.  

Ασ τα δοφμε όμωσ ςυγκεκριμζνα: 

Α. Ωσ προσ τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ, παρότι υπάρχουν και ςεβαςτζσ αντίκετεσ απόψεισ, νομίηω 

ότι ερμθνευτικά οδθγοφμαςτε ςτο ότι το φνταγμα επιτρζπει τθν τροποποίθςι τθσ, δεδομζνου 

μάλιςτα ότι οι παράγραφοι 2 επ. του άρκρου 110  δεν αναφζρονται ρθτά μεταξφ των μθ 

ανακεωριςιμων διατάξεων τθσ παρ. 1. 

Ωςτόςο, αυτό δεν ςθμαίνει ότι μια τζτοια τροποποίθςθ 

μπορεί να ξεφφγει από τθ λογικι του «αυςτθροφ 

υντάγματοσ», που ςθμαίνει ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, θ 

ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ πρζπει να είναι 

δυςχερζςτερθ, τόςο ωσ προσ τθ διαδικαςία όςο και ωσ 

προσ τθν πλειοψθφία, ςε ςχζςθ με τθν ψιφιςθ των 

νόμων. 

τθν πρόταςθ του πρωκυπουργοφ δεν υπάρχει, κακϊσ 

κατά τθν άποψι μου, καμία ςχετικι αναφορά. τθν 

πρόταςθ των ζξι (Αλιβιηάτοσ κλπ.) «για ζνα καινοτόμο φνταγμα», προβλζπεται πρόταςθ 50 

βουλευτϊν και υπερψιφιςι τθσ ςε δφο ψθφοφορίεσ, διεξαγόμενεσ ςτθν ίδια Βουλι ι κατ’ 

εξαίρεςιν ςε δφο Βουλζσ, με πλειοψθφία 3/5. 

Ωςτόςο κεωρϊ ότι κα μποροφςαν να εξεταςτοφν και άλλεσ, προςφορότερεσ ίςωσ, εναλλακτικζσ 

λφςεισ, όπωσ π.χ. το να ανζλκουν οι πλειοψθφίεσ ςτα 2/3 (κάτι που ιςχφει ιδθ για τθν αλλαγι του 

εκλογικοφ ςυςτιματοσ και τθ ςυμμετοχι ςτισ εκλογζσ των εκτόσ επικρατείασ πολιτϊν), ι/και να 

προβλεφκεί και θ ςυμμετοχι του εκλογικοφ ςϊματοσ. 

Κα μποροφςαν δθλαδι να υιοκετθκοφν εν προκειμζνω (διαηευκτικά ι ςωρευτικά) και κεςμοί που 

ιςχφουν ςε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπωσ θ ανάλθψθ ςυνταγματικισ πρωτοβουλίασ και από 

τουσ πολίτεσ, με μεγάλο αρικμό υπογραφϊν, αλλά και το ςυνταγματικό δθμοψιφιςμα (με τθν ιδζα 

του οποίου ο ΤΡΙΗΑ φλζρταρε ζντονα ςτθν τρζχουςα διαδικαςία, παρά το ότι δεν προβλζπεται ςτο 

ιςχφον φνταγμα, αλλά παραδόξωσ δεν το ςυμπεριζλαβε ςτθν πρόταςι του). 

 



 

 

Β. Ωσ προσ τθν παρ. 1 του άρκρου 110, περί μθ ανακεωριςιμων διατάξεων, θ απαγόρευςθ κατά 

τθν άποψι μου είναι πλιρθσ και απόλυτθ και δεν καταλείπει περικϊρια οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ, τόςο ωσ προσ τθ μορφι του πολιτεφματοσ ωσ «προεδρευό-μενθσ κοινοβουλευτικισ 

δθμοκρατίασ» όςο και ωσ προσ τισ εκεί αναφερόμενεσ επί μζρουσ αρχζσ και ελευκερίεσ (ςτο ςθμείο 

αυτό πάςχει ςοβαρά θ προαναφερκείςα πρόταςθ των ζξι, διότι αποδεχόμενθ αλλαγζσ ςε αυτζσ τισ 

τελευταίεσ, ζςτω και επί τα βελτίω, ανοίγει τθν κερκόπορτα και για μια ςυνολικι αχριςτευςθ του 

άρκρου 110 ). 

Λδίωσ δε πρζπει να υπογραμμιςτεί, ςε όλουσ τουσ τόνουσ, ότι επιτρζπονται μεν αλλαγζσ εντόσ του 

πλαιςίου τθσ προεδρευόμενθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ -όπωσ για παράδειγμα μια ςυμβατι 

με το κοινοβουλευτικό ςφςτθμα ενίςχυςθ των προεδρικϊν αρμοδιοτιτων, ςυνδυαηόμενθ, 

ενδεχομζνωσ, και με άμεςθ εκλογι του Προζδρου, όπωσ κα δοφμε ςε ειδικότερο άρκρο- αλλά δεν 

επιτρζπεται, ςε καμία περίπτωςθ, αλλαγι του πολιτεφματοσ, είτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

βαςιλευόμενθσ είτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προεδρικισ δθμοκρατίασ. Και τοφτο για δφο λόγουσ: 

Πρϊτον, διότι ο όροσ «προεδρευόμενθ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία» δεν είναι ζνασ όροσ-λάςτιχο 

που τανφηεται κατά το δοκοφν από τον οποιοδιποτε «ερμθνευτι». 

Ζχει ςυγκεκριμζνο ςυνταγματικό περιεχόμενο, κακϊσ προχποκζτει αλλά και ςυνεπάγεται πρϊτον 

ότι ο ανϊτατοσ άρχων κα είναι αιρετόσ (άμεςα ι ζμμεςα) και όχι κλθρονομικόσ και δεφτερον ότι θ 

κυβζρνθςθ κα ζχει επικεφαλισ πρωκυπουργό και κα εξαρτάται από τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ 

και όχι του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ (που κα τθν διορίηει κατά το δοκοφν και κα προΐςταται 

αυτισ, όπωσ ςυμβαίνει με το προεδρικό ςφςτθμα). 

Δεφτερον, διότι θ αντίλθψθ ότι όταν το κζλει ο λαόσ τα ςυνταγματικά όρια καταρρίπτονται, με 

«ςυντακτικζσ ςυνελεφςεισ» και μθ προβλεπόμενα «ςυνταγματικά δθμοψθφίςματα», δεν αποτελεί 

απλϊσ τθν κορυφαία εκδιλωςθ του ςυνταγματικοφ λαϊκιςμοφ. 

Σαυτόχρονα δεν είναι ςυμβατι και με τθ ςυνταγματικι ομαλότθτα, διότι προχποκζτει εκτροπι από 

τθν ιςχφουςα ςυνταγματικι τάξθ, είτε επαναςτατικισ είτε πραξικοπθματικισ μορφισ. 

Και μια τζτοια εκτροπι, πζραν του ότι κα ιταν γενικϊσ καταςτροφικι ωσ προσ το κφροσ του 

υντάγματοσ και τθν αςφάλεια δικαίου που αυτό παρζχει, κα αποτελοφςε και μια ςοβαρι κεςμικι 

οπιςκοδρόμθςθ ςε ςχζςθ με το δθμοκρατικό κεκτθμζνο τθσ μεταπολιτευτικισ περιόδου, αν 

αναλογιςτοφμε ότι θ περίοδοσ αυτι είναι θ μόνθ τθσ ςυνταγματικισ μασ Λςτορίασ κατά τθν οποία 

ζγιναν τρεισ ανακεωριςεισ χωρίσ καμία παρζκκλιςθ από τισ ςυνταγματικά προβλεπόμενεσ 

προχποκζςεισ. 

Σον πειςτικότερο πάντωσ αντίλογο απζναντι ςε αυτζσ τισ λαϊκιςτικζσ (και ειδικότερα 

«δθμοκρατικιςτικζσ») παρερμθνείεσ, παρζχει νομίηω θ ίδια θ διατφπωςθ του άρκρου 1 του 

υντάγματοσ, το οποίο δεν ορίηει μόνον ότι «όλεσ οι εξουςίεσ πθγάηουν από τον λαό» αλλά και ότι 

«αςκοφνται όπωσ ορίηει το φνταγμα». 

Και το φνταγμα ορίηει, ςτθν παρ. 1 του άρκρου 110, ρθτά και αναμφίλεκτα, ότι τόςο θ μορφι του 

πολιτεφματοσ όςο και οι ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτό δεν μποροφν να 

ανακεωρθκοφν. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει οφτε με τθν επίκλθςθ τθσ «παντοδυναμίασ του 

λαοφ» οφτε με τθ διατφπωςθ οποιαςδιποτε άλλθσ δθμοκρατικο-φανοφσ ερμθνείασ. 



 

   Δθμιτρθσ Λ. Ράπτθσ 
 

    Φιλόςοφοσ - υγγραφζασ - πρϊθν πολιτικόσ 

     (Πρωτοβουλία υνταγμ. Αλλαγισ,  26-8-2016) 

  

 

 

Ο τζωσ Βαςιλεφσ ευγνωμονεί τον κ. κακθγθτι!  

Απζδειξε με επιςτθμοςφνθ ότι… νομικά...  ζχουμε ακόμα Βαςιλεία ςτθν Ελλάδα!  

 

Κατά το φνταγμα του 1952 (άρκρο 108), «Δεν 

επιτρζπεται θ ανακεϊρθςισ ολοκλιρου του 

υντάγματοσ. Ουδζποτε ανακεωροφνται αι διατάξεισ 

του παρόντοσ υντάγματοσ αι κακορίηουςαι τθν 

μορφιν του Πολιτεφματοσ ωσ Βαςιλευομζνθσ 

Δθμοκρατίασ, ωσ και αι κεμελιϊδεισ διατάξεισ αυτοφ». 

Άρα…, αφοφ τα ανυπζρβλθτα όρια που ορίηει το κάκε 

φνταγμα είναι κατά τον κ. κακθγθτι υποχρεωτικϊσ 

ςεβαςτά, το δθμοψιφιςμα του 1974 και θ ςυντακτικι 

Βουλι του 1975 είναι ζκνομεσ πράξεισ, που δεν 

παράγουν ζννομα αποτελζςματα! 

Επομζνωσ (πάντα κατά τον κ. κακθγθτι), οι αντιβαίνουςεσ ςτο νόμιμο φνταγμα του 1952 ςχετικζσ 

πράξεισ από το 1973 μζχρι το 1975 κεωροφνται ωσ μθδζποτε γενόμενεσ και το νόμιμο πολίτευμα 

τθσ Ελλάδοσ είναι ακόμα θ Βαςιλευόμενθ Δθμοκρατία, θ δε κυβζρνθςθ που ζχουμε ςιμερα 

ςτερείται νομιμοποίθςθσ, γιατί δεν ορκίςτθκε ενϊπιον του Βαςιλζωσ. Σελεία και παφλα! 

Παραγνωρίηει ο κ. κακθγθτισ, ότι τα ιςχφοντα ςιμερα ςε όλο τον Κόςμο δθμοκρατικά πολιτεφματα 

προζρχονται, είτε πρωτογενϊσ από ίδρυςθ κρατϊν (π.χ. ΘΠΑ 1787), είτε δευτερογενϊσ από 

κατάλυςθ του προχφιςτάμενου πολιτεφματοσ (π.χ. Γαλλία 1789). τθ δεφτερθ περίπτωςθ, το νζο 

πολίτευμα ζλκει τθ νομιμοποίθςι του από τθ λαϊκι κυριαρχία και από τισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ που 

το επζβαλαν. Και αυτό διδάςκει ο κ. κακθγθτισ ςτουσ φοιτθτζσ του, αν και εν προκειμζνω το 

αποςιωπά ςκοπίμωσ για δικοφσ του λόγουσ. 

Πολιτικά, αλλά και φιλοςοφικά και λογικά και ετυμολογικά, θ λαϊκι κυριαρχία είναι εξ οριςμοφ 

απεριόριςτθ, γιατί αλλιϊσ δεν κα ιταν «κυριαρχία», και αυτι θ αλικεια δεν μπορεί να αναιρεκεί 

με νομικιςμοφσ. Οι διατάξεισ περί μθ ανακεωρθτζων διατάξεων, που τίκενται ςτα διάφορα 

υντάγματα, είναι πρακτικά ανίςχυρεσ ενϊπιον εκτάκτων ςυνκθκϊν και αυτό το γνωρίηουν αυτοί 

που τισ κζτουν. ε κάκε περίπτωςθ, θ κεραπεία τθσ ςχετικισ παρατυπίασ δεν επαφίεται ςτον 

ςυγκαλοφντα το ςχετικό δθμοψιφιςμα θγζτθ (τελοφςα υπό αίρεςθ μζχρι τθσ λαϊκισ εγκρίςεωσ), 

αλλά επζρχεται οριςτικά δια τθσ λαϊκισ εγκρίςεωσ, αφοφ -ταυτόχρονα με τθν ζγκριςθ του νζου 

πολιτεφματοσ- ο λαόσ ςυναινεί προδιλωσ και ςτθ κεωρθτικϊσ «παράτυπθ» ςφγκλθςθ λόγω των 

εκτάκτων ςυνκθκϊν (όπωσ γίνεται ςτισ ζκτακτεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ εταιρειϊν και ςωματείων, 

όπου το ςϊμα ςυνεγκρίνει και νομιμοποιεί τθν ζκτακτθ ςφγκλθςθ). 

 

Επιςτθμονικά λοιπόν, το εξεταςτζο ηιτθμα είναι αν ςυντρζχουν πραγματικά οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ 

που επζβαλαν τθ ριηικι αλλαγι ςτο πολίτευμα και όχι βζβαια «αν ο λαόσ είχε δικαίωμα να το 

πράξει». Κατά τθν άποψι μου, αν ο κ. κακθγθτισ ςτζκεται ςτο γράμμα του υντάγματοσ και δεν 

βλζπει τισ ζκτακτεσ ιςτορικζσ περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ τελεί θ πλιρωσ κακθμαγμζνθ Χϊρα (με 



τριπλι μάλιςτα αιτιολογία, λόγω τθσ ςυνδρομισ τριϊν καταςτροφικϊν παραγόντων, ιτοι -κατά 

χρονολογικι ςειρά- παράλυτου πολιτεφματοσ, οικονομικισ καταςτροφισ και μερικισ ξζνθσ 

κατοχισ), κεωρθτικολογεί εκτόσ τόπου και χρόνου, αγνοϊντασ ςκοπίμωσ τα κυριότερα (κραυγαλζα) 

δεδομζνα του προβλιματοσ!  

 

 

 

 

 

 

 

   Μιχαιλ τακόπουλοσ 
      Κακθγθτισ - Ακαδθμαϊκόσ - τ. Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ 
 
 
      Sent: Monday, March 20, 2017 4:23 PM 
      From Professor Michael Stathopoulos to dim@raptis.gr 
      Subject:  ΕΤΧΑΡΛΣΛΕ 
 

 

 

Αγαπθτζ κ. Ράπτθ,  

κερμϊσ ευχαριςτϊ για τθν ευγενικι προςφορά του βιβλίου ςασ «Θ διαλεκτικι ςτθ Γνϊςθ και τθ 

Ηωι», το οποίο είναι πολφ ενδιαφζρον και με πρωτότυπεσ απόψεισ, όπωσ διαπίςτωςα από ζνα 

πρϊτο ξεφφλλιςμα. Χρειάηεται βζβαια, για τθν καλλίτερθ κατανόθςι του, προςεκτικό διάβαςμα 

(μάλλον προςεκτικι μελζτθ του) που απαιτεί χρόνο.  

Μπορϊ όμωσ από τϊρα να τοποκετθκϊ ςτισ απόψεισ ςασ για το «Πολιτειακό», τισ οποίεσ διάβαςα 

ςτα ςχετικά άρκρα ςασ που επιςυνάψατε ςτο βιβλίο. Απόψεισ τολμθρζσ μεν, αλλά ςτθριηόμενεσ 

πράγματι ςε αναμφιςβιτθτεσ, αλλά παραγνωριηόμενεσ αλικειεσ, που δικαιολογοφν (αν δεν βρεκεί 

άλλο «φάρμακο» για τθ γάγγραινα των πελατειακϊν ςχζςεων οι οποίεσ δθλθτθριάηουν τθν πολιτικι 

ηωι του τόπου) τθν προςφυγι ςτο Προεδρικό ςφςτθμα.  

Πρόςφατα ζχουν ακουςκεί παρόμοιεσ γνϊμεσ και από νομικοφσ (π.χ. Βιδάλθσ, που μιλά για 

βουλευτοκρατία κλπ.) και πολιτικοφσ επιςτιμονεσ (Διαμαντόπουλοσ) κ.ά. Ο ίδιοσ ζχω υποςτθρίξει 

ότι θ μετάπτωςθ από Προεδρευόμενθ ςε Προεδρικι Δθμοκρατία μπορεί να γίνει με ανακεϊρθςθ 

του υντάγματοσ, χωρίσ να απαιτείται άςκθςθ ςυντακτικισ εξουςίασ, θ οποία άλλωςτε δεν 

προβλζπεται και επομζνωσ δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτοί κανόνεσ εφαρμογισ τθσ. Αυτοςχζδιοι 

κανόνεσ κα μποροφςαν να ζχουν πολλοφσ ςυντάκτεσ, αναπόφευκτεσ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, με 

ςυνζπεια να είναι εξαιρετικά πικανόν ότι κα δθμιουργθκεί χαοτικι κατάςταςθ. Σο ίδιο και ζνα 

δθμοψιφιςμα (που κεωρθτικά φαίνεται να είναι μια εφκολθ λφςθ) κα απαιτοφςε κακοριςμό όρων 

διεξαγωγισ του (από ποιουσ;) για να ζχει ςχετικά κακολικι αναγνϊριςθ και να μθ καταλιξει πάλι ςε 

διαφωνίεσ και διχαςμοφσ.  

Πάντωσ χάρθκα για τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ και τισ ιδζεσ ςασ, τισ οποίεσ, ιδίωσ ωσ προσ τισ 

διαπιςτϊςεισ για τισ αιτίεσ των δεινϊν, ςυμμερίηομαι ςε μεγάλο βακμό.  

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Μιχ. τακόπουλοσ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


