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Περίληψη: 
Με ποιο τρόπο οι αντιλήψεις του πρώιμου συνταγματισμού περί  θεσμικών αντιβάρων (checks 

and balances) νοηματοδοτούν μια σειρά προτάσεων αναθεωρητικής πολιτικής που έχουν κατατεθεί 

στο δημόσιο διάλογο; Η μελέτη καταδεικνύει  ότι υπό συνθήκες εντυπωσιακής  σύγκλισης στους 

κόλπους της θεωρίας για την εισαγωγή αντιβάρων στη λειτουργία των θεσμών μας, φαντάζει 

αδικαιολόγητη τόσο η αρνητική τοποθέτηση απέναντι 

στην  εξαγγελθείσα  αναθεώρηση  όσο  και  η  μινιμαλιστική εκδοχή  της, με  τη διατύπωση μιας 

λιτής πρότασης ελαχίστων αλλαγών μόνο για "τα στοιχειώδη". Υποστηρίζεται ότι ο αναθεωρητικός 

κοινός τόπος δείχνει πια τόσο ώριμος και τόσο μεγάλος, που υποδεικνύει και το μέτρο της ευθύνης 

της επιστημονικής κοινότητας έναντι των κομμάτων, καθώς και το πλαίσιο όπου αυτή οφείλει να 

κινηθεί, προκειμένου να λειτουργήσει ως καταλύτης της αναθεωρητικής πολιτικής συναίνεσης για 

την επανεκκίνηση των θεσμών μας. 
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Όσο η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση συνδέεται στο δημόσιο διάλογο με τη 

θεραπεία των παθογενειών που χαρακτηρίζουν το σύστημα διακυβέρνησης στη χώρα μας 

τόσο αναδεικνύεται και η αιτιακή συσχέτιση των συνταγματικών θεσμών με τη γέννηση και 

την υπέρβαση της πολυεπίπεδης κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Η προβληματική για μια 

νέα θεσμική αρχιτεκτονική που θα εγκαθιδρύει ένα πιο ισορροπημένο σύστημα 

διακυβέρνησης, ως εργαλείο για τη συνολική ανάκαμψη της χώρας, καθιστά εκ νέου 

επίκαιρες τις αντιλήψεις ή θεωρίες για την εξισορρόπηση του πολιτεύματος που γεννήθηκαν 

στον 18ο αιώνα. Συγκροτείται έτσι ένα νέο αντικείμενο μελέτης, που έγκειται στην 

επικαιροποιημένη πρόσληψη των θεσμικών αντιβάρων ως λύσης στα γενικευμένα αδιέξοδα 

ενός πολιτικού συστήματος σε βαθιά κρίση νομιμοποίησης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας1.  

Η μελέτη που ακολουθεί οργανώνεται ως εξής: 

Σε μία πρώτη εισαγωγική ενότητα θα αναλυθεί πώς οι γνωστές θεωρίες του πρώιμου 

συνταγματισμού για τα checks and balances εντάσσονται στην τρέχουσα προβληματική για 

την αναθεώρηση του Συντάγματός μας, καθώς και πώς η ελληνική συνταγματική θεωρία και 

πράξη κατά την μεταπολιτευτική περίοδο έχει υποδεχθεί αυτές τις αντιλήψεις περί 

αντιβάρων. 

Σ’ ένα δεύτερο χρόνο, θα εξετασθεί πώς οι εν λόγω αντιλήψεις συνέχουν και 

νοηματοδοτούν μια σειρά προτάσεων αναθεωρητικής πολιτικής που έχουν κατατεθεί στο 

δημόσιο διάλογο από εκπροσώπους κυρίως του επιστημονικού κόσμου, με "πολιτικές" 

πάντως ανησυχίες, είτε φιλελεύθερες είτε αριστερόστροφες. 

Η μελέτη θα υπαινιχθεί ότι υπό συνθήκες εντυπωσιακής  σύγκλισης στους κόλπους της 

θεωρίας για την εισαγωγή αντιβάρων στη λειτουργία των θεσμών μας, φαντάζει 

αδικαιολόγητη τόσο η αρνητική τοποθέτηση απέναντι στην  εξαγγελθείσα  αναθεώρηση  όσο  

και  η  μινιμαλιστική εκδοχή  της, με  τη 

                     
 1
 Για το «επικίνδυνο διάνυσμα από την οικονομική προς τη θεσμική κρίση» βλ. την εισαγωγή του Προκόπη 

Παυλόπουλου στο σημαντικό βιβλίο του Το Δημόσιο Δίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης, Ο 
οικονομικός «Λαβύρινθος», ο νεοφιλελεύθερος «Μινώταυρος» και ο θεσμικός «Θησέας», Αθήνα, 2014, σ. 37-
59. Βλ. επίσης Γιώργος Ν. Καραβοκύρης, Το Σύνταγμα και η Κρίση, Από το δίκαιο της ανάγκης στην 
αναγκαιότητα του δικαίου, Αθήνα, 2014. Για τη σχέση κρίσης και Συντάγματος βλ. τα κείμενα του Γιώργου 
Κατρούγκαλου, που εκφράζουν μια αρκετά διαδεδομένη τάση στο σημερινό συνταγματικό λόγο. (Ενδεικτικά Γ. 
Κατρούγκαλος, Η κρίση και η διέξοδος, Αθήνα, 2012 και του ιδίου, «Γιατί Συντακτική Συνέλευση;» in 
Συνταγματική Αναθεώρηση, (επιμ. Β.Γ. Τζέμος, Μ.-Η. Πραβίτα) Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΔ, Αθήνα, 2015, σ. 
134 επ. Για την αδυναμία των εθνικών Συνταγμάτων της Ευρώπης να προσαρμοστούν στις συνθήκες της 
κρίσης βλ. το άρθρο του Παναγιώτη Γκλαβίνη, «Τα όρια του συνταγματικού πατριωτισμού και η διεθνής 
ανάγνωση του Μνημονίου», Νομικό Βήμα, 2013, σ. 60, σ. 2784-2792. Βλ. επίσης Μιχάλης Πικραμένος «Το 
αναθεωρητικό διάβημα στην εποχή της κρίσης – Αναζητώντας τη συνταγματική αλλαγή υπό δυσχερή ιστορική 
συγκυρία» in www.constitutionalism.gr/28-6-2017.  

http://www.constitutionalism.gr/28-6-2017
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διατύπωση μιας λιτής πρότασης ελαχίστων αλλαγών μόνο για "τα στοιχειώδη"2. Αντιθέτως, ο 

αναθεωρητικός κοινός τόπος δείχνει πια τόσο ώριμος και τόσο μεγάλος, που υποδεικνύει 

και το μέτρο της ευθύνης της επιστημονικής κοινότητας έναντι των κομμάτων, καθώς και το 

πλαίσιο όπου αυτή οφείλει να κινηθεί, προκειμένου να λειτουργήσει ως καταλύτης της 

αναθεωρητικής πολιτικής συναίνεσης για την επανεκκίνηση των θεσμών μας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Γενική θεωρία των checks and balances 

Η θεωρία των θεσμικών αντιβάρων γεννήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, απηχώντας 

το συνταγματικό ιδεώδες της νεωτερικότητας, το οποίο συνοψιζόταν στην αναζήτηση μιας 

μορφής διακυβέρνησης που δεν θα εξαρτώνταν από τις διακυμάνσεις ή την ασταθή 

ισορροπία του κοινωνικο-πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων, αλλά αντιθέτως θα εξασφάλιζε 

την «αιώνια» διευθέτηση και αυτορρύθμιση αυτών των δυνάμεων προς όφελος της 

πολιτικής σταθερότητας και της πολιτικής ελευθερίας. Πηγή έμπνευσης της θεωρίας ήταν η 

ιδεοτυπική σύλληψη του "Αγγλικού Συντάγματος" ή "Πολιτεύματος" στο έργο του 

Montesquieu, του Blackstone, του Delolme και άλλων στοχαστών της λεγόμενης "μικτής 

διακυβέρνησης" (gouvernement mixte), που διέβλεπαν στο Πολίτευμα αυτό στοιχεία μιας 

αυτορρυθμιζόμενης μηχανής, η οποία εξασφάλιζε την επίτευξη ορισμένων στόχων, χωρίς 

καμία εξωτερική παρέμβαση, μόνο και μόνο χάρη στη σοφά σχεδιασμένη εσωτερική 

μηχανική της3. Η συνήθης σύγχυση και παρανόηση, ευρέως διαδεδομένη και στην εγχώρια 

θεωρία, είναι να συγχέεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ως αρχή της μη σύγχυσης 

                     
2
 Βλ. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, “Μια αναθεώρηση για τα στοιχειώδη”, Εφ. “Η Καθημερινή”, 18 Μαΐου 2017: “Για να 

μη θεωρηθεί ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία αποβλέπει στη δημιουργία εντυπώσεων, πιστεύω ότι θα 
πρέπει να κινηθεί σε μια μινιμαλιστική εκλογή. Να μην αφορά δηλαδή το μισό Σύνταγμα, αλλά εκείνες τις 
διατάξεις του που, κατά γενική ομολογία, είναι αποτυχημένες και που η ιδέα της αναθεώρησής τους έχει 
ωριμάσει. Το αντίθετο, η υποβολή δηλαδή πληθωρικών προτάσεων, όπως στο παρελθόν, θα ήταν - ειδικά 
υπό τις σημερινές συνθήκες - καταδικασμένη να ναυαγήσει. Διότι θα προκαλούσε για μιαν ακόμη φορά έναν 
ανούσιο ανταγωνισμό εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα, με τους πολίτες να στέκονται αδιάφοροι μπροστά στην 
επανάληψη μιας παράστασης από τα ίδια”. Την ίδια θεσμική απαισιοδοξία συμμερίζεται και ο Γιώργος 
Γεραπετρίτης («Το μετέωρο συνταγματικό βήμα», στην εφημερίδα «Καθημερινή» 15-08-2016), όταν 
συμπεραίνει ότι «ελλείπει μια βασική κοινή θεώρηση για τη φυσιολογία της επικείμενης αναθεώρησης», ότι 
«υπάρχει ένας μικρός κοινός τόπος διατάξεων» (ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία, σύμμετρη ενίσχυση 
του ρόλου του ΠτΔ, αναβάθμιση ελεγκτικού ρόλου Βουλής» και τέλος ότι «η αναθεώρηση μπαίνει στον 
πολιτικό μύλο των ευκαιριακών ωφελημάτων και του ανέξοδου λαϊκισμού». Η παρούσα μελέτη, βεβαίως, 
φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μέσο μετριασμού αυτής της «αναθεωρητικής απαισιοδοξίας» στο μέτρο που θα 
αναδείξει ευρύτερες αναθεωρητικές συγκλίσεις τόσο στο επίπεδο των συγκεκριμένων διατάξεων όσο και σε 
αυτό των θεωρητικών προ-απαιτούμενών τους.  
3
 Για μια συνοπτική περιγραφή των θεωριών της “μικτής διακυβέρνησης” (gouvernement mixte) στο 

συνταγματισμό του 18ου αιώνα και την αξία που αυτές απέδιδαν στη “συνταγματική μηχανική” βλ. Apostolos 
Papatolias, Conception mécaniste et conception normative de la Constitution, Paris, 2000, σ.71-154. 
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των λειτουργιών, με τη διδασκαλία των θεσμικών αντιβάρων4. Στην πραγματικότητα, τα 

ckeks and balances αποτελούν μόνο μία από τις πολλαπλές επιλογές συνταγματικής 

πολιτικής για την οργάνωση της διακυβέρνησης και τούτο μέσω της αλληλοεξισορρόπησης 

στο εσωτερικό της νομοθετικής λειτουργίας5 και όχι βέβαια με την αλληλοεξουδετέρωση 

νομοθετικής-εκτελεστικής εξουσίας, όπως εσφαλμένα δέχονται ορισμένοι6.  

Για τον Montesquieu, το Σύνταγμα δεν είναι παρά μία δομή διακυβέρνησης, η οποία 

στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των στοιχείων της ενεργοποιεί μια σειρά από 

πραγματιστικής υφής κανόνες, που ρυθμίζουν με αιτιακά ασφαλή τρόπο τη λειτουργία του 

πολιτικού συστήματος, δηλαδή τη συμπεριφορά των κρατικών οργάνων. Διασπώντας σε 

τρεις διαφορετικές δυνάμεις τη νομοθετική λειτουργία (τα 2 νομοθετικά σώματα και ο 

Μονάρχης) και εξοπλίζοντας την καθεμιά απ’ αυτές με τη δυνατότητα να θέσει φραγμούς 

στην άλλη κατά την επεξεργασία του Νόμου, ο Montesquieu ιδρύει ένα σύστημα όπου όλες 

οι δυνάμεις οφείλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους για να υπάρξει νομοθετική δράση7. Αυτή 

η εσωτερική μηχανική εξισορρόπησης των δυνάμεων σημαίνει ότι «η εξουσία αναχαιτίζει την 

εξουσία», ότι «κανένα όργανο δεν είναι σε θέση να καταχραστεί την εξουσία» και ότι η 

«μετριοπάθεια» και η «πολιτική ελευθερία» είναι το τελικό αποτέλεσμα της εξισορροπημένης 

                     
4
 Βλ. ενδεικτικά Αντώνης Μανιτάκης, Συνταγματική οργάνωση του κράτους. Με στοιχεία πολιτειολογίας, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σ.167-196, ιδίως σ.174-175, όπου η αρχή της διάκρισης των εξουσιών 
περιγράφεται ως “τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται αντιστάθμιση και εξισορρόπηση των εξουσιών και 
ανόρθωση αντεξουσιών” και ως “πολιτική θεωρία ισορροπημένης και ορθολογικής διάταξης των κρατικών 
εξουσιών και λειτουργιών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ή η σώρευση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων - 
και άρα δύναμης - στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο όργανο... χάρη στην εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού αμοιβαίων 
ελέγχων και αναχαιτίσεων”. Βλ. ακόμη του ιδίου, “η διάκριση των εξουσιών ως οργανωτική βάση του κράτους 
ή ως πολιτική αρχή” in www.constitutionalism.gr/16-4-2011. 
5
 Michel Troper, La séparation des pouvoirs, Paris, 1973, ιδίως σ.164-166. Βλ. επίσης Charles Eisenmann, “L’ 

Esprit des lois et la séparation des pouvoirs” in Mélanges Carré de Malberg, Paris, 1933, επανέκδοση in 
Cahiers de Philosophie Politique, 4

ος
 2-3, 1985, σ.31 επ. 

6
 Βλ. Α. Μανιτάκης, “Η διάκριση των εξουσιών ως οργανωτική βάση του κράτους...”, op.cit., “Ο πραγματικός 

στόχος του μηχανισμού της διάκρισης των εξουσιών είναι πολύ λιγότερο ο διαχωρισμός των εξουσιών απ’ ό,τι 
η εξισορρόπησή τους και η αλληλοεξουδετέρωση της δύναμης της κάθε μιας μέσω της αμοιβαίας 
αντιστάθμισής τους ή ακόμη και μέσω της αμοιβαίας παράλυσης των λειτουργιών τους”. Βλ. Επίσης στην ίδια 
ερμηνευτική κατεύθυνση τις αναπτύξεις του Ευάγγελου Β. Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σ.390-392. Τη θεμελιώδη αυτή παρερμηνεία και στρέβλωση της αρχής της διάκρισης 
των εξουσιών στην κρατούσα θεωρία του γαλλικού δημοσίου δικαίου έχουν εντοπίσει και υποδειγματικά 
αποδομήσει ο Ch. Eisenmann και ο Μ. Troper (op.cit, υποσ. 4). Βλ. επίσης Μ.Troper, “Charles Eisenmann 
contrelemythe de la separation des pouvoirs”, Cahiers de Philosophie Politique, op.cit., σ. 67 επ. 
7
 Montesquieu, De l’ Esprit des Lois, Βιβλίο XI, κεφ.4-6 (1748), Paris, 1995. Βλ. επίσης τις σχετικές αναπτύξεις 

του J. Madison στην πολιτική θεωρία που διατύπωσε στα “Federalist Papers”, αυτό το μνημειώδες έργο 
“συνταγματικής προπαγάνδας”, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες της Νέας Υόρκης προς το τέλος του 1787 
με το ψευδώνυμο “Publius” από τους James Madison, Alexander Hamilton και John Jay, για να απαντηθούν 
μια σειρά από ερωτήματα θεσμικής αρχιτεκτονικής που προκάλεσε στο δημόσιο διάλογο το σχέδιο ενός νέου 
Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος εμπνευσμένου από τις θεωρίες του Montesquieu και της “μικρής 
διακυβέρνησης” για τα αντίβαρα και τις αλληλοανασχέσεις που στον αμερικανικό συνταγματισμό αποδόθηκαν 
με τον όρο “checks and balances” (M. Madison, The Federalist, New York, [E. Mead Earle επιμ.] η

ος
, 9, 47, 48 

και 51). Βλ. επίσης την παρουσίαση της θεωρίας του Madison στο εξαιρετικό έργο του Γιάννη Α. Τασόπουλου, 
Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος, Αθήνα, 2007, σ.22-25. 

http://www.constitutionalism.gr/16-4-2011
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διακυβέρνησης8. Τη σύλληψη αυτή ακολούθησε η μετριοπαθής πτέρυγα του επαναστατικού 

γαλλικού συνταγματισμού στο Σύνταγμα του 1791, όταν εξόπλισε με αναβλητικό veto τον 

Μονάρχη, καθιστώντας τον έτσι παράγοντα της νομοθετικής λειτουργίας ως αντιπρόσωπο 

του Έθνους, καθώς και όταν προέβλεψε την προσυπογραφή των υπουργών στις πράξεις 

του Μονάρχη ως φορέα της εκτελεστικής εξουσίας, διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή 

των νόμων, μέσω της δυνατότητας της Βουλής να κινεί την ποινική διαδικασία σε βάρος 

των Υπουργών. 

Την πλήρη δε εφαρμογή της σύλληψης του Montesquieu τη βρίσκουμε στο 

Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787 και ιδίως στις προβλέψεις για το διπλό νομοθετικό σώμα, 

το veto του Προέδρου, τη διαρρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Πολιτειών και Ομοσπονδιακής 

Εξουσίας, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο διορίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή ασκείται 

η εξωτερική πολιτική και η διεθνής διπλωματία. Η ιδέα της εξισορρόπησης των εξουσιών 

(balance des pouvoirs) διατρέχει στην πραγματικότητα το σύνολο της δημόσιας σφαίρας, 

ως εσωτερική οργανωτική αρχή, βασισμένη στο ανθρωπολογικό αξίωμα ότι ο 

ανταγωνισμός των φιλοδοξιών παράγει μετριοπάθεια και συνετές αποφάσεις που 

διασφαλίζουν την πολιτική ελευθερία9. Οι εξουσίες διακυβέρνησης, ως 

αλληλοεξισορροπούμενες δυνάμεις, παραμένουν έτσι στα συνταγματικά όρια που εξαρχής 

τους ετέθησαν από το συντακτικό νομοθέτη, όχι μέσω αναποτελεσματικών φορμαλιστικών 

φραγμών που εξαγγέλλονται «στα χαρτιά» (“parchment barriers”)10, αλλά μέσω σταθερών 

μηχανισμών αλληλεπίδρασης και αλληλοελέγχου. 

Η κλασική αυτή θεώρηση, εμπλουτισμένη με νέες πιο εκλεπτυσμένες τυπολογίες 

αντιβάρων11, συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάθε συνταγματική 

                     
8
 Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση της έννοιας της “εξισορροπημένης διακυβέρνησης” (balance des 

pouvoirs) βλ. Ap. Papatolias, Conception mécaniste et conception normative de la Constitution, op.cit., σ.86-
95. 
9
 Βλ. J. Madison, The Federalist, op.cit., η

ος
 45 και 51. Βλ. επίσης B. Manin, “Frontières, freins et contrepoids. 

La séparation des pouvoirs dans le débat constitutionnel de 1787”, R.F.S.P., no 2, 1994, σ.269-274. 
10

 J. Madison, The Federalist, op.àt., no 48,σ.321-322: “Will it be sufficient to mark, with precision, the 
boundaries of these departments, in the constitution of the government, and to trust to these parchment 
barriers against the encroaching spirit of power? This is the security witch appears to have been principally 
relied on by the compilers of most of the American constitutions. But experience assures us, that the efficacy 
of the provision has been greatly overrated; and that some more adequate defence is indispensably 
necessary for the more feeble, against the more powerfull members of government. The legislative 
department is everywhere extending the sphere of its activity and drawing all power into it impetuous vortex”. 
11

 Ιδιαίτερα λειτουργική είναι η τυπολογία που προτείνει ο Γ. Τασόπουλος, στην οποία τα αντίβαρα 
διακρίνονται ως προς το φορέα τους, τη νομικοπολιτική τους λειτουργία, τη σχέση τους με τα άλλα όργανα της 
πολιτείας, τη νομιμοποίησή τους, τη νομική τους δεσμευτικότητα, τη χρονική τους σχέση και δράση όσον 
αφορά την εξουσία που εξισορροπούν, τη ρητή ή μη συνταγματική τους πρόβλεψη και τη συσχέτισή τους με 
τα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της πολιτείας (Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας..., op.cit., 
σ.19-22). 
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πολιτική που θέτει ως στόχο να περιορίσει το ρόλο της τύχης ή της πολιτικής αυθαιρεσίας 

στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος μέσω φραγμών, αλληλοελέγχων ή κάθε άλλου 

είδους εξισορροπητικές και συνεκτικές διαρρυθμίσεις που εγγυώνται ότι οι κρίσιμες 

αποφάσεις θα είναι συνετές και έλλογες ως προϊόν συμβιβασμών, συναινέσεων και 

διαβουλεύσεων. Για μια συνεκτική συνταγματική πολιτική αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι ο 

«ορθολογισμός» της αρχικής πρόθεσης του συνταγματικού designer, που επεδίωκε να 

ρυθμίσει μία κατάσταση σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση ή να προκαλέσει μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, μπορεί να συναντήσει τον «ορθολογισμό» του τελικού 

ερμηνευτή12, που έχει πάντα και την «τελευταία λέξη» για το τι είναι κάθε φορά το 

«Σύνταγμα», επιλέγοντας στο πλαίσιο της τελικής κατανομής των αρμοδιοτήτων την 

κατεύθυνση ή τη συμπεριφορά που θα ακολουθήσει εντός του συστήματος διακυβέρνησης. 

Σήμερα, βεβαίως, σε αντίθεση με την κυρίαρχη ανθρωπολογική ανάγνωση του 

πρώιμου συνταγματισμού περί της ανθρώπινης φύσης που ρέπει σε καταχρήσεις13, τα 

θεσμικά αντίβαρα δεν αναλύονται πλέον στο πλαίσιο ενός δομικού ανταγωνισμού των 

οργάνων του κράτους, αλλά η εισαγωγή τους δικαιολογείται περισσότερο με την επίκληση 

δικαιο-πολιτικών αρχών, και ιδίως του λόγου περί δικαιωμάτων, που αντιλαμβάνονται το 

συνταγματικό δίκαιο ως «τεχνική της πολιτικής ελευθερίας»14. Συγχρόνως, διαρκής είναι η 

ιδεολογική μέριμνα στη σύγχρονη ελληνική συνταγματική θεωρία να μη θεωρηθεί ότι τα 

αντίβαρα στρέφονται μονοσήμαντα κατά της νομιμοποιημένης κυβερνητικής πλειοψηφίας, 

                     
12

 Βλ. τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ομιλία του στην εκδήλωση “Είναι το 
Σύνταγμά μας ανορθολογικό; Απέτυχαν οι πολιτικοί θεσμοί;”, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 
παρουσίαση του βιβλίου του Ξενοφώντα Κοντιάδη “Το Ανορθολογικό μας Σύνταγμα. Γιατί απέτυχαν οι 
πολιτικοί θεσμοί;” (www.evenizelos.gr/speeches). Ο Ε. Βενιζέλος υποστηρίζει την άποψη ότι “η σχέση του 
Συντάγματος με την ιστορία αίρει την ασφάλεια του δικαίου, διότι υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένος 
ερμηνευτικός σχετικισμός... που ενέχει (εγγενώς) αβεβαιότητες και ανορθολογισμούς”. Αναρωτιέται μάλιστα: 
“Στο όνομα ποιας λογικής θα ελέγξεις εκ προοιμίου τον ορθολογισμό; Και για να το πω και λίγο πιο 
αμερικάνικα, ποιος ορθολογισμός; Ο ορθολογισμός της αρχικής πρόθεσης ή ο ορθολογισμός της τελικής 
ερμηνείας;”. Και καταλήγει ότι “δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συνταγματική μηχανική του 18

ου
 αιώνα, ούτε 

καν για το συνταγματικό λογισμικό του 20
ου

 αιώνα” για να προκαθορίσουμε τις ορθολογικές συνταγματικές 
επιλογές που δεν μπορούν να κριθούν με τέτοιου είδους κριτήρια καθώς “είναι ιστορικά προσδιορισμένες, 
ακόμη και ως συγκυριακές”. Η σχετική προβληματική απολήγει έτσι σε μια συζήτηση που τελικά ανάγεται στη 
«φιλοσοφία της ιστορίας», εγελιανή ή χαϊντεγγεριανή, διότι η “συνταγματική αποτυχία ή η συνταγματική 
επιτυχία” είναι χαρακτηρισμοί που προϋποθέτουν ότι και “το ιστορικό γίγνεσθαι χαρακτηρίζεται επιτυχημένο ή 
αποτυχημένο”... 
13

 Βλ. A. Papatolias, Conception mécaniste et conception normative de la Constitution, op.cit., σ. 34-40. 
14

 Αριστόβουλος Μάνεσης, “Το Συνταγματικό Δίκαιο ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας”, in Συνταγματική 
Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 20 επ. Το «συνταγματικό δίκαιο ως τεχνική της πολιτικής 
ελευθερίας» αποκτά εν τέλει την αυθεντική του σημασία ως σύστημα θεσμών και τεχνικών εξισορρόπησης και 
αλληλοελέγχου των εξουσιών μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ασφάλεια του δικαίου, καθώς και ο 
αυτοκαθορισμός των κυβερνωμένων έναντι των κρατούντων. Έτσι, ο «συνταγματικός εγγυητισμός» του 
Μάνεση προβάλλει ως η αυθεντικότερη και συστηματικότερη μέχρι σήμερα έκφραση νομικοπολιτικού 
ρεαλισμού στην ελληνική συνταγματική σκέψη.  

http://www.evenizelos.gr/speeches
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ότι λειτουργούν δηλαδή ως αντιδημοκρατικές και αντιπλειοψηφικές επινοήσεις. Έτσι, ο Ε. 

Βενιζέλος π.χ. αποφεύγει να χαρακτηρίσει «αντίβαρο» τις Ανεξάρτητες Αρχές, προτιμώντας 

τον πιο κομψό όρο «εγγυήσεις του δικαιοκρατικού και πλουραλιστικού χαρακτήρα του 

πολιτεύματος»15… Η ουσία βεβαίως δεν αλλάζει, ιδίως όταν ο εγγυητικός χαρακτήρας των 

Αρχών τις καθιστά θεσμικό παράγοντα συνδιαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών που 

μπορούν να ανατρέψουν αποφάσεις της πλειοψηφίας… 

Στο πλαίσιο της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας και πράξης, αυτή η δυσπιστία, 

έναντι των αντιβάρων, που εντοπίζεται ευκολότερα στο χώρο της αριστερής δημοκρατικής 

ιδεολογίας16, δικαιολογείται εν μέρει από την ιστορικά φορτισμένη και αντιδημοκρατική 

αξιοποίησή τους από το Μονάρχη στο πλαίσιο του θεσμικού ανταγωνισμού που ανέπτυξε 

με το Κοινοβούλιο και τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό που απολάμβανε της εμπιστοσύνης 

του. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

πρώτου μεταπολιτευτικού Συντάγματος του 1975. Οι εξισορροπητικές εξουσίες του 

Προέδρου που προέβλεψε το συνταγματικό κείμενο ποτέ δεν έπεισαν ως αντιστάθμισμα 

του Πρωθυπουργού ή ως δικλίδες ασφαλείας του Πολιτεύματος, αλλά λογίσθηκαν εξ αρχής, 

από το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας, ως «υπερεξουσίες» που νοθεύουν τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση και έπρεπε να εκριζωθούν με την πρώτη ευκαιρία, όπερ και εγένετο με την 

σ.α. του 1986. Αυτή η δυσπιστία, παρότι κορυφώνεται το 1986, υποχωρεί στη συνέχεια 

σταδιακά στην ελληνική συνταγματική θεωρία και πράξη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 

Β. Τα αντίβαρα στη μεταπολιτευτική ελληνική πραγματικότητα 

                     
15

 Ευάγγελος Βενιζέλος, Το αναθεωρητικό κεκτημένο, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σ.227: “Από τις αρμοδιότητες 
όμως και τα πεδία δράσης των αρχών αυτών καθίσταται προφανές ότι δεν λειτουργούν ή μάλλον δεν πρέπει 
να λειτουργούν ως αντιπλειοψηφικά αντίβαρα, αλλά ως εγγυήσεις που σχετίζονται είτε με τον δικαιοκρατικό 
είτε με τον δημοκρατικό και πλουραλιστικό χαρακτήρα του πολιτεύματος μέσα από την προστασία της 
αυτονομίας της πολιτικής έναντι της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής, επικοινωνιακής και εντέλει πολιτικής 
επιρροής. Οι ανεξάρτητες αρχές... λειτουργούν όπως και η ίδια η δικαστική εξουσία, που δεν (πρέπει να) είναι 
θεσμικό, δηλαδή τελικά πολιτικό, αντίβαρο σε σχέση με τα πολιτικά όργανα του κράτους, αλλά εγγυήτρια του 
δημοκρατικού κράτους δικαίου (...). Θα ήταν συνεπώς θεσμικό σφάλμα να αντιμετωπίσει κανείς το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τη λειτουργία του ως αντίβαρο των αρμοδιοτήτων της Κυβέρνησης και της 
εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας”.  
16

 Για μια πρόσφατη κριτική στη λογική των αντιβάρων από τη σκοπιά του “αριστερού” συνταγματισμού βλ. 
Νάσος Θεοδωρίδης, «Σύνταγμα και “δεξιά στροφή”» στην εφημερίδα “Εφημερίδα των Συντακτών”, 16-5-2017, 
όπου χαρακτηρίζονται ως “δεξιές αντιλήψεις” αφενός η υιοθέτηση της εποικοδομητικής πρότασης δυσπιστίας 
για το λόγο ότι δυσχεραίνει υπέρμετρα την ευόδωση της πρότασης μομφής, καθιστώντας διακοσμητικό το 
ρόλο της Βουλής και αφετέρου η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ, για το λόγο ότι “δε θα είναι η Βουλή, 
ως συλλογικό Σώμα, το αντίβαρο στις εξουσίες του πρωθυπουργού, αλλά ένα μονοπρόσωπο κρατικό 
όργανο”. Βλ. επίσης Πέτρος Χασάπης, “Συνολική κριτική και αντιπροτάσεις στην πρόταση Τσίπρα για την 
Αναθεώρηση του Συντάγματος” in https://anemosallagis.worldpress.com/3-8-2016 και Αλέξανδρος 
Κεσσόπουλος, «Συνταγματική αναθεώρηση της Αριστεράς με συντηρητικό πρόσημο;», in 
www.commonality.gr/2-8-2016.  

https://anemosallagis.worldpress.com/3-8-2016
http://www.commonality.gr/2-8-2016
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Η ανάγκη εξισορρόπησης των λειτουργιών του συστήματος διακυβέρνησης στη χώρα 

μας μέσα από τη θέσπιση αντιβάρων στην κυβερνητική πλειοψηφία αντιμετωπίζεται σήμερα 

περίπου ως κοινός τόπος στην ελληνική συνταγματική ή πολιτειολογική σκέψη και εξ αυτού 

του λόγου ως κύριο διακύβευμα κάθε νέας απόπειρας σ.α.. Η ομοφωνία αυτή της 

επιστημονικής ικανότητας τα τελευταία χρόνια απηχεί κατά βάση το γενικότερο αίτημα να 

θεραπευτούν οι θεσμικές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής που θέσπισε τόσο το Σύνταγμα του 

1975 όσο και ο αναθεωρητικός νομοθέτης του 1986. 

Είναι αλήθεια ότι το Σύνταγμα του 1975 ασχολήθηκε πρωτίστως με την εδραίωση της 

εκτελεστικής εξουσίας ως κύριας συνιστώσας του κυβερνάν στο πλαίσιο μιας 

μονοκομματικής κατά προτίμηση κυβέρνησης που θα στηρίζεται σε μια αυτοδύναμη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην απαίτηση αυτή για ταχεία και αποτελεσματική δράση 

μέσα από την πλειοψηφική ανάγνωση του συστήματος διακυβέρνησης, η συζήτηση για 

αντίβαρα φάνταζε περιττή και μάλιστα αποπροσανατολιστική, στο μέτρο που δεν νοούνταν, 

ιδίως από τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, ανάσχεση ή εξισορρόπηση της 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην προσπάθειά της να εφαρμόσει απερίσπαστη το 

εκλογικό της πρόγραμμα. Η διαπίστωση του «continuum μεταξύ λαϊκής κυριαρχίας – 

πολιτικών κομμάτων – κυβερνητικής λειτουργίας»17 εξόπλιζε με ένα ισχυρότατο «τεκμήριο 

δημοκρατικής νομιμοποίησης»18 την πλειοψηφία, που δεν ανεχόταν την άσκηση δραστικών 

«υπερεξουσιών» εξισορρόπησης, όπως τις είχε σχεδιάσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.  

Η αντίθεση αυτή στα αντίβαρα του Προέδρου προδιαγράφει και την κεντρική επιλογή 

της σ.α. του 1986 ως εγχείρημα απάλειψης των "υπερεξουσιών" και ενίσχυσης της 

πολιτικής λειτουργίας της Κυβέρνησης, απαλλαγμένης πια από το άγχος της «διπλής 

εξάρτησής» της, όπως συμβαίνει στα ημι-προεδρικά συστήματα. Ο αναθεωρητικός 

νομοθέτης του 1986 είχε την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό αποκαθιστούσε το 

πραγματικό νόημα του κοινοβουλευτισμού, εδραιώνοντας το κοινοβουλευτικό θεμέλιο της 

εξουσίας έναντι κάθε υπονομευτικού αντιβάρου (το "γεμάτο πιστόλι" στο τραπέζι) από την 

πλευρά μη νομιμοποιημένων δημοκρατικά οργάνων, όπως ο Πρόεδρος. Δεν είναι τυχαίο ότι 

σε αντίθεση με τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του Προέδρου, προβάλλονται με ιδιαίτερα 

θετικό πρόσημο οι πολιτικές λειτουργίες των κομμάτων ως κυρίαρχου παράγοντα στο 

                     
17

 Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας, op.cit., σ.61. 
18

 Βλ. Νίκος Αλιβιζάτος, Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός, Αθήνα, 2001, σ. 27. Και του ιδίου, Ποια δημοκρατία για 
την Ελλάδα μετά την κρίση;, Αθήνα, 2013, σ.70-80. 
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σύστημα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού και ως βάσης διαμόρφωσης των κυβερνητικών 

πλειοψηφιών19. 

Παρότι, όμως, τα κόμματα – και η δυναμική του δικομματισμού πιο συγκεκριμένα – 

αναγνωρίζονται ως σταθερές του συστήματος διακυβέρνησης, η σ.α. του 1986 δεν 

εκτείνεται και στη διαρρύθμιση των σχέσεων μεταξύ πλειοψηφίας-μειοψηφίας ή 

κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, παραβλέποντας «τα προβλήματα των ανασχέσεων των 

εξουσιών και των εσωτερικών ισορροπιών του πολιτεύματος, όπως εκδηλώνονται ιδίως 

στους συσχετισμούς μεταξύ των κομμάτων, δηλαδή ως προβλήματα μεταξύ πλειοψηφίας 

και μειοψηφίας, καθώς και, ειδικότερα, τον ρόλο της αντιπολίτευσης, που είναι διεγερτικός 

της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης»20. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται συνεκτική σε σχέση με τον 

κεντρικό άξονα της σ.α. του 1986, δηλαδή τη μονομερή ενίσχυση της κυβερνητικής 

λειτουργίας. Η επιλογή αυτή δείχνει να εξυπηρετείται στην αντίληψη του αναθεωρητικού 

νομοθέτη του 1986 μόνο με ισχυρές μονοκομματικές κυβερνητικές πλειοψηφίες και δεν 

ανέχεται τη μετατόπιση του πολιτικού βάρους λήψης των αποφάσεων στο Κοινοβούλιο, το 

οποίο δεν αντιμετωπίζεται ως πεδίο για αναζήτηση συμβιβασμών ή συναινέσεων. Η 

«αυτορρυθμιστική ικανότητα των κομμάτων»21 έγκειται αποκλειστικά στην προσδοκία της 

κυβερνητικής εναλλαγής τους και όχι σε κάποιο αντισταθμιστικό μηχανισμό που αναγκάζει 

Κυβέρνηση ή μεταπολίτευση να συνεργάζονται σε ορισμένα πεδία άσκησης πολιτικής. 

Δεν είναι υπερβολική η παραδοχή ότι η ελληνική συνταγματική σκέψη βαθιά 

επηρεασμένη από την κριτική που άσκησε ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη σ.α. του 1986, 

υιοθέτησε στη συνέχεια ως κοινό τόπο τα αντίβαρα. Το παράδοξο είναι ότι τα υιοθέτησαν και 

πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Κ. Σημίτης, που έκαναν λόγο για «αντίβαρα στις εξουσίες της 

                     
19

 Βλ. την ιδιαίτερα αποκαλυπτική ομιλία του Εισηγητή της Πλειοψηφίας στην Αναθεώρηση του 1986, 
Αναστάσιου Πεπονή: “Ο ΠτΔ ούτε υποδεικνύεται άμεσα από το λαό, ούτε ψηφίζεται από το λαό. Δεν είμαστε 
προεδρική, είμαστε προεδρευόμενη δημοκρατία. Δεν είναι ο ΠτΔ που καταφεύγει στο λαό, για να αποφανθεί ο 
λαός με την πλειοψηφία του. Είναι οι νόμιμες κυβερνήσεις. Είναι τα κόμματα. Αν ο ίδιος προσφύγει στο λαό, 
τότε αναπότρεπτα ή συντάσσεται με ορισμένο κόμμα εναντίον άλλων ή επιχειρεί να υποκαταστήσει τα 
κόμματα και να επιβάλλει μια δική του λύση. Αλλά, την ώρα που επιχειρεί να υποκαταστήσει τα κόμματα και 
να επιβάλλει μια δική του λύση, τότε υπεισέρχεται στη διαμόρφωση δικών του αποφάσεων, κυβερνητικού 
χαρακτήρα. Τότε, η κυβέρνηση, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή μερικά, καταλύεται”. (Αγόρευση Α. Πεπονή στο 
αφιέρωμα, Γ. Αναστασιάδη (επιμ.), “Το χρονικό της συνταγματοπολιτικής έντασης”, Δίκαιο και Πολιτική, τ.10, 
1985, σ.211). Βλ. επίσης στην ίδια αγόρευση την αναρώτηση του Εισηγητή σχετικά με τη δυνατότητα του ΠτΔ 
να προκαλεί την παύση της Κυβέρνησης όπως προβλεπόταν στο Σ.1975: “Αν ο ΠτΔ δύναται να παύση την 
Κυβέρνηση, τότε γιατί χρειάζεται η Βουλή και τι ρόλο παίζει η Βουλή; Και γιατί διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες 
και οι μειοψηφίες δια μέσω της ψήφου του λαού μέσα στη Βουλή; Χρειάζεται άραγε επίκληση άλλης διάταξης 
που να έρχεται τόσο κατάφωρα σε αντίθεση με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας;” (Αγόρευση Α. Πεπονή, ibid, 
σ.213). 
20

 Αριστόβουλος Μάνεσης, “Η νομικοπολιτική σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης του 1986”, Δίκαιο και 
Πολιτική, τ.13-14, σ.5 και 90. Βλ. και το σχολιασμό του Γ. Τασόπουλου, Τα θεσμικά αντίβαρα..., op.cit., σ.15-
18. 
21

 Α. Μάνεσης, “Η νομικοπολιτική σημασία...”, op.cit., σ.27. 
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Κυβέρνησης»22 μέσα από την ενίσχυση των «νομοθετικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων 

του Κοινοβουλίου» και όχι μέσα από την επαναφορά εξουσιών στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας. Παράδοξο, γιατί ούτε η σ.α. του 2001, που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με 

πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, δεν διαρρύθμισε συστηματικά με την εισαγωγή αντιβάρων τη 

συνταγματική σχέση πλειοψηφίας-μειοψηφίας… 

Η ανάγκη για εισαγωγή συναινετικών πρακτικών στο σύστημα διακυβέρνησης 

αναγνωρίζεται ως αδήριτη ιδίως μετά τη σ.α. του 2001, καθιστώντας διαρκώς επίκαιρη στο 

δημόσιο και επιστημονικό λόγο τη συζήτηση για τα αντίβαρα που μπορούν να μετριάσουν 

τις αρνητικές όψεις του πρωθυπουργοκεντρισμού. Στόχος πια είναι να υποχρεώνεται η 

Κυβέρνηση να διαβουλεύεται ουσιαστικά πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, καθώς 

και να λογοδοτεί έμπρακτα για το έργο της. Η συζήτηση ωστόσο στρέφεται κυρίως στην 

αναβάθμιση του ελεγκτικού και νομοπαραγωγικού έργου της Βουλής και δεν εντοπίζεται 

στη δημιουργία των ευρύτερων προϋποθέσεων συναινετικής λειτουργίας του πολιτικού 

συστήματος, μέσω π.χ. της ανάδειξης συμμαχικών κυβερνήσεων ή της θέσπισης της απλής 

αναλογικής. Η τραυματική εμπειρία της Κυβέρνησης Ζολώτα συνέβαλε κι αυτή στη 

δραματική επαύξηση της δυσπιστίας απέναντι σε κυβερνήσεις συνασπισμού, σε 

συνδυασμό με την επίκληση της εχθρικής παράδοσης στη χώρα μας απέναντι στην 

αναζήτηση λύσεων κοινής αποδοχής «όπου η λέξη συμβιβασμός γίνεται συνήθως 

αντιληπτή ως ισοδύναμη της προδοσίας και η συναίνεση ως υποχώρηση»23. 

Έτσι, την ίδια στιγμή που παραμένει ο κοινός στόχος της υπέρβασης της πελατειακής 

παθολογίας του ελληνικού συστήματος, υποστηρίζεται ότι η αντικατάσταση του 

πρωθυπουργοκεντρισμού από ένα σύστημα συμμαχικής διακυβέρνησης, με απλή 

αναλογική και προσθήκη νέων «παικτών αρνησικυρίας», δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

αποτροπή της πολιτικής παραλυσίας, της επιρροής των «διανεμητικών συσπειρώσεων» και 

της χαλαρής δημοσιονομικής πειθαρχίας24. Τούτο διότι, όπως προβάλλεται, σε ένα 

                     
22

 Όπως παραπέμπεται στο Ν. Αλιβιζάτος, Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός, op.cit., σ.157. Βλ. επίσης του ιδίου, 
Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση;, σ.91-92, όπου ο συγγραφέας υπαινίσσεται ότι η 
συνταγματική αναθεώρηση του 2001 εμφανιζόταν ψευδεπίγραφα ως ριζοσπαστική, χρησιμεύοντας κατ’ 
ουσίαν ως πρόσχημα για να αποτραπούν μεταρρυθμίσεις και υπηρετηθεί η θεσμική αδράνεια. Έτσι, παρά την 
πλούσια φιλολογία περί αντιβάρων, ο Αλιβιζάτος καταλογίζει στον τότε πρωθυπουργό Κ. Σημίτη και στο 
επιτελείο του ότι “την άφησαν να “ξεχειλώσει”, προς δόξαν της συνταγματικής αμετροέπειας και του θεσμικού 
αρχοντοχωριατισμού”. 
23

 Ν. Αλιβιζάτος, ibid, σ.96. 
24

 Σχετικά με τον τρόπο που οι συνταγματικές μεταβολές, η προσθήκη νέων veto players και ο ανασχεδιασμός 
των εκλογικών συστημάτων αμβλύνουν τον πελατειασμό και τις πιέσεις για προσοδοθηρική πολιτική βλ. 
Πάνος Καζάκος, Αναθεώρηση του Συντάγματος και Οικονομία, Αθήνα, 2007, σ.118-135. Για μια αναλυτική 
παρουσίαση και ερμηνεία του φαινομένου των “διανεμητικών συσπειρώσεων” στην ελληνική κοινωνία, με 
έμφαση στη λειτουργία τους ως μηχανισμών θεσμικής αδράνειας και παραλυσίας, βλ. Θοδωρή Πελαγίδη, “Οι 
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κατακερματισμένο σύστημα πολιτικής εξουσίας δύσκολα θα συμφωνήσουν όλα τα μέρη να 

αναλάβουν την ευθύνη δυσάρεστων αποφάσεων που θα θίγουν τις διαφορετικές ομάδες 

που συγκροτούν την κοινωνική βάση της στήριξής τους. 

Η υπόθεση βεβαίως αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από το 2010 και μετά στο νέο πλαίσιο 

λειτουργίας του πολιτικού συστήματος που προκάλεσε η κατάρρευση των παραδοσιακών 

σταθερών του δικομματισμού ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Πλέον, τα "χαμηλά" 

ποσοστά του πρώτου κόμματος (με κριτήριο σύγκρισης τα αρχικά αριθμητικά δεδομένα της 

μεταπολίτευσης) οδηγούν στην ανάγκη σύμπηξης κυβερνητικών συνεργασιών μεταξύ 

περισσοτέρων κομμάτων, χωρίς να χρειάζεται καν η αλλαγή επί το αναλογικότερον του 

σημερινού «ληστρικού» εκλογικού συστήματος25. Έτσι, από το 2011 και μετά έχουμε κατά 

βάση κυβερνήσεις συνασπισμού ή υπηρεσιακές κυβερνήσεις, των οποίων οι συνιστώσες 

αθροιστικά δεν υπερβαίνουν το 40 με 43% των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος. 

Χωρίς να αναφερθούμε στις ποιοτικές προδιαγραφές αυτών των μετα-μνημονιακών 

κυβερνητικών συνεργασιών, που σίγουρα δεν αποτυπώνουν μια «γνήσια κουλτούρα 

πολιτικών συναινέσεων» ούτε μια ουσιαστική μετάβαση προς την «ώριμη δημοκρατία της 

συναίνεσης»26 κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Αγγλία), είναι 

υποστηρίξιμη η ιδέα ότι σταδιακά αναδύεται ένα νέο παράδειγμα πολιτικής λειτουργίας στα 

ερείπια του μεταπολιτευτικού δικομματισμού με ισχυρή τόνωση των συναινετικών 

προδιαγραφών.  

Έτσι, την ίδια στιγμή που η αντιπαράθεση Κυβέρνησης-Αντιπολίτευσης εκτρέπεται 

συχνά σε απρέπειες και ακρότητες, ωριμάζει η ιδέα στην κοινωνία για συναινετική λειτουργία 

                                                                     

Βίκινγκς στην Ελλάδα: Προσοδοθήρες εναντίον ευρύτερου συμφέροντος” στο συλλογικό τόμο H εμπλοκή των 
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα (Επιμ.-Εισαγ. Θ. Πελαγίδης), Αθήνα, 2005, σ.109 επ. 
25

 Βλ. μεταξύ άλλων Γιώργου Χ. Σωτηρέλη, “Να αλλάξουν Σύνταγμα και εκλογικός νόμος”, στην εφημερίδα “Η 
Εφημερίδα των Συντακτών”, 25-26 Ιουλίου 2016: “Η παράταση του ισχύοντος εκλογικού συστήματος σημαίνει 
την παράταση μιας κατάφωρα αντισυνταγματικής αλλά και αντιδημοκρατικής κατανομής των εδρών μεταξύ 
των κομμάτων, που νοθεύει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού, φαλκιδεύει την ψήφο των πολιτών και 
αλλοιώνει τους πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Πράγματι, το ισχύον εκλογικό σύστημα, υπό τις 
παρούσες πολιτικές συνθήκες, παραβιάζει ευθέως τη συνταγματική αρχή της πολιτικής ισότητας - και κατ’ 
επέκτασιν της λαϊκής κυριαρχίας - τόσο σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις (λόγω της απαράδεκτης διάκρισης 
μεταξύ συνασπισμών και μεμονωμένων κομμάτων) όσο και σε σχέση με τους πολίτες (λόγω των πολλαπλών 
και κραυγαλέων παραβιάσεων της αρχής της ισοδυναμίας της ψήφου, όχι μόνον γενικά αλλά και σε επίπεδο 
εκλογικών περιφερειών)”. 
26

 Πρβλ. τις θεσμικά “απαισιόδοξες” εκτιμήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη: “Η καλή χημεία των κυβερνητικών 
εταίρων δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκής συνθήκη για την ευδοκίμηση της κυβερνητικής σταθερότητας 
και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης (...) Για να καλλιεργηθεί γνήσια κουλτούρα πολιτικών συναινέσεων 
προϋποτίθεται ex ante ( προεκλογικά) δήλωση των κομμάτων με ποιους προτίθενται να συνεργαστούν, ώστε 
ο λαός να γνωρίζει για ποια κατ’ αποτέλεσμα κυβέρνηση ψηφίζει, και ex post (μετεκλογικά) προγραμματική 
σύγκλιση (...) Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα πρέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να διανύσει σημαντικό 
ακόμη δρόμο προς την ώριμη δημοκρατία της συναίνεσης (Γ. Γεραπετρίτης, “Κίβδηλη συναινετική 
δημοκρατία”, in www.huffingtonpost.gr/18-10-2015). 

http://www.huffingtonpost.gr/18-10-2015
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των κομμάτων εν όψει του κοινού στόχου της ανάκαμψης της χώρας μέσα από την 

αναδιάταξη και επανεκκίνηση του πολιτικού της συστήματος. Από τη σκοπιά αυτή, δεν 

εμφανίζεται διόλου πειστική η άποψη που, ενώ διαπιστώνει τη σταδιακή και εξ ανάγκης 

μετάβαση στο μοντέλο του συναινετικού κοινοβουλευτισμού, αρνείται την καθιέρωση της 

απλής αναλογικής για το λόγο ότι ο κατακερματισμός «θα τονώσει τους εγωισμούς και θα 

αποτρέψει τις συγκλίσεις που είναι απαραίτητες για βιώσιμα κυβερνητικά σχήματα»27. Η 

θέση αυτή παραγνωρίζει ότι ο κατακερματισμός έχει ήδη προκύψει τόσο με την κατάρρευση 

του δικομματισμού όσο και με την προϊούσα αποσπασματοποίηση της κοινωνίας που 

αναζητεί πλέον μετα-πλειοψηφικές λύσεις διευρυμένης συναπόφασης των πολιτικών 

ανάκαμψης της χώρας. Στην πραγματικότητα – χωρίς να παραγνωρίζουμε τον κίνδυνο ο 

πολλαπλασιασμός των πόλων εξουσίας να διευρύνει τις ευκαιρίες για πολιτικές τριβές με 

απροσδιόριστο κόστος – η διάσπαση της σημερινής υπερσυγκέντρωσης ισχύος στο 

πρωθυπουργικό κόμμα μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο με ένα αναλογικό 

σύστημα που θα αναγκάζει διαρκώς την Κυβέρνηση να διαλέγεται τόσο στο εσωτερικό της 

όσο και με τα άλλα κόμματα για να λάβει αποφάσεις που θα είναι προϊόν συνθέσεων, με 

ευρύτερη βάση δημοκρατικής στήριξης και νομιμοποίησης και άρα με υψηλότερες 

πιθανότητες επιτυχίας στην εφαρμογή τους. Και εν πάση περιπτώσει, το δίδαγμα που 

αντλείται από την πρόσφατη ελληνική εμπειρία της μεταπολίτευσης είναι ότι οι ισχυρές 

μονοκομματικές κυβερνήσεις της ενισχυμένης αναλογικής παρουσίασαν την εγγενή ροπή για 

χρέη και αλόγιστη διακυβέρνηση, ενώ από την άλλη πλευρά ακόμη στασιάζεται στους 

κόλπους της πολιτικής επιστήμης εάν η απλή αναλογική οδηγεί σε διόγκωση του 

δημοσιονομικού κόστους... 

Τέλος, το αίτημα για συναινετική δημοκρατία μέσω αντιβάρων εκφράζεται συχνά με τη 

διατύπωση είτε ριζικών είτε βελτιωτικών προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση των 

εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας (εφεξής ΠτΔ), προκειμένου να εξισορροπηθούν 

εκείνες του Πρωθυπουργού και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η ενίσχυση του ρόλου του 

ΠτΔ προτείνεται με δύο κυρίως εκδοχές. Μία ριζική, που αποσκοπεί στην ανάδειξη του ΠτΔ 

ως νέου διακριτού πόλου της εκτελεστικής εξουσίας με διακριτό πολιτικό πρόγραμμα28, 

                     
27

 Ν. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία..., σ.116. 
28

 Η άποψη αυτή υποστηρίζεται χωρίς περιστροφές από το Γιάννη Δρόσο, ο οποίος κάνει λόγο για 
“ανασύνταξη της παραγωγής και της άσκησης της εξουσίας” μέσα από την αύξηση των αρμοδιοτήτων του 
ΠτΔ και την άμεση εκλογή του από το λαό, προκειμένου να συγκροτηθεί “ένας πόλος εξουσίας εκλεγόμενος με 
βάση πολιτικό πρόγραμμα (περίπου όπως στο γαλλικό σύστημα),με διακριτές αρμοδιότητες του Προέδρου, 
πέρα από την καθημερινή σκοπιμότητα της διαχείρισης, ο οποίος θα έχει πενταετή θητεία και θα εκπροσωπεί 
τη χώρα στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείζονα θέματα (εξωτερική πολιτική άμυνα 
κ.ο.κ.)”. Διευκρινίζει, επίσης, ότι η ανάδειξη ενός τέτοιου νέου πόλου εξουσίας θα λειτουργήσει ευεργετικά για 
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καθώς και ευθεία αναγωγή των εξουσιών του στη δημοκρατική αρχή λόγω της ανάδειξής 

του με άμεση εκλογή από το λαό29. Και μία ήπια ή βελτιωτική, που προτείνει απλώς την 

ανάθεση στον ΠτΔ μιας σειράς αρμοδιοτήτων που ενισχύουν το ρόλο του ως «ρυθμιστή» 

του πολιτεύματος (π.χ. συμμετοχή στην ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης και των 

ανεξάρτητων αρχών, βελτίωση των όρων αναπομπής ενός νομοθετήματος), χωρίς όμως να 

του αναγνωρίζεται ενεργότερος πολιτικός ρόλος και χωρίς να εκλέγεται από το λαό. Γι’ αυτή 

τη δεύτερη ήπια εκδοχή, η ανάθεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τη 

διακριτή εκλογική νομιμοποίηση του ΠτΔ θα εισήγαγε ένα νέο πολιτικό παίκτη στη 

λειτουργία του πολιτικού συστήματος που θα ενίσχυε τις περιπλοκές και τις καθυστερήσεις 

στη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων που έχει σήμερα ανάγκη η χώρα. Για την πρώτη 

άποψη αντίθετα, είναι ακριβώς η πρόσδοση πολιτικού ρόλου και το ξεχωριστό 

νομιμοποιητικό θεμέλιο της άμεσης λαϊκής εκλογής του ΠτΔ που έχει ανάγκη σήμερα το 

σύστημα διακυβέρνησής μας, ώστε να βρει μια νέα ισορροπία μέσα από μια θεσμική 

διαρχία που θα προκαλεί συναινέσεις και σταθερότητα. Υπάρχει βεβαίως και η τρίτη 

ενδιάμεση άποψη30 που προκρίνει την άμεση εκλογή του ΠτΔ μόνον στην περίπτωση που 

είναι αδύνατη η ανάδειξή του μέσω των αυξημένων κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών σε 

συνδυασμό με τη βελτιωτική και λελογισμένη αύξηση των ρυθμιστικών του αρμοδιοτήτων. 

Εκτιμώ ότι η πιο συμβατή με τη θεωρία των αντιβάρων είναι η πρώτη λύση που 

εξισώνει τον Πρόεδρο με έναν πολιτικό αρχηγό με άμεση λαϊκή νομιμοποίηση, έστω και 

χωρίς θεαματική ενίσχυση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του, ικανών ωστόσο να 

υποχρεώνουν τον Πρωθυπουργό και την πλειοψηφία να διαπραγματεύονται και να 

                                                                     

το πολιτικό σύστημα, κάμπτοντας τις παθογένειες του πρωθυπουργοκεντρισμού, μόνον εφόσον συνδυαστεί 
με ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα: “Αυτός ο πόλος θα λειτουργούσε καλά σε συνδυασμό με κυβέρνηση 
που θα προέκυπτε από εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής... Ο συνδυασμός των δύο είναι που μετράει, 
μόνο ο ένας ή άλλος πόλος δεν είναι αρκετός”. (Γ. Δρόσος, “Θεωρώ αναγκαία μια εκτεταμένη συνταγματική 
αναθεώρηση”, συνέντευξη στην εφημερίδα “LIFO” 5-7-2016. Βλ. επίσης του ιδίου, “Συνταγματικός λόγος και 
οικονομική κρίση”, in www.constitutionalism.gr/12-3-2012, “Ζητήματα συνταγματικής οργάνωσης, δικαστικής 
προστασίας και δημοκρατίας στην εποχή της σημερινής κρίσης”, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, τ.47, 
Ιούνιος 2012,κ σ.465 επ. και “Η δυαρχία δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη διακυβέρνηση της χώρας” in 
www.bankingnews.gr/26-7-2016. 
29

 Βλ.σχετικά Τάκης Βιδάλης, “Φρουροί των Βερσαλλιών;” in www.constitutionalism.gr/4-11-2010 και του ιδίου, 
“Λιγότερη Βουλή”: η προοπτική της προεδρικής δημοκρατίας, in www.constitutionalism.gr/13-4-2013. 
30

 Η άποψη αυτή αποτυπώνεται στην “Πρόταση για μία προοδευτική αναθεώρηση” που υπογράφεται από 
τους 6 Πανεπιστημιακούς (Χ. Βερναρδάκης, Α. Δημητρόπουλος, Κ. Ζώρας, Γ. Κατρούγκαλος, Η. 
Νικολόπουλος, Κ. Χρυσόγονος) που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της σημερινής κυβερνητικής 
πλειοψηφίας για αναθεώρηση του Συντάγματος in www.avgi.gr/27-3-2017. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και 
οι απόψεις του Γ. Σωτηρέλη (βλ. Α. Παπαδόπουλου - Γ. Σωτηρέλη, “Η πρόκληση μιας ριζικής αναθέσμισης 
της χώρας” στην εφημερίδα “Το Βήμα”, 3-3-2013 και Γ. Σωτηρέλη, “Χρειάζεται αναθεώρηση του 
Συντάγματος;”, στην εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”, 3-2-2013 και του ιδίου, “Θετική πρόταση υπό 
προϋποθέσεις”, στην εφημερίδα “Η Αυγή”, 31-7-2016). 

http://www.constitutionalism.gr/12-3-2012
http://www.constitutionalism.gr/4-11-2010
http://www.constitutionalism.gr/13-4-2013
http://www.avgi.gr/27-3-2017


14 

 

συνεργάζονται μαζί του για τις κρίσιμες αποφάσεις. Όπως επισημαίνει ο Γ. Δρόσος31, ένα 

τέτοιο σύστημα θα λειτουργούσε αποτελεσματικότερα εάν η Κυβέρνηση που 

διαπραγματεύεται με το ΠτΔ είχε προκύψει με σύστημα απλής αναλογικής ώστε να μη 

γέρνει η ζυγαριά μονίμως προς την πλευρά του Πρωθυπουργού.  

Δεν λείπουν βεβαίως και οι εκτιμήσεις ότι «η άμεση εκλογή ΠτΔ σε συνδυασμό με την 

καθιέρωση απλής αναλογικής οδηγούν σε υπονόμευση της αντιπροσωπευτικής 

Δημοκρατίας που θα πλήξει το πολίτευμα»32 ή ότι η άμεση εκλογή σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ και τη θέσπιση απλής αναλογικής «μεταβάλλει 

ουσιωδώς τη μορφή του κοινοβουλευτικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τη 

συνταγματική αναθεώρηση του 1986», καθώς εγκαθιστά μια «μάλλον ασθενή Κυβέρνηση, 

έναν αποδυναμωμένο Πρωθυπουργό και έναν πολύ ισχυρό Πρόεδρο»33. 

Όποια άποψη κι αν υιοθετήσει κανείς σε σχέση με την ερμηνεία των όρων «βάση και 

μορφή του Πολιτεύματος» που διατυπώνονται στο άρθρο 110 του Συντάγματος για να 

προδιαγράψουν τα ουσιαστικά όρια της σ.α.34 και όσο κι αν επιμείνει κοινωνιολογικά στην 

ιδεολογική χρήση της νομιμοποιητικής επίκλησης της «αληθινής φύσης πολιτεύματος» για 

πολιτικούς σκοπούς35, είναι βέβαιο ότι δύσκολα μπορεί να νομιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 

παρούσας συγκυρίας και του δεδομένου κοινωνικο-πολιτικού συσχετισμού η ευθεία 

εισαγωγή στοιχείων ημι-προεδρικής δημοκρατίας. Πολλώ δε μάλλον όταν η διεθνής 

εμπειρία και πρακτική, καθώς και η κρατούσα άποψη στη θεωρία δείχνουν ότι τα 

κοινοβουλευτικά συστήματα παρουσιάζονται με καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στη 

διάρκεια της κρίσης36. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν αρκεί η άμεση εκλογή του Προέδρου 

                     
31

 Γ. Δρόσος, “Η δυαρχία δεν εγκυμονεί κινδύνους...”, op.cit. 
32

 Σταύρος Τσακυράκης, “Υπονόμευση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας”, Ομιλία στην εκδήλωση του 
Ομίλου e-Kyklos in www.iefimerida.gr/30-6-2016.  
33

 Χαράλαμπος Ανθόπουλος, “Ιδέες για τη συνταγματική αναθεώρηση”, στην εφημερίδα “Το Έθνος”, 1-4-
2017. 
34

 Βλ. Ε. Βενιζέλος, Τα όρια της αναθεώρησης του Συντάγματος 1975, Θεσσαλονίκη, 1984. Για μια αναλυτική 
όσο και κριτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών και των «μηχανισμών εξισορρόπησης» στο γερμανικό 
πολιτικό σύστημα βλ. Kurt Sontheimer, Wilhelm Bleek, Το Πολιτικό Σύστημα της Γερμανίας, Αθήνα, 2004, 
ιδίως σ. 343-652.  
35

 Απόστολος Ι. Παπατόλιας, Συνταγματικές επιχειρηματολογίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, Αθήνα-
Κομοτηνή, 1999, σ.57: «Η κριτική που ασκείται στην εισαγωγή της άμεσης εκλογής του Προέδρου, 
θεμελιώνεται στη σύγκριση ανάμεσα σε ένα a priori δεδομένο πολίτευμα, το κοινοβουλευτικό ή το προεδρικό 
πολίτευμα, και τη συγκεκριμένη συνταγματική πραγματικότητα. Όμως, τα στοιχεία αυτού του “ιδεατού” 
πολιτεύματος-πρωτοτύπου, δεν ορίζονται με αφετηρία την πραγματική λειτουργία των θεσμών, αλλά 
αναφορικά με μία εξαιρετικά “ρευστή” έννοια, όπως η αληθινή “φύση” του προεδρικού ή του κοινοβουλευτικού 
πολιτεύματος. Αυτή η στάση, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “συνταγματικός ρεαλισμός” με τη 
θωμιστική και οντολογική χροιά του όρου... εμφανίζεται κατά παράδοξο τρόπο να ακολουθεί το κλασικό... 
ιδεώδες της αναζήτησης του “καλύτερου πολιτεύματος”, χωρίς όμως να μπαίνει στον κόπο να δικαιολογήσει... 
την κρίση..., στην οποία θεμελιώνεται συγκρότηση των “πρωτοτύπων” και ο χαρακτηρισμός των “υβριδίων”». 
36

 Βλ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, “Η πρόταση για Αναθεώρηση του Συντάγματος απόπειρα παράκαμψης των 
προβλημάτων”, Ενθέματα, Ιούλιος 201, in http://law-constitution.web.auth.gr/kamtsidou/28-6-2013, όπου η 

http://www.iefimerida.gr/30-6-2016.
http://law-constitution.web.auth.gr/kamtsidou/28-6-2013,
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ή η εξισορροπητική λειτουργία του σε σχέση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να 

χαρακτηριστεί ένα πολίτευμα ως ημι-προεδρικό. Διακρίνεται, έτσι, μια ομογνωμία για τη 

διάσωση της κοινοβουλευτικής μορφής στο νέο πλαίσιο του ενισχυμένου ρόλου του ΠτΔ, η 

οποία διαταράσσεται μόνον όταν η ενίσχυση αυτή φτάνει να ισοδυναμεί με πλήρη 

«αποκατάσταση» των αρμοδιοτήτων που του αφαιρέθηκαν με τη σ.α. του 1986. Με άλλα 

λόγια, η άμεση εκλογή του ΠτΔ σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αρμοδιοτήτων του 

Σ1975 λογίζεται ως «αλλοίωση της μορφής του πολιτεύματος», ενώ η εκλογή από το λαό 

χωρίς «αποκατάσταση» αρμοδιοτήτων δεν προσκρούει στα ουσιαστικά όρια της σ.α. 

Συνεπώς, η μόνη θεμιτή λύση για να μη θεωρηθεί η Βουλή ως «συντακτική» είναι να 

αναγνωρίσει σε έναν άμεσα εκλεγόμενο ΠτΔ «ήπια ρυθμιστικά αντίβαρα της εξουσίας», που 

δεν συνεπάγονται δηλαδή δραστικούς περιορισμούς της εξουσίας της κυβέρνησης, όπως 

π.χ. η παύση της κυβέρνησης ή η διάλυση της Βουλής37. 

Ολοκληρώνοντας τους βασικούς άξονες της πρόσληψης των αντιβάρων στην ελληνική 

μεταπολιτευτική πραγματικότητα, πρέπει να επισημάνουμε ότι η διδασκαλία αυτή δεν 

ετύγχανε πάντοτε θερμής αποδοχής από τη θεωρία ή το εγχώριο πολιτικό σύστημα που 

στήριξε τη λειτουργία του στην πλειοψηφική εκδοχή του κοινοβουλευτισμού, η οποία 

αποστρέφεται τα αντίβαρα. Η θέση αυτή, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της μεταπολίτευσης, 

είναι, απότοκη ενός δομικότερου στοιχείου της ελληνικής πολιτειακής συγκρότησης που 

έγκειται στην προβληματική σύζευξη δύο διαφορετικών πολιτειακών προτύπων: του 

νεωτερικού προτύπου της γαλλικής επανάστασης και του «σουλτανικού καθεστώτος» που 

συνδέεται με την προσωποπαγή άσκηση εξουσίας, τη ροπή στην αυθαιρεσία και την έντονη 

εναντίωση της κοινωνίας και της ηγεσίας προς τις πρακτικές του «αυτο-περιοριζόμενου 

κράτους» που σηματοδοτούν τα αντίβαρα38. Αυτή ακριβώς η δυσπιστία και η κατά καιρούς 

αποτύπωσή της στα διάφορα Συντάγματα αποτελεί και έναν από τους βασικούς λόγους της 

«δύσκολης νομιμοποίησης» των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα39. 

                                                                     

συγγραφέας παραπέμπει στις σχετικές απόψεις των κορυφαίων αμερικανών συνταγματολόγων Ackerman και 
Linz. Βλ. επίσης Ε. Βενιζέλου, “Κοινοβουλευτικό ή Προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης; Σκέψεις για τις  
θεωρητικές βάσεις και την πολιτική σημασία ενός κλασικού διλήμματος” in www.constitutionalism.gr/16-11-
2016: “Ο κλασικός κοινοβουλευτισμός στην Ευρώπη δεν είναι βρετανικός, είναι γερμανικός πλέον. Με 
πολυκομματικές κυβερνήσεις, με απλή αναλογική. Η ισχυρότερη οικονομία έχει κοινοβουλευτικό σύστημα 
διακυβέρνησης με απλή αναλογική”. 
37

 Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα..., op.cit., σ.69. Μέχρι σήμερα η πιο συστηματική συνταγματολογική 
προσέγγιση των ήπιων ρυθμιστικών αντιβάρων, που θα έπρεπε να αναγνωριστούν στον ΠτΔ, έχει επιχειρηθεί 
από το Γιώργο Σωτηρέλη στο σημαντικό, εν πολλοίς “προφητικό”, έργο του Σύνταγμα και δημοκρατία στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, σ.231-239. 
38

 Νικηφόρος Διαμαντούρος, «“Αυτοπεριοριζόμενο” κράτος και ποιότητα της δημοκρατίας», στην εφημερίδα 
“Καθημερινή”, 17-7-2016. 
39

 Αρ. Μάνεση, «Η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα: αναζητώντας μια δύσκολη νομιμοποίηση», in 

http://www.constitutionalism.gr/16-11-2016:
http://www.constitutionalism.gr/16-11-2016:
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Τα αντίβαρα στις προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση 

Η αντίληψη περί θεσμικών εξισορροπήσεων και αντιβάρων συνέχει πολλές από τις 

προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της τελευταίας πρωθυπουργικής εξαγγελίας για 

αναθεωρητική πρωτοβουλία της πλειοψηφίας40, καθώς και ορισμένων που είχαν 

παρουσιαστεί σε συνέχεια παρόμοιας εξαγγελίας του πρώην Πρωθυπουργού41. Δεδομένου 

ότι ακόμη δεν έχει κινηθεί η επίσημη συνταγματική διαδικασία του άρθρου 110Σ, ώστε να 

αποσαφηνιστούν απολύτως οι συνταγματικές πολιτικές των κομμάτων για το περιεχόμενο 

της σ.α. στις εισηγήσεις της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, η μελέτη μας θα 

περιοριστεί στις ελάχιστες εκείνες επιστημονικές ή πολιτικές προσεγγίσεις που οριοθετούν 

με συστηματικό τρόπο τους βασικούς άξονες μιας αναθεωρητικής πολιτικής, με αφετηρία τη 

θεωρία των αντιβάρων. 

1. Τα αντίβαρα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας 

Η θέσπιση αντιβάρων στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του 

πολιτεύματος αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του νομοθετικού έργου, καθώς και 

στην ουσιαστική αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά τις αρχές του "έλλογου 

κοινοβουλευτισμού"42. Αυτός αντιδιαστέλλεται προς τον «εκλογικευμένο (ή 

εξορθολογισμένο) κοινοβουλευτισμό» (parlementarisme rationnalisé), ο οποίος ιστορικά 

συνδέθηκε με τη μονοπώληση της νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση, την 

επιτάχυνση και απλούστευση του νομοθετικού έργου και την επέκταση της κανονιστικής 

αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας43. Στο πλαίσιο του "έλλογου κοινοβουλευτισμού" 

παραμένει ζητούμενο η διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και της ταχείας 

νομοπαραγωγικής λειτουργίας με την εμπλοκή της κυβέρνησης, χωρίς όμως να 

περιθωριοποιείται ο ρόλος του Κοινοβουλίου, όπως π.χ. συνέβη εσχάτως στη χώρα μας με 

                                                                     

Les Temps Modernes, Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Αθήνα, 1986, σ.15 επ. 
40

 Τις προτάσεις της Κυβέρνησης για συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση στις 25 Ιουλίου 2016, διακρίνοντας 5 άξονες παρεμβάσεων: την αρχιτεκτονική 
του πολιτεύματος, την ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τις 
σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. 
41

 Για μια κριτική παρουσίαση των «31 προτάσεων» της ΝΔ για συνταγματική αναθεώρηση, όπως αυτές 
ανακοινώθηκαν δια στόματος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και οριστικοποιήθηκαν στις 4-12-
2014, βλ. Γιάννη Νικολόπουλου, “Επικίνδυνες στροφές. Με αφορμή τις προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική 
αναθεώρηση”, in http://rednotbook.gr/27-11-2014.  
42

 Βλ. σχετικά Γιώργος Γεραπετρίτης, “Η αναθεωρητική πορεία προς έναν έλλογο κοινοβουλευτισμό” in Η 
πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, Συνέδριο ΙΣΤΑΜΕ “Ανδρέας Παπανδρέου”, (Επιμέλεια Χρ.Μ. 
Ακριβοπούλου - Ν.Κ. Παπαχρήστος), Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013, σ.27 επ. 
43

 Βλ. Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, op.cit., σ.406-411. 

http://rednotbook.gr/27-11-2014.
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τη γενίκευση της πρακτικής των ΠΝΠ και την ανεπίγνωστη υπερψήφιση εκατοντάδων 

τεχνικών διατάξεων εν μία νυκτί...  

Ο πρακτικός εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Κοινοβουλίου επιδιώκεται συνήθως 

μέσω της εισαγωγής ήπιων, αναβλητικών ή παραινετικών, αντιβάρων44, τα οποία 

διασφαλίζουν τα δικαιώματα της μειοψηφίας και της ατομικής πρωτοβουλίας των 

βουλευτών, δημιουργώντας συνθήκες διαφάνειας και αμεροληψίας στο κοινοβουλευτικό 

έργο. Η θεσμική κατοχύρωση της έγκαιρης και συστηματικής πληροφόρησης των 

βουλευτών, η καθιέρωση υποχρέωσης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από τη Βουλή, η 

κωδικοποίηση και διεύρυνση των θεμάτων για τα οποία επιβάλλεται ονομαστική ψηφοφορία 

ή η πρόβλεψη της συγκροτημένης λειτουργίας των κοινοβουλευτικών ομάδων, αποτελούν 

μερικές από τις ρυθμίσεις που εμπνέονται από τον έλλογο κοινοβουλευτισμό και συνιστούν 

«τόπο συνάντησης» τόσο των λεγόμενων «φιλελεύθερων» προτάσεων (όπως η Επιτροπή 

των 6 με το «καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα»)45 όσο και των «προοδευτικών» (όπως 

η αντίστοιχη Επιτροπή των 6 για μια «προοδευτική αναθεώρηση του Συντάγματος», η 

οποία αποσαφηνίζει σε μεγάλο βαθμό και τη συνταγματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ)46. Η 

σύγκλιση αυτή γίνεται μάλιστα εντυπωσιακότερη στα ζητήματα του κυρίως 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αποκορύφωμα  την κοινή πρόταση «προοδευτικών» και 

«καινοτόμων» για σύσταση εξεταστικών επιτροπών και υποχρεωτική ακρόαση 

εμπλεκόμενων προσώπων με απόφαση της μειοψηφίας. Το νόημα των κοινών αυτών 

προσεγγίσεων είναι ότι η πολιτική εργαλειοποίηση του θεσμού των εξεταστικών ως μέσου 

«ανεπίκαιρου κοινοβουλευτικού ελέγχου» από την υφιστάμενη πλειοψηφία σε βάρος της 

απελθούσας κυβέρνησης47 αποτελεί παθολογία κοινά διαπιστωμένη (ανεξαρτήτως 

πολιτικού ή ιδεολογικού προσανατολισμού), της οποίας η διόρθωση αποκαθιστά την 

πραγματική διάσταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως ουσιώδους αντιβάρου έναντι της 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Εξίσου θεαματική είναι η σύγκλιση «καινοτόμων» και «προοδευτικών» στο πεδίο των 

συνταγματικών ρυθμίσεων σχετικά με την κατάθεση και έγκριση των προτάσεων 

εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας. Είναι γνωστό ότι ο συντακτικός νομοθέτης του 1975, έχοντας 

                     
44

 Βλ. Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα..., op.cit., σ.95-143. 
45

 “Ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα” (Ν. Αλιβιζάτος, Π. Βουρλούμης, Γ. Γεραπετρίτης, Γ. Κτιστάκις, 
Στ. Μάνος, Φ. Σπυρόπουλος), Ειδική Έκδοση της εφημερίδας “Η Καθημερινή”, Αθήνα, 5-6-2016. 
46

 Βλ. υποσημείωση 30. 
47

 Γ. Γεραπετρίτης, “Η αναθεωρητική πορεία προς έναν έλλογο κοινοβουλευτισμό”, p.cit., σ.32: “Η πολιτική 
εργαλειοποίηση έχει οδηγήσει τον θεσμό των εξεταστικών επιτροπών τόσο από την άποψη της πολιτικής του 
βαρύτητας όσο και της σημασίας που αποδίδει στα πορίσματά του η κοινωνία, σε πλήρη απαξία, αφού τα 
ετεροχρονισμένα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν ουσιαστικά προεξοφληθεί”. 
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ως κεντρική επιλογή τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας, επεχείρησε με 

διάφορους τρόπους να διευκολύνει την αποδοχή της πρότασης εμπιστοσύνης και να 

δυσχεράνει την υποβολή και την αποδοχή της πρότασης μομφής. Κατά συνέπεια, είναι ήδη 

συνταγματικώς ανεκτό το φαινόμενο των κυβερνήσεων μειοψηφίας-ανοχής, που αποκτούν 

την εμπιστοσύνη της Βουλής επειδή ένας αριθμός βουλευτών επιλέγει πολιτικά να απέχει 

από τη σχετική ψηφοφορία. Η ρητή αποσαφήνιση (τόσο σε «καινοτόμους» όσο και σε 

«προοδευτικούς») της απαιτούμενης πλειοψηφίας στην ψήφιση της πρώτης πρότασης 

εμπιστοσύνης κατά το διορισμό της Κυβέρνησης επιλύει ένα χρονίζον ερμηνευτικό 

πρόβλημα του οργανωτικού μέρους του Συντάγματος προς μία κατεύθυνση που ούτως ή 

άλλως είχε κυριαρχήσει και στην επιστήμη και στην πολιτική πρακτική48. Από αυτή τη 

σκοπιά, φαντάζει μάλλον εξεζητημένη η αυστηρή κριτική που δέχθηκε η διάταξη ως 

«επικίνδυνης» ή «μπολιβαριανής» έμπνευσης, για το λόγο ότι σε συνδυασμό με την απλή 

αναλογική, θα οδηγούσε σε κυβερνήσεις συνεργασίας "ενάντια στην αρχή της 

δεδηλωμένης"49. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι δύο προτάσεις συγκλίνουν στη γνωστή πρακτική της λεγόμενης 

«εποικοδομητικής πρότασης δυσπιστίας», σύμφωνα με την οποία, κατά το γερμανικό 

πρότυπο, η πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται παραδεκτώς κατά της Κυβέρνησης, μόνον 

εφόσον περιλαμβάνει πρόταση νέου Πρωθυπουργού. Η άρση της εμπιστοσύνης της 

Βουλής συνδέεται έτσι με την εκλογή διαδόχου του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να 

διασταυρώνονται έτσι η κοινοβουλευτική αρχή με την αρχή της δεδηλωμένης50. Σκοπός της 

διάταξης αυτής είναι να εξασφαλίζεται η κυβερνητική σταθερότητα, καθώς και η σταθερότητα 

του εκλογικού-πολιτικού κύκλου μέσα από την αποτροπή της λεγόμενης «σύγκλισης 

δυσπιστίας» πολιτικά αντίθετων δυνάμεων που δεν διαθέτουν όμως συγκεκριμένη θετική 

εναλλακτική πρόταση για τη συνέχιση της διακυβέρνησης. Έτσι, αποφεύγεται η πρόωρη 

διάλυση της Βουλής, ενώ οι πολιτικές δυνάμεις "εξαναγκάζονται" να επιδιώξουν ευρύτερες 

συναινέσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την παράταση του κυβερνητικού βίου, 

συγκροτώντας ακόμη και κυβερνήσεις ανοχής ή μειοψηφίας. 

                     
48

 Βλ. Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, op.cit., σ.407-408, όπου παρουσιάζεται και η 
διαφορετική άποψη του Δ.Θ. Τσάτσου. 
49

 Κώστας Μποτόπουλος, “Από τον κοινοβουλευτισμό στη λαοκρατία”, in http://ekyklos.gr/7-4-2017.  
50

 Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, op.cit., σ.407: “Η κοινοβουλευτική αρχή και η αρχή της 
δεδηλωμένης διασταυρώνονται, εφόσον η Βουλή συμμετέχει και σε αυτήν καθαυτήν τη διαδικασία διορισμού 
του Καγκελαρίου. Η εμπιστοσύνη μάλιστα της Βουλής παρέχεται προς τον Καγκελάριο και δι’ αυτού προς την 
Κυβέρνηση”. Για τη σύνδεση της αρχής της δεδηλωμένης με τη θετική καταγραφή των κοινοβουλευτικών 
δυνάμεων ως τεκμηρίου πλειοψηφίας στη Βουλή βλ. Ibid, σ.400-402. 

http://ekyklos.gr/7-4-2017.
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Πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με τη σκοπιμότητα τέτοιων διατάξεων, που κατ’ 

ουσία εισάγουν "κυβερνητικά αντίβαρα" έναντι μιας δυνητικής αντικυβερνητικής 

πλειοψηφίας, αφενός επικαλούμενοι την κρατούσα πρακτική, ότι δηλαδή ποτέ δεν έχει 

συμβεί μια πρόταση δυσπιστίας να έχει συγκεντρώσει 151 ψήφους, εξαιτίας της παράδοσης 

της κομματικής πειθαρχίας στη χώρα μας και της υπεραντιπροσώπευσης του πρώτου 

κόμματος και αφετέρου υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές αποτελούν συχνά τη δικλίδα 

εκτόνωσης, τη λύση δηλαδή στα κυβερνητικά αδιέξοδα που είναι σε θέση να προκαλέσουν 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τη διακυβέρνηση την οικονομία της χώρας απ’ ότι η προσφυγή 

στη λαϊκή βούληση51. Η απάντηση στις αιτιάσεις αυτές συγκροτείται με δύο επιχειρήματα: α) 

ότι η συνθήκη της υπεραντιπροσώπευσης του πρώτου κόμματος έχει ήδη αναιρεθεί με την 

κατάρρευση του δικομματισμού και την προοπτική εφαρμογής αναλογικότερων εκλογικών 

συστημάτων και β) ότι παραμένει ούτως ή άλλως η δυνατότητα της πρόωρης διάλυσης της 

βουλής είτε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (στην «προοδευτική» πρόταση), είτε με 

αυτοδιάλυση (στην «καινοτόμα»), ως τελική εγγύηση πολιτικής εκτόνωσης. Ας μη 

λησμονείται επίσης ότι από την εμφάνιση του ιστορικού προτύπου του "ορλεανισμού" μέχρι 

την οριστική επικράτηση του κομματικού φαινομένου και του πλειοψηφικού 

κοινοβουλευτισμού, η διάλυση της Βουλής λογιζόταν ως το θεσμικό αντίβαρο της 

κοινοβουλευτικής αρχής, ως η αντιρρόπηση δηλαδή ακριβώς αυτής της συνθήκης που 

έγκειται στην εξάρτηση της Κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Από τη στιγμή 

όμως που τα πλειοψηφικά κόμματα διασυνδέουν σε ένα και ενιαίο πολιτικό κέντρο ισχύος 

την Κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η «κυβερνητική» διάλυση φαντάζει 

αυτονόητη ως λογική απόρροια της ίδιας της κοινοβουλευτικής αρχής, στις περιπτώσεις 

που η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία αρνείται να στηρίξει ή να ανεχθεί άλλη Κυβέρνηση52. 

                     
51

 Βλ. το αφιέρωμα του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας (ΚΠΕΕ) στη συνταγματική αναθεώρηση, 
“Οργάνωση των εξουσιών και αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο”, σημείο 2 
(Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας), in www.kpee.gr/15-12-2012. Ο Γ.Δρόσος υποστηρίζει ότι η 
“συνταγματική επιβολή της αδυναμίας της Βουλής να προκαλέσει πρόωρες εκλογές” ισοδυναμεί με 
“επιστράτευση” του βουλευτή να ψηφίζει. Για το Δρόσο η επιβολή αυτή είναι ατελέσφορη ως τεχνική 
διακυβέρνησης στην εποχή των Μνημονίων και της οικονομικής διακυβέρνησης εντός ΕΕ, όπου απαιτείται 
ανασχεδιασμός της σχέσης δημοκρατίας-κυβερνητικής αποτελεσματικότητας ως αντιστάθμισμα στην 
κυριαρχία των “τεχνικών” χαρακτηριστικών της εξουσίας. (Γ. Δρόσος, “Και όμως ανταποκρίθηκε”, στην 
εφημερίδα “Καθημερινή”, 17-7-2016). Βλ. επίσης Π. Χασάπη, “Συνολική κριτική στην πρόταση Τσίπρα...”, 
op.cit.: “ Γνωρίζουμε ότι η πρόταση δυσπιστίας γίνεται πάντα από την αντιπολίτευση και πρέπει να 
συγκεντρώσει 151 ψήφους για να πέσει η κυβέρνηση, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ. Επομένως, τι νόημα 
έχει να γίνεται ταυτόχρονα πρόταση και για πρωθυπουργό; Μόνο μια σκοπιμότητα μπορεί να εξυπηρετεί 
αυτό. Να προταθεί υποψήφιος κάποιος άλλος από το κυβερνητικό στρατόπεδο, για να προκληθεί διχασμός 
στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, η πρόταση αυτή δε σκοπεύει στην κυβερνητική σταθερότητα, αλλά 
μάλλον στην αστάθειά της”. Βλ. αντίθετα τη θετική αποτίμηση αυτών των συνταγματικών τεχνικών στον 
Αριστείδη Χατζή, “Μεταξύ σταθερότητας και νομιμοποίησης”, στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 17-7-2016. 
52

 Βλ. Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα..., op.cit., σ.651-668. Βλ. επίσης Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο 

http://www.kpee.gr/15-12-2012.
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Στο ίδιο πνεύμα ενίσχυσης της κυβερνητικής σταθερότητας κινείται και η υιοθέτηση 

του λεγόμενου «σουηδικού μοντέλου»53, σύμφωνα με το οποίο η θητεία της Βουλής που θα 

προκύψει από πρόωρες εκλογές θα είναι ίση με τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας της 

προηγούμενης. Με τον τρόπο αυτό, ιδρύεται ένα ουσιώδες αντικίνητρο για την πρόκληση 

τυχόν πρόωρων εκλογών, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την προοπτική της 

αναζήτησης συναινέσεων και την άμβλυνση του συγκρουσιακού χαρακτήρα του πολιτικού 

ανταγωνισμού στη χώρα μας. Περιττεύει δε να σημειώσω ότι και εδώ συγκλίνουν η 

«προοδευτική» με την «καινοτόμα» εκδοχή περί αναθεώρησης…54 

Στην πραγματικότητα, αντίστοιχοι θεσμοί «τεχνητής» και μεθοδευμένης διασφάλισης 

της κυβερνητικής σταθερότητας και συνοχής, εμπνευσμένοι από τις αντιλήψεις των 

«αντιβάρων», ισχύουν με επιτυχία εδώ και χρόνια στις μεγάλες δυτικές δημοκρατίες, 

αποτελώντας βασικό οργανωτικό κανόνα του πολιτικού παιγνίου, στο οποίο προσφεύγουν 

τόσο τα «προοδευτικά» όσο και τα «συντηρητικά» κόμματα. Κλασική είναι η περίπτωση του 

άρθρου 49 παρ.3 του γαλλικού Σ.1958 που επιτρέπει στον πρωθυπουργό να θέσει ζήτημα 

εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση επ’ αφορμή της ψήφισης ενός νόμου που προκαλεί 

αναταράξεις στο πλειοψηφικό κυβερνητικό στρατόπεδο. Στην περίπτωση υπερψήφισης της 

εμπιστοσύνης, θεωρείται κατά «πλάσμα δικαίου» ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί, εάν δεν έχει 

κατατεθεί μέσα σε 24 ώρες η πρόταση μομφής που προβλέπει το Σύνταγμα. Με τον τρόπο 

αυτό, ο Πρωθυπουργός διασφαλίζει έναν τριπλό στόχο: τη συνοχή της πλειοψηφίας του, 

την ταχεία υιοθέτηση του κρίσιμου νομοθετήματος και την απεμπλοκή του από ατέρμονες 

διαπραγματεύσεις με τους βουλευτές του55. Στην ίδια λογική υπακούει και η πρακτική της 

«δεσμευμένης ψήφου» (vote bloqué) του άρθρου 44 εδ.3 που προβλέπει ότι η Βουλή 

μπορεί, με πρόταση της Κυβέρνησης, να αποφασίζει σε μία μόνο ψηφοφορία για το σύνολο 

                                                                     

Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σ.282-285. 
53

 Βλ. ΚΠΕΕ, “Οργάνωση των εξουσιών και αναθεώρηση του Συντάγματος”, op.cit. Το “σουηδικό πρότυπο” 
ως εγγύηση της “γνησιότητας των εκλογών” προβάλλεται και από τους Αλ. Παπαδόπουλο - Γ. Σωτηρέλη, ‘Η 
πρόκληση μιας ριζικής αναθέσμισης”, op.cit., ενώ και ο Γ. Γεραπετρίτης υποστηρίζει ότι “η υπαγωγή του 
χρόνου διάλυσης της Βουλής στην πολιτική φαρέτρα, ο μετασχηματισμός δηλαδή του “θεσμικού” σε “πολιτικό” 
χρόνο, έχει οδηγήσει σε σαφή αδρανοποίηση... και καταστρατήγηση των θεσμών... που εκφυλίζουν τον 
καταστατικό χάρτη”. (Γ. Γεραπετρίτης, “Η αναθεωρητική πορεία προς έναν έλλογο κοινοβουλευτισμό”, op.cit., 
σ.6). Οι ίδιες απόψεις σχετικά με τις τεχνικές αποτροπής της πρόωρης διάλυσης της Βουλής αναδεικνύονται 
και στο “Καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα”, op.cit., σ.6. 
54

 “Καινοτόμο Σύνταγμα...”, op.cit., σ.6-7, 36 και “Πρόταση για μια προοδευτική αναθεώρηση...”, op.cit., σ. 2 
και 72. 
55

 Βλ. A. Papatolias, Conception mécaniste et conception normative de la Constitution, op.cit., σ. 463-470 και 
Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα..., op.cit., σ.104. 
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του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, υιοθετώντας παράλληλα και τις κυβερνητικές 

τροπολογίες56. 

Τέλος, δεν πρόκειται να εξεταστούν στην παρούσα ενότητα οι προτάσεις για τους 

χρονικούς περιορισμούς στις θητείες των βουλευτών ή για το τυχόν ασυμβίβαστο 

υπουργού-βουλευτών ή ακόμη για την υποχρεωτική κοινοβουλευτική ιδιότητα του 

πρωθυπουργού ή των υπουργών, όχι βεβαίως διότι εδώ οι εστίες απόκλισης μεταξύ της 

«προοδευτικής» και της «καινοτόμας» πρότασης πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα, αλλά 

επειδή η τροποποίηση των συνταγματικών κανόνων που ρυθμίζουν ζητήματα των εκλογών 

ή ορισμένες προϋποθέσεις ανάληψης αξιωμάτων αφενός δε συνδέεται ευθέως με την 

τροποποίηση των θεσμικών ισορροπιών και την αλληλοαναχαίτιση διαφορετικών πόλων 

της εξουσίας, (μολονότι ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τη συνολική ισορροπία της 

λειτουργίας του πολιτεύματος), και αφετέρου έχει την αφετηρία της σε διαφορετικές 

παραδόσεις και αντιλήψεις από εκείνες των checks and balances. Η ίδια διαπίστωση ισχύει 

εν πολλοίς και για την εξέταση του δημοψηφίσματος ως λαϊκού αντιβάρου της εξουσίας, με 

την εξαίρεση ίσως της πρακτικής των λαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών αρνησικυρίας ή 

των καταργητικών δημοψηφισμάτων, η οποία συνδυάζει στοιχεία δύο διαφορετικών 

παραδόσεων και θα μπορούσε  να αποτελέσει αντικείμενο διακριτής μελέτης.  

 

2. Τα αντίβαρα του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει, η κρατούσα θέση σήμερα στην ελληνική θεωρία είναι ότι 

στον ΠτΔ μπορούν να αναγνωριστούν μόνον ήπια ρυθμιστικά αντίβαρα έναντι της 

κυβερνώσας εξουσίας της πλειοψηφίας και του Πρωθυπουργού57. 

Η στάση αυτή που απορρέει από την ιστορική δυσπιστία έναντι των δραστικών 

εξισορροπητικών αρμοδιοτήτων του μονάρχη σε βάρος του  Κοινοβουλίου, δεν 

εξουδετερώθηκε μετά από την εμπειρία της «συγκατοίκησης» Καραμανλή-Παπανδρέου58 

και επιβιώνει ακόμη και σήμερα με τη διατύπωση ισχυρών επιφυλάξεων σε τυχόν εδραίωση 

ενός «πατερναλιστικού» ρόλου του ΠτΔ στο σύστημα διακυβέρνησης. Βεβαίως, αυτό δεν 

εμποδίζει αρκετούς να προσβλέπουν «σε έναν ισχυρό και διακριτό πόλο της εκτελεστικής 

εξουσίας» που θα διαθέτει παράλληλα «τη δημοκρατική νομιμοποίηση να υπερβαίνει τις 

                     
56

 Βλ. P. Avril - J. Giquel, Droit parlementaire, Paris, 1988 σ.150-151. Βλ. επίσης M. Troper, “La constitution et 
ses representations sous la V

e 
Republique”, Pouvoirs, No 4, 1978, σ. 61 επ.  

57
 Βλ. αντί άλλων Γ. Σωτηρέλη, Σύνταγμα και δημοκρατία, op.cit., σ.231-239. 

58
 Χ. Ανθόπουλος, “Το σύνταγμα πρέπει να προσαρμοστεί στην παρατεταμένη κρίση”, στην εφημερίδα “Η 

Εφημερίδα των Συντακτών”, 2-7-2016. 
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συνήθεις ρυθμιστικές και εγγυητικές του λειτουργίες, αναλαμβάνοντας κρίσιμες για την 

ισορροπία του πολιτικού συστήματος πρωτοβουλίες» ιδίως για την απεμπλοκή του από 

θεσμικές βραχυκυκλώσεις στις σχέσεις Κυβέρνησης-Βουλής59. Ο κατάλογος των κλασικών 

παραινετικών ή αναβλητικών αντιβάρων, που συνδέονται με το ρυθμιστικό-σταθεροποιητικό 

ρόλο του Προέδρου, (όπως η δυνατότητα να απευθύνει διαγγέλματα χωρίς ανάγκη 

προσωπογραφής, να συγκαλεί το Συμβούλιο Αρχηγών ή το Υπουργικό Συμβούλιο και να 

αναπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο), εμπλουτίζεται έτσι με την προσθήκη ισχυρότερων 

«αποτρεπτικών» αντιβάρων που ενισχύουν τον εγγυητικό ρόλο του, όπως η δυνατότητα 

της ευθείας ανάμειξής του σε έναν αφηρημένο και προληπτικό έλεγχο της 

συνταγματικότητας των νόμων, με την αναγνώριση του δικαιώματός του να παραπέμπει 

κατά την κρίση του ψηφισμένα νομοσχέδια στο ΑΕΔ, το οποίο σε αρκετές αναθεωρητικές 

προτάσεις μετεξελίσσεται με την ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων, σε ένα κανονικό 

Συνταγματικό Δικαστήριο.  

Τέλος, το πλαίσιο αυτής της λελογισμένης αύξησης των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ 

ολοκληρώνεται με την ανάθεση σ’ αυτόν της αρμοδιότητας πρόκλησης δημοψηφίσματος, 

καθώς και της επιφύλαξης σ’ αυτόν του "τελικού λόγου" στην επιλογή της ηγεσίας της 

Δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων Αρχών. Αυτή η "βεντάλια" των αρμοδιοτήτων 

προκρίνεται δε σχεδόν στο σύνολό της τόσο από τη «προοδευτική» όσο και από την 

«καινοτόμα» πρόταση των 660, με ελάχιστες, και ως επί το πλείστον επουσιώδεις, 

αποκλίσεις, πλην της σημαντικής διαφοροποίησής τους στο ζήτημα της δυνατότητας του 

ΠτΔ να προκαλεί πρόωρη διάλυση της Βουλής όπως προτείνει το «καινοτόμο Σύνταγμα»61. 

Εκτιμώ ότι η αποκατάσταση αυτής της προνομίας του ΠτΔ «για λόγους προφανούς 

δυσαρμονίας με το λαϊκό αίσθημα» αφενός δεν εξυπηρετεί πλέον, ως «δραστικό» αντίβαρο, 

καμία σκοπιμότητα στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου συστήματος διακυβέρνησης και 

αφετέρου εμφανίζεται ως «θεσμικά επικίνδυνη», πολλαπλασιάζοντας τις εστίες αστάθειας 

του πολιτεύματος. 

Τέλος, οι ευρείες συγκλίσεις και οι “εκλεκτικές συγγένειες” ως προς τις νέες 

αρμοδιότητες του ΠτΔ που παρατηρούνται στη θεωρία, αλλά και στις δύο συστηματικότερες 

μέχρι σήμερα εκδοχές αναθεωρητικής πολιτικής, καθιστούν άνευ λόγου τη σκληρή κριτική 
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 Βλ. σχετικά Α. Παπαδόπουλου - Γ. Σωτηρέλη, “Η πρόκληση μιας ριζικής αναθέσμισης”, op.cit. 
60

 Βλ. “Καινοτόμο Σύνταγμα”, op.cit., σ.7 και 28-34 και “Προοδευτική Αναθεώρηση”, op.cit., σ.2 και 46-49. 
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 Βλ. “Καινοτόμο Σύνταγμα”, op.cit., σ.30 (σχόλιο): “Επαναφέρεται η δυνατότητα “προεδρικής” διάλυσης της 
Βουλής, λόγω προφανούς δυσαρμονίας της σύνθεσής της με το λαϊκό αίσθημα. Και τούτο με τη ρητή 
πρόβλεψη ότι ο Πρόεδρος μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή μία και μόνο φορά κατά τη διάρκεια της 
θητείας του”. 
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που διατυπώνεται περί «πολιτειακής αλλοίωσης» που δήθεν μεθοδεύει το σχέδιο μιας νέας 

διάρθρωσης αρμοδιοτήτων, με την οποία  προσδίδονται στον ΠτΔ «προνομίες» όχι πλέον 

«ρυθμιστή» αλλά «πολιτικού παίκτη»62. Η σύγκριση των απόψεων που έχουν κατατεθεί 

μέχρι σήμερα καταδεικνύει, αντιθέτως, ότι η σύγκλιση αγγίζει και την ίδια την προοπτική της 

πολιτικής ισχυροποίησης του ΠτΔ, με διαφορετικές βεβαίως κάθε φορά αποχρώσεις ή 

διαβαθμίσεις. Η ισχυροποίηση του πολιτικού ρόλου άλλοτε εκλαμβάνεται μαξιμαλιστικά ως 

εγκατάσταση ενός νέου πολιτικού αρχηγού με διακριτό πολιτικό πρόγραμμα και τη 

δυνατότητα να παράγει αυτοτελώς πολιτικά γεγονότα, έξω όμως από το κομματικό και 

κοινοβουλευτικό σύστημα και τις πελατειακές δουλείες που το συνοδεύουν63. Άλλοτε ο ΠτΔ 

λογίζεται ως εγγυητής του πολιτεύματος με ευρύτερες εξισορροπητικές πολιτικές 

λειτουργίες απεμπλοκής από αδιέξοδα64, άλλοτε πάλι ως "ασφαλιστική δικλίδα σε 

περίπτωση παρατεταμένης ακυβερνησίας ή ανικανότητας των κομμάτων να δώσουν λύσεις 

σε πιθανά αδιέξοδα"65. 

Ουσιαστικές διαφορές στην προσέγγιση των αρμοδιοτήτων αναφύονται μόνο σε 

σχέση με την τυχόν αντιρρόπηση της κοινοβουλευτικής αρχής και την επανεισαγωγή του 

συστήματος της «διπλής εμπιστοσύνης» της Βουλής, που είχε στο μυαλό του ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1975 κατά το πρότυπο των ημι-προεδρικών πολιτευμάτων. 

Το «όριο», με άλλα λόγια, «της πολιτικοποίησης του ΠτΔ» που συσκοτίζει την ομοφωνία 

είναι η αναγνώριση  υπό ορισμένες προϋποθέσεις της δυνατότητάς του να επηρεάζει το 

σχηματισμό της Κυβέρνησης ή τη διάλυση της Βουλής. 

Επιλεκτικές συγκλίσεις, επίσης, παρατηρούνται και στο μείζον ζήτημα του τρόπου 

ανάδειξης του ΠτΔ, ο οποίος συνάδει περισσότερο με αυτό το νέο, πιο πολιτικοποιημένο, 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Άμεση ή έμμεση εκλογή λοιπόν; Κατ’ αρχήν, η θεωρία 

σχεδόν ομόφωνα αποδέχεται ότι η άμεση εκλογή του ΠτΔ από το λαό δεν αλλοιώνει την 

κοινοβουλευτική μορφή του Πολιτεύματος όσο συνδυάζεται με Κυβέρνηση που 

απολαμβάνει αποκλειστικά της εμπιστοσύνης της Βουλής66. Μια σειρά κοινοβουλευτικών 

χωρών εξάλλου (π.χ. Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισλανδία) έχουν άμεσα 

εκλεγόμενο Πρόεδρο, χωρίς να διακυβεύεται ο χαρακτηρισμός του πολιτεύματός τους. Όσοι 
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 Κ. Μποτόπουλος, “Από τον κοινοβουλευτισμό στη λαοκρατία”, op.cit. 
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 Γ. Δρόσος, “Συνταγματικός λόγος και οικονομική κρίση”, op.cit., σ.25. Βλ. επίσης Α. Παπατόλια, «Υπέρ της 
εκλογής Προέδρου από το λαό και υπέρ του Συνταγματικού Δικαστηρίου», (Συνέντευξη στο ΑΠΕ), in 
www.constitutionalism.gr/10-04-2017. 
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 Α. Παπαδόπουλος - Γ. Σωτηρέλης, “Η πρόκληση...”, op.cit. 
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 Ν. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα, op.cit., σ.100. 
66

 Βλ. Ν. Αλιβιζάτος, ibid, σ.97 και του ιδίου, Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός, σ.199-201. 

http://www.constitutionalism.gr/10-04-2017
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μάλιστα προτείνουν καθεστώς άμεσης εκλογής επιμένουν αφενός στη συγκριτική αυτή 

διάσταση και τη θετική αποτίμησή της και αφετέρου στην ανάγκη να αποκτήσει διακριτό 

νομιμοποιητικό θεμέλιο ο Πρόεδρος για να ασκήσει αποτελεσματικότερα τις 

εξισορροπητικές λειτουργίες που θα του ανατεθούν. Ενδιαφέρον έχει από τη σκοπιά αυτή η 

επιχειρηματολογία του Ν. Αλιβιζάτου, ο οποίος το 2000, με αφορμή την πρόταση του 

αρχηγού της ΝΔ υπέρ της άμεσης εκλογής του ΠτΔ, υποστήριζε (περιγράφοντας τις 

θεσμικές συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής) ότι «με το κύρος και τη νομιμοποίηση που θα του 

παράσχει η άμεση εκλογή του από το λαό, ο πρόεδρος θα μπορεί να επηρεάζει 

αποφασιστικότερα απ’ ό,τι σήμερα τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό θα συμβεί ιδίως αν, με την 

καθιέρωση ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος, τερματιστεί κάποτε η πρακτική των 

αυτοδύναμων μονοκομματικών κυβερνήσεων και βαδίσουμε προς κυβερνήσεις 

συνεργασίας δύο ή περισσότερων κομμάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα περιθώρια 

προεδρικών παρεμβάσεων θα διευρυνθούν. Διότι τα κενά από την ασυνεννοησία των 

κομμάτων θα καλύπτει περίπου αυτοδικαίως ο νομιμοποιημένος από τη λαϊκή εντολή 

«αρχηγός του κράτους» («Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός»)67. Εάν κάτω από την 

επιχειρηματολογία αυτή έμπαινε σήμερα η υπογραφή των 6 πανεπιστημιακών που 

κατέθεσαν την «προοδευτική» αναθεωρητική εκδοχή δεν θα προκαλούσε σε κανέναν 

έκπληξη… 

Οι προσεγγίσεις αυτές της «πολιτικοποίησης» του ΠτΔ αποδέχονται στην 

πραγματικότητα τη λογική της «διαρχίας», δεν τρομάζουν μπροστά στον κίνδυνο ενός 

«δικέφαλου» ή «διπολικού» συγκρουσιακού συστήματος68 ούτε πτοούνται από το 

ενδεχόμενο να εισαχθεί ο ΠτΔ στην κονίστρα ενός σκληρού κομματικού ανταγωνισμού, που 

θα θέσει αναπόφευκτα το ζήτημα της δυσαρμονίας μεταξύ δύο διαφορετικών λαϊκών 

εντολών, της Κυβέρνησης και του Προέδρου. Απέναντι σ’ αυτές τις ενστάσεις τα 
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 Ibid, σ.201. 
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 Εντύπωση προκαλεί ο “πολεμικός” χαρακτήρας που συχνά προσλαμβάνει η κριτική στην “πολιτικοποίηση” 
του ρόλου του ΠτΔ. Βλ. ενδεικτικά Θάνος Βερέμης, “Συνταγματικοί αυτοσχεδιασμοί”, στην εφημερίδα 
“Καθημερινή”, 24-7-2016: “Μέσα στους πολλούς συνταγματικούς αυτοσχεδιασμούς του πρωθυπουργού μας 
εντυπωσιάζει και η σκέψη του για ένα διπολικό σύστημα εξουσίας με εκλεγμένο από το λαό και τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, εκτός από τον πρωθυπουργό. Τι θα γίνει όμως αν οι ισότιμοι πλέον πόλοι αυτοί 
διαφωνήσουν σε βασικά θέματα πολιτικής; Η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει από 
επαγγελματίες, όχι ερασιτέχνες”. Βλ. επίσης Νίκου Φελέκη, “Τα δυο μεγάλα λάθη του Τσίπρα για πρόεδρο και 
πρωθυπουργό”, στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”, 29-7-2016: “Τι θα συμβεί όμως αν, στην εκλογή από το λαό, 
έλθει πρώτος ο εκλεκτός της αντιπολιτεύσεως; Δεν θα συνιστά το αποτέλεσμα και αποδοκιμασία της 
κυβερνήσεως; Δεν θα έχουμε προφανή δυσαρμονία της με τη λαϊκή θέληση; Τι θα κάνει σ’ αυτή την 
περίπτωση η κυβέρνηση; Θα συνεχίσει ωσάν να μην συνέβη τίποτα; Αστεία πράγματα”. Για μια ηπιότερη 
εκδοχή της κριτικής στην κομματικοποίηση του ρόλου του ΠτΔ βλ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, “Αναθεώρηση και 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας”, στην εφημερίδα “Το Βήμα”, 31-7-2016. 
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επιχειρήματα υπέρ της «πολιτικοποίησης» είναι δύο ειδών: Πρώτον, ότι και με τις 

ισχύουσες ρυθμίσεις, που επιτάσσουν την παρεμβολή του εκλογικού σώματος όταν τα 

κόμματα δεν καταλήξουν σε συναινετική εκλογή, ο Πρόεδρος αναπόφευκτα εντάσσεται στην 

κομματική διαμάχη και μάλιστα μέσω γενικών εκλογών που αφορούν άλλα ζητήματα και όχι 

την εκλογή ΠτΔ. Δεύτερον, ότι τυχόν δυσαρμονία των λαϊκών εντολών, σε περίπτωση 

εκλογικής αποδοκιμασίας του «κυβερνητικού υποψηφίου» για τη θέση του ΠτΔ, δεν 

προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία αφενός επειδή οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα της εντολής 

είναι απολύτως διακριτές μεταξύ τους69 και αφετέρου επειδή η βάση της διακυβέρνησης θα 

είναι πολύ ευρύτερη με την παράλληλη θέσπιση αναλογικού συστήματος και δεν θα 

διαταράσσεται εύκολα με την αποδοκιμασία ενός υποψηφίου.  

Η κριτική, ωστόσο, που ασκείται αναδεικνύει ένα γενικότερο πρόβλημα εσωτερικής 

λογικής και θεσμικής συνοχής της πρότασης που διασυνδέει την άμεση εκλογή του ΠτΔ με 

την αδυναμία συναινετικής εκλογής του από τη Βουλή. Πράγματι, είναι παράδοξο, έως και 

«σχιζοφρενικό»70, να εκκινεί η διαδικασία εκλογής του ΠτΔ με συναινετικό τρόπο, αλλά, 

όταν η συναίνεση δεν εξασφαλίζεται, να μετατρέπεται ξαφνικά σε έντονα κομματική, 

ανταγωνιστική και συγκρουσιακή. Περιέργως, η πρόταση αυτή, που είχε πρωτοδιατυπωθεί 

το 1998 από τον Σάκη Πεπονή, είχε εξασφαλίσει την αποδοχή των κορυφαίων 

συνταγματολόγων μας71, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στις προτάσεις της ΝΔ από το 2000 

και ένθεν με πιο πρόσφατους υποστηρικτές της τον Ευ. Μεϊμαράκη, αλλά και την 

«προοδευτική» εκδοχή των 672. 

Η πρόταση αυτή έχει ως εύλογη αφετηρία την αποσύνδεση της εκλογής του ΠτΔ από 

το ενδεχόμενο διάλυσης της Βουλής, δεδομένου ότι κανένα σοβαρό Σύνταγμα στον κόσμο 

δεν «περιέχει εν εαυτώ το σπέρμα της αποσταθεροποίησης»73. Στη συνέχεια όμως 

συσχετίζει τη διενέργεια εκλογών με την αδυναμία συναινετικής συγκέντρωσης 200 

βουλευτών και όχι, όπως προκύπτει από τη λογική των προεδρικών αντιβάρων, με την 

ενίσχυση του πολιτικού ρόλου του ΠτΔ, η οποία προϋποθέτει την αναγωγή στη 

δημοκρατική αρχή και την αναζήτηση διακριτής νομιμοποιητικής βάσης για τον Πρόεδρο. 
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 Ανδρέας Δημητρόπουλος, “Κρίση και συνταγματική αναθεώρηση” στην εφημερίδα “Έθνος”, 24-3-2017. 
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71
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Έτσι, όμως, ο αναθεωρητικός νομοθέτης παραμένει εγκλωβισμένος στις παραδοχές του 

συντακτικού νομοθέτη του 1975 που απαιτεί ευρεία «προεδρική πλειοψηφία», προκειμένου 

να επιβάλλει στις πολιτικές δυνάμεις συνεργασία και συνεννόηση έξω από στενά 

κομματικές θεωρήσεις, ώστε να μπορεί ο ΠτΔ να ασκήσει το ρυθμιστικό ρόλο του αρχηγού 

του κράτους. Σ’ αυτό το σύστημα, η έμμεση εκλογή του είναι άμεσα συνυφασμένη με την 

«ουδετερότητα» της εξουσίας του, που διαταράσσεται μόνο με την κατ’ εξαίρεση προσφυγή 

στις κάλπες, ως «αναγκαίο θεσμικό κακό», όταν το κομματικό σύστημα αδυνατεί να 

συγκροτήσει τις αναγκαίες συναινέσεις για την ανάδειξή του74. Η μετατροπή ωστόσο του 

ΠτΔ σε διακριτό πόλο πολιτικής ισχύος δεν μπορεί εξ ορισμού να χωρέσει σ’ αυτές τις 

προδιαγραφές της συναινετικής ανάδειξής του με έμμεσο τρόπο. Πλέον, η άμεση εκλογή του 

δεν προβάλλει ως η διέξοδος στο αδιέξοδο της συναινετικής αυτορρύθμισης των κομμάτων, 

αλλά ως το εφαλτήριο του διευρυμένου πολιτικού του ρόλου, ο οποίος καλείται να επιδράσει 

ως αντίβαρο στην κυβερνώσα εξουσία για να εξασφαλίσει τη συνολική συναινετική 

λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. 

Εάν ακολουθήσουμε μέχρι τα ακραία όριά της αυτή τη λογική της αναγκαστικής 

πολιτικής συνύπαρξης δύο κατόχων λαϊκής νομιμοποίησης, τότε οφείλουμε να δεχθούμε 

ότι, παρά τον κίνδυνο της υποβόσκουσας συγκρουσιακής κατάστασης μεταξύ τους, 

εξουδετερώνεται και το ενδεχόμενο αναγκαστικών πρόωρων εκλογών. Τούτο διότι ο 

ισχυρός πόλος της «συγκατοίκησης», η κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να εξοικειωθεί 

σταδιακά με την ιδέα της διπολικής συνεννόησης, όχι μόνο γιατί αυτό επιτάσσει το όφελος 

της χώρας, αλλά και γιατί μια τέτοια στάση προβάλλει ως αναγκαία στρατηγική συνθήκη και 

για τη δική της μακροημέρευση. 

Τέλος, ακόμη κι αν υιοθετηθεί ένα τέτοιο σύστημα συσχέτισης της άμεσης εκλογής του 

ΠτΔ με την αδυναμία έμμεσης ανάδειξής του από τη Βουλή, δεν υπάρχει κανένας 

απολύτως λόγος να περιορίζονται οι λαϊκές επιλογές στους δύο πλειοψηφήσαντες 

υποψηφίους της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αναπαράγοντας έτσι τις παθογένειες του 

δικομματισμού. Η δημοκρατική προδιαγραφή του συστήματος επιτάσσει αντιθέτως οι 

εκλογές να ανοιχτούν σε όλα τα κόμματα, αλλά και σε μεμονωμένες υποψηφιότητες 

πολιτών που θα συγκεντρώνουν πάντως κάποιες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις75. 

                     
74

 Βλ. σχετικά τη μελέτη της Ιφιγένειας Καμτσίδου, “Η διαρρύθμιση της εκλογής του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο ισχύον Σύνταγμα και η θεσμική σημασία της” σε Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της 
Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες (Πρόλογος Α. Μανιτάκης), Σειρά “Δίκαιο και Κοινωνία στον 21

ο
 

αιώνα”, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, in http://law-constitution.web.auth.gr. 
75

 Βλ. Γ. Σωτηρέλης, “Θετική πρόταση...”, op.cit. 

http://law-constitution.web.auth.gr./


27 

 

 

3. Το αντίβαρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου 

Εάν η θεωρία και η πολιτική πρακτική στέκονται με διστακτικότητα για λόγους αρχής 

απέναντι στα λεγόμενα «προεδρικά αντίβαρα», οι επιφυλάξεις αυτές αίρονται όταν εισάγεται 

στη συζήτηση το δραστικό αντίβαρο ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου (εφεξής ΣΔ) 

εξοπλισμένου με την αρμοδιότητα να ακυρώνει τους νόμους που κρίνονται ως αντικειμενικοί 

στο Σύνταγμα. Το αντίβαρο ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου, από την εποχή του Sieyès76 

έως τη σύλληψη του Kelsen77, ως τελικού «εγγυητή» του Συντάγματος και των θεσμικών 

εξισορροπήσεων, παρουσιάζεται συγχρόνως ως ο πιο αποτελεσματικός φραγμός στην 

παντοδυναμία της πλειοψηφίας και ως η πλέον θεμελιώδης εγγύηση προστασίας των 

δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Οι αντιρρήσεις που συνήθως εγείρει η ίδρυσή του αφορούν 

λιγότερο στην αποτελεσματικότητά του όσο στη δύσκολη νομιμοποίηση και ισορροπία του 

με τα κυρίως πολιτικά όργανα του κράτους, στο πλαίσιο της γνωστής –και ξεπερασμένης 

πια– φιλολογίας για το περιλάλητο «κράτος των δικαστών». 

Χωρίς να υπεισέλθουμε στις ατέρμονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις που έχει 

προκαλέσει η σχετική συζήτηση ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου και χωρίς να 

αναλύσουμε τα κίνητρα των πολιτικών που υποστηρίζουν τη θέσπιση ενός τέτοιου οργάνου 

στη χώρα μας, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε –ανιχνεύοντας τις αναθεωρητικές συγκλίσεις 

και τις “εκλεκτικές συγγένειες” μεταξύ των διαφορετικών προτάσεων αναθεώρησης– ότι η 

ΝΔ, ήδη από την εποχή των προτάσεών της στο πλαίσιο της σ.α. του 2001, προτείνει 

σταθερά την μετατροπή του ΑΕΔ σε Συνταγματικό Δικαστήριο78 με την παράλληλη 

                     
76

 Για μια συστηματικότερη μελέτη της ανάδυσης μιας κανονιστικής πρόσληψης του Συντάγματος στο έργο του 
Sieyès, με αφετηρία την πρότασή του για ίδρυση μιας “Συνταγματικής Επιτροπής” ως “Δικαστηρίου των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου” βλ. Απόστολος Ι. Παπατόλιας, “La Constitution est un corps de lois obligatoires 
ou ce n’est rien”. Από την ιστορία μιας φράσης στη γενεαλογία μιας έννοιας, σε Χαρμόσυνο Αριστόβουλου 
Μάνεση, Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σ.347-351. 
77

 Βλ. H. Kelsen, Qui doit etre le gardien de la Constitution?, μτφ C. Eisenmann, Paris, 2004.  
 
78

 Βλ. την πρόταση που υπέβαλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις 11-5-2006 διαπιστώνοντας την 
ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 100 του Συντάγματος, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα μειονεκτήματα 
του ισχύοντος συστήματος διάχυτου ελέγχου και στις αρετές του συγκεντρωτικού συστήματος ελέγχου της 
συνταγματικότητας με την ίδρυση ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η πρόταση αυτή, όπως επισημαίνεται 
από τον Κ. Χρυσόγονο, αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης πρότασης της Νέας Δημοκρατίας κατά την 
προηγούμενη αναθεώρηση του 2001, με τη διαφορά ότι το 2006 δε γίνεται πλέον λόγος για άμεση 
παραπομπή από κάθε δικαστήριο προς το Συνταγματικό Δικαστήριο σε περίπτωση που διαπιστώνεται η 
αντισυνταγματικότητα της κρίσιμης για την εκδικαζόμενη υπόθεση διάταξης (Κώστας Χ. Χρυσόγονος, “Η νέα 
συνταγματική αναθεώρηση για το ζήτημα της συνταγματικής δικαιοσύνης”, σε Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε 
ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, (Επιμ. Α. Μανιτάκης, Α. Φωτιάδου), 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σ.61-64. Η πρόταση για θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου, με αμιγώς 
δικαστική σύνθεση, επανέρχεται στην “πρόταση Σαμαρά” στις 4-12-2014 όπου αφού αναλύονται τα 
μειονεκτήματα της “παρατεταμένης ανασφάλειας δικαίου” που συνεπάγεται το ισχύον σύστημα ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων προτείνεται ρητά “η μετατροπή του ΑΕΔ σε Συνταγματικό Δικαστήριο και η 
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ενίσχυση της αρμοδιότητάς του σε θέματα ελέγχου α) της συνταγματικότητας των νόμων 

(είτε μέσω άμεσης παραπομπής από κάθε δικαστήριο είτε με την εκδοχή του συστήματος 

της «διπλής παραπομπής») και β) των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών και 

του «πόθεν έσχες» των τελευταίων. Οι προτάσεις δε αυτές προέβαλαν ρητώς, μεταξύ 

άλλων, το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο δικαστήριο, που θα εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη 

στοιχεία συγκεντρωτικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, θα λειτουργούσε ως 

«αντίβαρο» της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, υπενθυμίζοντάς τους κάθε φορά τα 

συνταγματικώς επιτρεπτά όρια της δράσης τους79.  

Ο Στ. Ματθίας, οδηγώντας στις ακραίες συνέπειές της αυτή την επιχειρηματολογία για 

την εξισορρόπηση του πολιτικού συστήματος μέσω ενός ΣΔ, δεν διστάζει να ομολογήσει ότι 

ένα τέτοιο όργανο, εφόσον συγκροτηθεί με αδιάβλητο τρόπο, «θα βοηθήσει την κυβέρνηση 

να επιλύσει ορισμένα αρνητικά φαινόμενα, τα οποία αδυνατεί ή, λόγω του πολιτικού 

κόστους, διστάζει να αντιμετωπίσει»80. Η επιχειρηματολογία αυτή μάλιστα συμπληρώνεται 

με την ανάδειξη της μέριμνας για επέκταση της δικαιοδοσίας ενός ΣΔ και στις λεγόμενες 

«σκοτεινές περιοχές» του Συντάγματος, που σχετίζονται με τις κυρίως πολιτικές λειτουργίες 

των κρατικών οργάνων που διαφεύγουν από κάθε έλεγχο (π.χ. «ψήφος Αλευρά», 

παραγραφή υπουργικών αδικημάτων ή άλλες ερμηνευτικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών 

συντεταγμένων εξουσιών)81. 

Η ίδια σε γενικές γραμμές επιχειρηματολογία προβάλλεται και σήμερα από την 

πρόταση των 6 «για μια προοδευτική αναθεώρηση του Συντάγματος», ενώ περιέργως, η 

ΝΔ τηρεί πλέον αιδήμονα σιωπή, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ανοιχτά και με θετικό 

                                                                     

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, κατόπιν παραπομπής 
από τις οικείες Ολομέλειες των Ανώτατων Δικαστηρίων” (Αιτιολογική Έκθεση της πρότασης των Βουλευτών 
της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, in www.protothema.gr/4-12-2014). 
Για μια κριτική αποδόμηση του επιχειρήματος ότι η ανάγκη ασφάλειας δικαίου επιβάλλει την ίδρυση 
Συνταγματικού Δικαστηρίου βλ. Βασίλειος Π. Ανδρουλάκης, “Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα Συνταγματικό 
Δικαστήριο; Μια πάντα επίκαιρη συζήτηση”, in www.constitutionalism.gr/4-6-2016.  
79

 Βλ. πρόταση Κ. Καραμανλή σε http://syntagmatikianatheorisi.gr.  
80

 Στέφανος Ματθίας, Δεύτερο νομοθετικό σώμα και συνταγματικό δικαστήριο, ανάτυπο από τόμο προς τιμήν 
Γ. Κασιμάτη, Αθήνα, σ.26. Για το πώς τα Ανώτατα Δικαστήρια λειτουργούν στην πράξη ως θεσμικό αντίβαρο 
βλ. Μ.Ν. Πικραμένος, “Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων υπό το άρθρο 100 παράγραφος 5 του 
Συντάγματος και το πρόβλημα του συνταγματικού δικαστηρίου”, στο Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική 
αναθεώρηση του 2001. Αποτίμηση και προτάσεις για μια νέα συνταγματική μεταρρύθμιση (Επιμ. Ξ. 
Κοντιάδης), Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σ.775 επ. και Δ. Μπελαντής, “Για το συνταγματικό δικαστήριο”, περιοδικό 
“Ουτοπία”, τ.70, 2006, σ.18-20. 
81

 Βλ. τις σχετικές αναλύσεις του Ν. Αλιβιζάτου περί “πληρέστερου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας 
των νόμων” (Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός, op.cit., σ.62-63). Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει το 2001 ότι “η 
ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου θα συνέτεινε αδιαμφισβήτητα στο ξεπέρασμα της ανασφάλειας δικαίου και 
της ρευστότητας περί τα συνταγματικά... αποτελώντας ισχυρό φραγμό στην παντοδυναμία της εκάστοτε 
πλειοψηφίας και εγγύηση για τα δικαιώματα των μειοψηφιών”, παρότι βεβαίως “η λύση αυτή δε θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως πανάκεια” σε μια χώρα όπου “η δικαστική εξουσία μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 
να δίνει δείγματα πρωτότυπης και αχειράφετης σκέψης” (ibid, σ.168). 

http://www.protothema.gr/4-12-2014).
http://www.constitutionalism.gr/4-6-2016.
http://syntagmatikianatheorisi.gr./
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τρόπο στη θέσπιση ενός ΣΔ. Ορισμένοι δε εκπρόσωποι της θεωρίας, εγκαταλείπουν τους 

αρχικούς δισταγμούς τους και εκφράζονται πια σαφώς αρνητικά για το λόγο ότι ο 

"διαβρωτικός κομματισμός" θα υπονόμευε καίρια την ανεξαρτησία ενός τέτοιου ΣΔ82. Το δε 

«καινοτόμο Σύνταγμα» συνεχίζει πεισματικά να εμπιστεύεται τη θετική υπεραιωνόβια 

παράδοση του διάχυτου ελέγχου συνταγματικότητας, όταν όλα τα οργανωμένα δυτικά 

κράτη (και δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Αλβανία, τα Σκόπια και την Τουρκία…) και 

αντίστοιχο Δικαστήριο διαθέτουν, αλλά και "συνταγματική προσφυγή", συνδυάζοντας έτσι 

τα στοιχεία του διάχυτου με τον συγκεντρωτικό έλεγχο.  

Η μέριμνα αυτή για συγκερασμό του προληπτικού με τον κατασταλτικό έλεγχο 

αποτυπώνεται και στην «προοδευτική πρόταση των 6»83, όπου προβλέπεται συνδυαστικά 

αφενός μεν η δυνατότητα εκδίκασης ένστασης ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας, η οποία 

υποβάλλεται από 120 βουλευτές ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρόεδρο της 

Βουλής, αφετέρου δε η κρίση για τη συνταγματικότητα διάταξης νόμου μετά από 

παραπομπή οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου. Επίσης, είναι σημαντικό ότι το ΑΕΔ, ως ΣΔ, 

επεκτείνει τον έλεγχό του, έστω σημειακά, και στις λεγόμενες «οργανωτικές» συνταγματικές 

διαφορές, όπως και η εκδίκαση ένστασης κατά του κύρους της εκλογής του ΠτΔ ή μέλους 

του Προεδρείου της Βουλής, της αίτησης ακύρωσης κατά των ρυθμιστικών διαταγμάτων του 

ΠτΔ και της κρίσης για τυχόν αντίθεση διεθνούς συνθήκης με τα δικαιώματα του ανθρώπου 

και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος, διαφορές που εκφεύγουν σήμερα 

ολοσχερώς της δικαιοδοτικής κρίσης. 

Εξίσου σημαντική είναι και η παράμετρος της σύνθεσης του ΑΕΔ, η οποία τόσο στις 

αρχικές προτάσεις της ΝΔ όσο και στην «πρόταση των 6» είναι σταθερή, γεγονός που 

προδίδει ότι πρόκειται για αυθεντικό ΣΔ και όχι για απλή μετονομασία του υφιστάμενου 

ΑΕΔ84. Εκτιμώ ότι η προτεινόμενη από την «Ομάδα των 6» σύνθεση (3 μέλη προτείνονται 

από τον ΠτΔ, 3 από τη Βουλή με μία μόνο δυνατότητα επιλογής ανά βουλευτή και 3 με 

                     
82

 Ν. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία..., σ.134: “Λόγω της κομματικής διάβρωσης των πάντων, η Ελλάδα 
στερείται του ελάχιστου εκείνου βάθους ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, που θα μπορούσαν να 
συγκροτήσουν ένα πραγματικά ανεξάρτητο Συνταγματικό Δικαστήριο, κατά το γερμανικό πρότυπο”. 
83

 “Προοδευτική Αναθεώρηση”, op.cit., σ.5: “Προτείνεται ως αποτελεσματικότερη μορφή συνδυασμού του 
διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων με την ενίσχυση του ΑΕΔ η εξής διαδικασία: όταν 
οποιοδήποτε δικαστήριο κρίνει διάταξη νόμου αντισυνταγματική, υποχρεώνεται να αναστέλλει την έκδοση 
οριστικής απόφασης και να παραπέμπει το ζήτημα στο ΑΕΔ, το οποίο θα αποφαίνεται με δεσμευτική δύναμη 
για όλα τα δικαστήρια”. Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με την εμφατική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
συνταγματικού ελέγχου, ώστε αυτός να καταλάβει και τις “σκοτεινές περιοχές του Συντάγματος”, προβάλλεται 
από τους συντάκτες ως κύριος άξονας της ισχυροποίησης του κράτους δικαίου μέσα από την αναθεωρητική 
διαδικασία. 
84

 Βλ. σχετικά Κ. Χρυσόγονος, “Η νέα συνταγματική αναθεώρηση...”, op.cit., σ.63 και Ι. Βαρβιτσιώτη, Η 
αναγκαία αναθεώρηση, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σ.84 επ. 
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απλή πλειοψηφία σε ψηφοφορία μεταξύ των δικαστών του ΣτΕ, του ΑΠ και του ΕΣ) 

εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό μια, κατά το μάλλον ή ήττον, αξιόπιστη σύνθεση με αυξημένο 

το ρυθμιστικό ρόλο του ΠτΔ, τη διακομματική αποδοχή των υποψηφίων και την 

αυτορρυθμιστική παρέμβαση της Δικαιοσύνης, υπερβαίνοντας τις ακραίες κομματικές 

ταυτίσεις85.  

Βεβαίως, στη σύλληψη αυτή, το ΑΕΔ θα λειτουργεί συγχρόνως ως ΣΔ, ως 

εκλογοδικείο, ως δικαστήριο σύγκρουσης καθηκόντων και άρσης νομολογιακών διαφορών 

των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και ως ελεγκτικό όργανο των εκλογικών δαπανών των 

πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών και του «πόθεν έσχες» των υπουργών και των 

βουλευτών86. Δεν έχουν λοιπόν άδικο όσοι κάνουν λόγο για «Σούπερ» ΑΕΔ87, χωρίς 

ωστόσο να τεκμηριώνεται η γνώμη τους ότι αυτή η πληθωρική ελεγκτική παρουσία 

συνδυάζεται και με «πλήρη ανασφάλεια δικαίου».  

Στην πραγματικότητα όσοι προτείνουν τη θεσμοθέτηση ενός τόσο ισχυρού δραστικού 

αντίβαρου, έχοντας την εμπειρία της λειτουργίας τόσο των ΣΔ στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη 

όσο και του Ανώτατου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ, αναλαμβάνουν πλήρως τον κίνδυνο να 

εισαγάγουν έναν νέο πανίσχυρο «παίκτη αρνησικυρίας» στο πολιτικό σύστημα88, ο οποίος 

μοιραία θα εξελιχθεί σε μηχανισμό συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου του νόμου (και άρα 

της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας) είτε ως θετικός είτε ως αρνητικός συννομοθέτης στο 

πλαίσιο της ερμηνευτικής διάπλασης των συνταγματικών ή νομοθετικών κανόνων. Ο 

κίνδυνος «δικαστικού ακτιβισμού» ή «δικαιοπολιτικού βολονταρισμού»89 δεν μπορεί στην 

πραγματικότητα να αποτραπεί με κανένα τρόπο, παρά μόνον να μετριαστεί στο πλαίσιο της 

γνωστής στρατηγικής του «δικαστικού αυτοπεριορισμού» ή της θεσμικής αυτοσυγκράτησης 

των δικαστών, φαινόμενο που έχει επαρκώς μελετηθεί από την πολιτική επιστήμη και τη 

συνταγματική θεωρία ως θεμελιώδης όρος αναπαραγωγής της ισχύος του θεσμού της 
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 Βλ. τoν προβληματισμό του Α. Ράντου για το πρόβλημα της σύνθεσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Α. 
Ράντος, “Η αναθεωρητική πρόταση δημιουργίας Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα”, σε Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο, op.cit., σ.16-18). Βλ. επίσης Κώστα Ζώρα, «Η Αναθεώρηση του Συντάγματος και 
Δικαιοσύνη», στην εφημερίδα «Η Εφημερίδα των Συντακτών», 26-07-2017. 
86

 Α. Ράντος, ibid, σ.16. 
87

 Κ. Μποτόπουλος, “Από τον κοινοβουλευτισμό...”, op.cit. Βλ. αντίθετα Κ.Χ. Χρυσόγονος, «Σχεδίασμα 
εκδημοκρατισμού. Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη αναθεώρηση» in www.constitutionalism.gr/22-05-2011.  
88

 Βλ. Π. Καζάκος, Αναθεώρηση του Συντάγματος και Οικονομία, op.cit., σ.143, Γ. Τσεμπελής, “Λήψη 
αποφάσεων στα Πολιτικά Συστήματα: Αρνησίκυροι Παίκτες”, The Greek Review of Social Research, 1-112, 
2003, σ.3-72 και του ιδίου, “Η συνταγματική αναθεώρηση και η πρόταση Μητσοτάκη”, στην εφημερίδα “Το 
Βήμα”, 17-1-2016. 
89

 Για τους κινδύνους της πλήρους πολιτικοποίησης της συνταγματικής δικαιοσύνης και τις τεχνικές 
αποτροπής τους βλ. Γ. Κασιμάτη, Συνταγματική δικαιοσύνη, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999, σ.72. 

http://www.constitutionalism.gr/22-05-2011
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Δικαιοσύνης σε ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα90. 

Υπό την έννοια αυτή, η θέσπιση ενός ΣΔ έχει μεγαλύτερη σημασία ως μηχανισμός 

παραγωγής συναίνεσης και σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, μέσω της 

λειτουργίας του ως εργαλείου ανάσχεσης της εξουσίας της πλειοψηφίας, παρά ως μια 

δήθεν ύστατη δικλίδα «ορθής τήρησης» του Συντάγματος. Αντί να τρέφουμε την επικίνδυνη 

αυταπάτη ότι ένα τέτοιο Δικαστήριο θα λειτουργήσει ως ένας αντικειμενικός «φύλακας» του 

Συντάγματος στο πλαίσιο ενός μονοσήμαντου ελέγχου νομιμότητας, πέρα και έξω από το 

πολιτικό παίγνιο, θα ήταν προτιμότερο να συμβιβαστούμε από τώρα με τη ρεαλιστική 

πρόγνωση ότι το ΣΔ θα συνδιαμορφώνει εφεξής τις θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις στη 

χώρα. Η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας δεν συνιστά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, 

κάποιο ιδιαίτερο πλήγμα στη «θεσμική μας αυτοεκτίμηση», για να θυμίσω μια ωραία 

έκφραση του Κ. Γιαννακόπουλου91, για τον ίδιο λόγο που δεν θα έπρεπε να αιθάνονται 

θιγμένοι οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι πολίτες ή ακόμη και οι Αμερικανοί από την εποχή της 

Marbury v. Μadison, από τη λειτουργία του δικού τους συστήματος ελέγχου 

συνταγματικότητας των νόμων.  

Ας μη λησμονούμε, τέλος, ότι η ανθρωπολογική σύλληψη που υποστηρίζει τη θεωρία 

των αντιβάρων είναι κατά βάθος ριζικά απαισιόδοξη και κυνική. «Αν οι άνθρωποι ήταν 

ενάρετοι άγγελοι, δεν θα υπήρχε χρεία αλληλοελέγχων και αντιβάρων»92, μας διδάσκει ο 

Madison επηρεασμένος από τον σκωτσέζικο διαφωτισμό, για να μας προτρέψει όμως να 

βασιστούμε στον ανταγωνισμό των φιλοδοξιών, αν θέλουμε να προκόψουμε συλλογικά. Ας 

στοχαστούμε λοιπόν σαν σύγχρονοι μαθητές του Madison κι ας αναρωτηθούμε εξίσου 

προκλητικά: η εισαγωγή του χρυσού «δημοσιονομικού κανόνα» στις προηγμένες έννομες 

τάξεις της Δύσης για την αποτροπή των ελλειμμάτων και τη διασφάλιση ισοσκελισμένων ή 

πλεονασματικών προϋπολογισμών αποτελεί άραγε ένδειξη χαμηλής ή υψηλής θεσμικής 

αυτοεκτίμησης ή αυτοπεποίθησης;93 Μήπως είναι απλώς η υπόμνηση ότι, αφού είναι 
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μοιραίο από την ανθρώπινη φύση μας να λοξοδρομήσουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους για 

να αυτοπεριοριζόμαστε και να «δένουμε τα χέρια μας», όπως ο Οδυσσέας απέναντι στις 

Σειρήνες;94 Μήπως, σε τελική ανάλυση, οφείλουμε να έχουμε "χαμηλή συλλογική 

αυτοεκτίμηση" για τη μέχρι τώρα λειτουργία του πολιτικού και θεσμικού μας συστήματος; 

Αυτού δηλαδή που παρήγαγε την πελατειακή εκποίηση της χώρας, την αδιαφάνεια και τον 

παρασιτισμό;95. Η τυχόν καταφατική απάντηση μας θυμίζει τους λόγους για τους οποίους 

χρειαζόμαστε τα αντίβαρα και τους πολλαπλούς θεσμικούς αλληλοελέγχους, κατά τη 

διδασκαλία των μεγάλων στοχαστών της νεωτερικότητας. Για να μπορέσουμε να 

προκαλέσουμε με ασφάλεια, με μια σειρά δηλαδή από αιτιακές αλληλουχίες, την κάμψη των 

καθεστωτικών τάσεων, την ανατροπή της σύγχρονης πελατειακής συνθήκης και την 

άμβλυνση της φεουδαρχικής νοοτροπίας των κομμάτων που μας άφησαν στο περιθώριο 

των εξελίξεων.  Και όταν επιτέλους θα έχουμε αρχίσει να τα καταφέρνουμε, τότε θα έχουμε 

κερδίσει και μεγάλο μέρος της χαμένης αυτοεκτίμησής μας, όχι πλέον ως εύθραυστου 

μηχανισμού υπεραναπλήρωσης, αλλά ως συμπτώματος στέρεης συλλογικής 

αυτοπεποίθησης.  
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