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Υπάρχουν δφο διαδεδομζνεσ αντιλιψεισ μεταξφ ςυνταγματολόγων και πολιτικϊν ςχετικά 

με τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ. Η πρϊτθ υποςτθρίηει ότι θ ανακεϊρθςθ δεν είναι 

αναγκαία για τθν ανάταξθ τθσ χϊρασ, αφοφ τα προβλιματα ςτουσ κεςμοφσ και τθν 

οικονομία δεν ζχουν ωσ επίκεντρο τθ ςυνταγματικι τάξθ. Η δεφτερθ είναι εκ διαμζτρου 

αντίκετθ, κεωρϊντασ προχπόκεςθ για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ μια ευρεία ςυνταγματικι 

μεταρρφκμιςθ. Η άποψι μου αποκλίνει και από τισ δφο προθγοφμενεσ αντιλιψεισ.  

Κατ’ αρχάσ, το Σφνταγμά μασ πάςχει ςε αρκετζσ διατάξεισ από ανορκολογικότθτα, δθλαδι 

επιδιϊκει ςυγκεκριμζνουσ κεςμικοφσ ςκοποφσ με ακατάλλθλα ρυκμιςτικά μζςα (αναλυτικά 

Ξ. Κοντιάδθσ, Το ανορκολογικό μασ Σφνταγμα, εκδ. Παπαηιςθ, 2015). Επιδιϊκει, για 

παράδειγμα, τθ ςυναίνεςθ των πολιτικϊν παικτϊν ςε επιμζρουσ διαδικαςίεσ, αλλά οδθγεί 

ςτθ ςφγκρουςι τουσ, όπωσ ςυμβαίνει μεταξφ άλλων ςτθν περίπτωςθ τθσ εκλογισ 

Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, όπου ο «εκβιαςμόσ» τθσ προκιρυξθσ πρόωρων εκλογϊν αν 

δεν επιτευχκοφν αυξθμζνεσ πλειοψθφίεσ καταλιγει να μετατρζπεται ςε μθχανιςμό 

διάλυςθσ τθσ Βουλισ, όταν αυτό εξυπθρετεί ςυγκυριακά τθν εκάςτοτε αντιπολίτευςθ ι και 

τθν ίδια τθν Κυβζρνθςθ. Ζτςι όμωσ διαταράςςεται ο εκλογικόσ κφκλοσ και θ κυβερνθτικι 

ςτακερότθτα, με δυςμενείσ κατά κανόνα ςυνζπειεσ για τθν οικονομία, όπωσ αποδείχκθκε 

και ςτισ πρόωρεσ εκλογζσ του Ιανουαρίου 2015. 

Οφτε όμωσ θ αντίκετθ αντίλθψθ, ότι με τθ ριηικι ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ κα αλλάξει 

όψθ θ χϊρα, κινείται ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Η ςυνταγματικι μεταρρφκμιςθ είναι μεν 

αναγκαία, τόςο από ουςιαςτικι όςο και από ςυμβολικι άποψθ, όμωσ δεν αποτελεί τθ 

λυδία λίκο για τθν αντιμετϊπιςθ των πακογενειϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, τθ δικαιοςφνθ, 

το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι τθν κοινωνικι αςφάλιςθ. Μια εμβλθματικι ανακεϊρθςθ, με 

ευφάνταςτεσ καινοτομίεσ, ενδεχομζνωσ να προκαλζςει μάλιςτα ακόμθ μεγαλφτερο χάοσ 

ςτθν ελλθνικι πολιτεία ι να λειτουργιςει ωσ επικοινωνιακό και «ψευδομεταρρυκμιςτικό» 

τζχναςμα, αποπροςανατολίηοντασ από μείηονα προβλιματα (βλ. Ξ. Κοντιάδθσ, Πϊσ 

γράφεται το Σφνταγμα;, εκδ. Παπαηιςθ, 2018).  

Από κεςμικι άποψθ, ςε ζνα ςοβαρό κράτοσ με επίγνωςθ τθσ ευκφνθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ δθμογραφικισ, οικονομικισ, κεςμικισ και αξιακισ ζκπτωςθσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, 

το πρϊτο βιμα κα ιταν να ςυμφωνθκεί ζνασ χάρτθσ νομοκετικϊν μεταρρυκμίςεων, όπου 

εκτόσ των άλλων κα δοκιμαηόταν θ δυνατότθτα να επιτευχκοφν ευρφτερεσ πολιτικζσ και 

κοινωνικζσ ςυμφωνίεσ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνεκτικοφ εκνικοφ ςχεδίου. Η ςυνταγματικι 

ανακεϊρθςθ κα μποροφςε να εξελίςςεται παράλλθλα με τισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ι 

να αποτελζςει επιςτζγαςμα αυτισ τθσ μεταρρυκμιςτικισ διαδικαςίασ. Ζνασ τζτοιοσ 

πολιτικόσ - κεςμικόσ ςχεδιαςμόσ, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ των αντίςτοιχων 

προχποκζςεων ςε επίπεδο πολιτικισ κουλτοφρασ, δεν υφίςτανται ςιμερα, αντίκετα με όςα 

είδαμε να ςυμβαίνουν ςτισ άλλεσ χϊρεσ που βγικαν από Μνθμόνια και πζτυχαν να 

δανειςτοφν από τισ αγορζσ. 

Ζνα τελευταίο, κρίςιμο ερϊτθμα: Είναι κατάλλθλθ θ πολιτικι ςυγκυρία για μια 

ανακεωρθτικι πρωτοβουλία ι υπάρχει κίνδυνοσ να χρθςιμοποιθκεί εργαλειακά και 

παρελκυςτικά, με αποτζλεςμα να χακεί άλλθ μια ευκαιρία; Είναι προφανζσ ότι, κακϊσ θ 

χϊρα ζχει πλζον ειςζλκει ςε μια ςκλθρι προεκλογικι περίοδο, με τζςςερισ εκλογικζσ 

αναμετριςεισ το επόμενο δωδεκάμθνο (αυτοδιοικθτικζσ, ευρωεκλογζσ, βουλευτικζσ και 

προεδρικζσ), θ πόλωςθ και οι επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ κα υπεριςχφουν απζναντι ςτισ 



νθφάλιεσ και ςυναινετικζσ επιλογζσ που απαιτοφνται για τθ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ. 

Δυςτυχϊσ, και ςτο κρίςιμο αυτό πεδίο θ Κυβζρνθςθ κακυςτζρθςε πολφ. Ενδεχομζνωσ οφτε 

αυτι θ αργοπορία ιταν επικοινωνιακά άδολθ. 
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