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Η ςυηιτθςθ για τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ ξεκίνθςε με τον χειρότερο δυνατό 
τρόπο. Οι προτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί από τον ΣΥΙΖΑ υπακοφν περιςςότερο ςτθ 
λογικι ενόσ επικοινωνιακοφ προεκλογικοφ παιχνιδιοφ παρά ενόσ οργανωμζνου διαλόγου 
για τθ βελτίωςθ του ςυνταγματικοφ κειμζνου, ενϊ θ πρόταςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ 
εμφανίηεται φλφαρθ και χωρίσ ςυνεκτικό ιςτό. Ειδικότερα, οι προτάςεισ που κατζκεςε ο 
ΣΥΙΖΑ βρίκουν εςωτερικϊν αντιφάςεων. Από τθν πλευρά τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ 
ζχουν ιδθ καταγγελκεί οι περιςςότερεσ από αυτζσ ωσ επιηιμιεσ ι αλυςιτελείσ, όμωσ 
υπάρχουν και ςθμεία ςφμπτωςθσ που προκαλοφν ανθςυχία.  

Οι βακιζσ εςωτερικζσ αντιφάςεισ και θ ελλιπισ επεξεργαςία του εγχειριματοσ 
αποτυπϊνονται μεταξφ άλλων ςτισ ακόλουκεσ προτάςεισ: 

Ρρϊτον, θ πρόταςθ να κακιερωκεί θ κρθςκευτικι ουδετερότθτα του κράτουσ, χωρίσ όμωσ 
να απαλειφκεί θ αναφορά περί επικρατοφςασ κρθςκείασ, ζχει ιδθ επιςθμανκεί ότι 
αποτελεί μία εςωτερικι αντίφαςθ, που εμφανϊσ αποςκοπεί να παρακάμψει τισ αναγκαίεσ 
ςυνταγματικζσ και νομοκετικζσ αλλαγζσ ςτθ ςχζςθ Κράτουσ-Εκκλθςίασ. Αν λθφκεί υπόψθ 
και θ πρόςφατθ ςυμφωνία Ρρωκυπουργοφ και Αρχιεπιςκόπου, κακίςταται εμφανζσ ότι 
πραγματικι πρόκεςθ αποςαφινιςθσ των διακριτϊν ρόλων Κράτουσ και Εκκλθςίασ δεν 
υφίςταται. 

Δεφτερον, θ πρόταςθ για τθν εκλογι Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, αν και ορκϊσ απεμπλζκει 
τθ ςχετικι διαδικαςία από τθν απειλι πρόωρων εκλογϊν, ωςτόςο διζπεται από ζνα 
διχαςμό ςκοπϊν και μζςων. Εκκινεί από το αίτθμα ςυναινετικισ εκλογισ του Ρροζδρου με 
αυξθμζνθ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία, αλλά ςτθ ςυνζχεια εκτρζπεται ςε μια 
ςυγκρουςιακι άμεςθ εκλογι, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα μποροφςε να είναι θ 
αποςτακεροποίθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ. Στθ λανκαςμζνθ επιλογι τθσ άμεςθσ εκλογισ 
προςανατολίηεται και θ πρόταςθ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ, παρότι είναι προφανζσ 
ότι οδθγεί ςε πόλωςθ και κομματικοποίθςθ του κεςμοφ. 

Τρίτον, θ διενζργεια δθμοψθφιςμάτων με λαϊκι πρωτοβουλία εγκυμονεί τον κίνδυνο τθσ 
λαϊκισ χειραγϊγθςθσ από δυναμικζσ μειοψθφίεσ ι τθσ αξιοποίθςθσ δθμοψθφιςματικϊν 
πρακτικϊν για τθν ενίςχυςθ κομματικϊν θγεςιϊν, παρακάμπτοντασ ςυλλογικά όργανα 
όπωσ το Κοινοβοφλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον κεςμό του δθμοψθφίςματοσ 
χρθςιμοποίθςαν ςυςτθματικά και χειραγωγικά ιδίωσ αυταρχικά κακεςτϊτα και λαϊκιςτζσ 
θγζτεσ. Αλλά και ςτθ χϊρα-πρότυπο τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, τθν Ελβετία, αρκετά 
δθμοψθφίςματα ζχουν οδθγιςει ςε παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τζταρτον, αποτελεί κακοποίθςθ του ςυνταγματικοφ κειμζνου θ εξαγγελία τθσ κατοχφρωςθσ 
ι ενδυνάμωςθσ οριςμζνων κοινωνικϊν δικαιωμάτων, τα οποία ιδθ προςτατεφονται από το 
Σφνταγμά μασ και ζχουν αναγνωριςτεί από τθ νομολογία, τθ ςτιγμι που με το τρίτο 
Μνθμόνιο, τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ακολοφκθςαν και τθν εκποίθςθ τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ ζχουν ςυρρικνωκεί οι κεςμικζσ εγγυιςεισ κοινωνικισ προςταςίασ. 

Κρίςιμο για τθν αποτίμθςθ κάκε ανακεωρθτικισ πρωτοβουλίασ δεν είναι μόνο να 
αξιολογθκεί μια προσ μια κάκε προτεινόμενθ τροποποίθςθ, αλλά να διαπιςτωκεί αν οι 
προτάςεισ διαπνζονται από ςυνοχι και εςωτερικι ιςορροπία, αν είναι ςυμβατζσ μεταξφ 
τουσ και με τισ ιςχφουςεσ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ, αν εντάςςονται ςε μια ςαφι κεςμικι-
πολιτικι ςτόχευςθ και αν ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει 



το κράτοσ και θ οικονομία. Πλεσ οι προθγοφμενεσ προχποκζςεισ δεν φαίνεται να 
πλθροφνται ςιμερα.  

Αντίκετα, υπάρχει ο κίνδυνοσ να πραγματοποιθκεί μία περιοριςμζνθσ ζκταςθσ 
ανακεϊρθςθ, θ οποία δεν κα περιλάβει κρίςιμα πεδία όπου είναι αναγκαία θ παρζμβαςθ 
του ανακεωρθτικοφ νομοκζτθ. Το αποτζλεςμα κα είναι να διαιωνιςτοφν ατυχείσ  
ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ, όπωσ αυτζσ που αφοροφν τθν απαγόρευςθ των ιδιωτικϊν μθ 
κερδοςκοπικϊν πανεπιςτθμίων, αφοφ για να ξεκινιςει μία νζα ανακεωρθτικι 
πρωτοβουλία απαιτείται να περάςουν πζντε χρόνια από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
προθγοφμενθσ. Σε αυτι τθν παγίδα δεν πρζπει να πζςει θ αντιπολίτευςθ. Ορκότερθ 
επιλογι, υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, κα ιταν να τροποποιθκεί το άρκρο 110 του Συντάγματοσ 
που προβλζπει τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ, αφοφ ακριβϊσ από τθν ελαττωματικι 
ςυνταγματικι μθχανικι αυτισ τθσ διαδικαςίασ ξεκινάει θ εργαλειοποίθςθ τθσ 
ςυνταγματικισ μεταρρφκμιςθσ και θ υποταγι τθσ ςε επικοινωνιακοφ τφπου ςτοχεφςεισ των 
αντίπαλων πολιτικϊν δυνάμεων. 
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