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Το ανηιπροζφπεσηικό ζύζηημα ζηη ζκέυη ηοσ Αριζηόβοσλοσ Μάνεζη και ηο
αίηημα διεύρσνζης ηης δημοκραηικής ηοσ νομιμοποίηζης

Χαξάιακπνο Κνπξνπλδήο, Γηδάθηνξαο Ννκηθήο ΑΠΘ, Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο, ΔΠ ΔΑΠ

Ζ ζθέςε ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε έρεη ζεκαδέςεη αλεμίηεια ηελ εμέιημε ηνπ
πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηελ Διιάδα. Ζ επίδξαζε ηνπ θνξπθαίνπ έιιελα ζπληαγκαηνιφγνπ φρη
κφλν ζηε ζπληαγκαηηθή ζεσξία αιιά θαη ζηε ζπληαγκαηηθή πξάμε, ππήξμε θαηαιπηηθή. Δίλαη
παλζνκνινγνχκελν φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ, ηφζν ην θαπηφ θαινθαίξη ηνπ 1965, φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975
θαη ηελ πξφηαζε ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 1985, γηα λα κλεκνλεχζνπκε κφλν ηηο πην
γλσζηέο δεκφζηεο παξεκβάζεηο ηνπ, έπαημαλ θαίξην ξφιν ζ‟ απηά ηα θξίζηκα ζηαπξνδξφκηα ηεο
ειιεληθήο πληαγκαηηθήο Ηζηνξίαο. Γελ είλαη φκσο εμίζνπ απηνλφεηε ε αλαγλψξηζε ηεο
επηθαηξφηεηαο θαη ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ θνξπθαίνπ έιιελα
ζπληαγκαηνιφγνπ.
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αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξνχλ πνιιέο θνξέο ηε ζθέςε ηνπ μεπεξαζκέλε,
ζεκαδεκέλε απφ έλα ηαξαγκέλν παξειζφλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ θξίζεσλ πνπ έρεη πεξάζεη
αλεπηζηξεπηί. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ ζα επηρεηξήζεη λα ηεθκεξηψζεη ε παξνχζα κειέηε είλαη
φηη ν ππξήλαο ηεο ζθέςεο ηνπ Μάλεζε αλαθνξηθά κε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα, ε κέξηκλά
ηνπ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ νπζηαζηηθφηεξε θαη γλεζηφηεξε αληηπξνζψπεπζε ησλ
αληηπξνζσπεπνκέλσλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο κε θξηηήξην ηε κέγηζηε δπλαηή
θαηνρχξσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, δηαηεξεί ηελ πξνσζεηηθή ηνπ δχλακε θαη ζηηο κέξεο καο. ‟
απηφ ην πιαίζην, ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζα επηθεληξσζεί αξρηθά ζε κηα πεξηνδνιφγεζε ηεο
ζθέςεο ηνπ Μάλεζε, εληάζζνληάο ηελ ζην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
αλαπηχρζεθε, θη έπεηηα ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο θαη λα ηε ζπλδέζεη κε ηε
ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ
αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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1. Ο Μάνεζης για ηο ανηιπροζφπεσηικό ζύζηημα καηά ηην προδικηαηορική περίοδο
α) Άκεζε θαη αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία
Ζ ζθέςε ηνπ Μάλεζε γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα αξζξψζεθε αξρηθά ζην πιαίζην
ηεο «θαρεθηηθήο»1 δεκνθξαηίαο, πνπ αθνινχζεζε ηνλ εκθχιην πφιεκν ηνπ 1946-1949.
Αληηκέησπνο κε ηε δηαξθή ππνλφκεπζε ηεο ίδηαο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο απφ ην
ηέκκα2 θαη ην ζηξαηφ3, ν Μάλεζεο πξνζπαζεί κε ην έξγν ηνπ λα ππεξαζπηζηεί ηε ιατθή
θπξηαξρία απφ θάζε είδνπο επηβνπιή. Οη ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο ηνπ κάιηζηα εθθηλνχλ απφ πνιχ
πξνσζεκέλεο ζέζεηο, θαζψο δελ δηζηάδεη λα εθθξαζηεί θαη‟ αξρήλ ππέξ ηεο άκεζεο
δεκνθξαηίαο. Έηζη, φηαλ ζθηαγξαθεί ηηο ζεσξεηηθέο νξίδνπζεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο,
ππνγξακκίδεη φηη «ε ηειεία δεκνθξαηία είλαη άκεζνο»4. Γελ πξφθεηηαη γηα έλα απνθζεγκαηηθφ
obiter dictum, αιιά γηα βαζηθφ έξκα ηεο αληίιεςήο ηνπ γηα ηε ιατθή θπξηαξρία, ε νπνία θαηά
ηνλ Μάλεζε βξίζθεηαη ζε ζρέζε έληαζεο κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ θπβεξλψλησλ θαη
θπβεξλσκέλσλ5. Δθθηλψληαο απφ απηή ηελ αθεηεξία, δηαθξίλεη ηε δεκνθξαηία απφ ην
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Ο φξνο αλήθεη ζηνλ Ζ. Νηθνιαθφπνπιν, Η θαρεθηηθή δεκνθξαηία. Κόκκαηα θαη εθινγέο 1946-1967, ζη΄ έθδνζε,

Παηάθεο, Αζήλα, 2010.
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Βι. Ν. Αιηβηδάηνπ, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974. Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, γ΄ εθδ., Θεκέιην,

Αζήλα, 1995, ζει. 239-271.
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Βι. αληί άιισλ Γ. Υαξαιάκπε, ηξαηόο θαη πνιηηηθή εμνπζία. Η δνκή ηεο εμνπζίαο ζηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα,

Δμάληαο, Αζήλα, 1985, ζει. 35-46.
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Α. Μάλεζεο, Αη εγγπήζεηο ηεξήζεσο ηνπ πληάγκαηνο, η. ΗΗ΄, Αθνί Π. άθθνπια, Αζήλαη-Θεζζαινλίθε, 1965, ζει.

64. Σελ ίδηα ζθέςε επαλαιακβάλεη θαη παξαθάησ, ζηελ αξρή ηεο πξαγκάηεπζήο ηνπ γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή
δεκνθξαηία, ηνλίδνληαο φηη «ε άκεζνο δεκνθξαηία απνηειεί ηελ ηειεηνηέξαλ εθαξκνγήλ ηεο αξρήο ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο» (φ.π., ζει. 174, ζεκ. 3).
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Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηνλ παξαιιειηζκφ ηεο απφιπηεο κνλαξρίαο κε ηελ «απφιπηε», δειαδή άκεζε, δεκνθξαηία:

«Ζ δηάθξηζηο κεηαμχ αθ‟ ελφο κελ θνξέσο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, αθ‟ εηέξνπ δε ησλ αζθνύλησλ πξάγκαηη απηήλ
[…] δελ έρεη, θαηά ζεσξίαλ, ιφγνλ ππάξμεσο εληφο ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο δηεπνκέλεο ππφ ηαο αξράο ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο. Γπλάκεη απηήο, ν Λαφο πξέπεη λα αζθή νιφθιεξνλ ηελ θξαηηθήλ εμνπζίαλ θαη λα εθθξάδε ακέζσο θαη
ειεπζέξσο ηελ θξαηηθήλ ζέιεζηλ, ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, άιινπο πιελ εθείλσλ ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο
εθάζηνηε ζέηεη θαη δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα κεηαβάιιε ή θαηαξγή· έρεη δειαδή ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ν Λαφο, φρη
κφλνλ ηελ ππεξηάηελ εληφο ηνπ θξάηνπο λνκηθήλ ηθαλφηεηα, ήηνη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλσηάηνπ νξγάλνπ, αιι‟ είλαη
θαη ην κνλαδηθόλ άκεζνλ όξγαλνλ ηνπ θξάηνπο. Οχησο ε δεκνθξαηία ηειεηνχηαη, θαζίζηαηαη απφιπηνο (φπσο
αθξηβψο θαη ε κνλαξρία είλαη απφιπηνο εηο ηαο αληηζηνίρνπο πεξηπηψζεηο θαζ‟ αο ε θξαηηθή εμνπζία ζπγθεληξνχηαη
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θηιειεπζεξηζκφ, ππελζπκίδνληαο ηε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή ηνπο. Απφ ηε κία πιεπξά, ζηελ
ηζηνξηθή θνηηίδα ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ αξραία Αζήλα, νη πνιίηεο ζπκκεηείραλ άκεζα ζηελ
άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο απέλαληη ζηελ νπνία φκσο ήηαλ σο άηνκα λνκηθψο
απξνζηάηεπηνη, ελψ απφ ηελ άιιε ν θηιειεπζεξηζκφο θαη ε θαηνρχξσζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
ζπλππήξμαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαηά ην 19ν αηψλα κε ηε κνλαξρηθή αξρή6. Ζ ηζηνξηθή εκθάληζε
ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εμνπζηψλ ηνπ κνλάξρε δελ ζπκπίπηεη, θαηά
ζπλέπεηα, κε ηε ζχγρξνλε εκθάληζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο7. Ζ αληηπξνζσπεπηηθή αξρή
ζπλδέζεθε κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή κε ηελ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο,
δηακνξθψλνληαο κηα λέα πνιηηεηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία θπξίαξρνο είλαη ν ιαφο, εληφο

εηο ρείξαο ηνπ θπξηάξρνπ κνλάξρνπ). Όζνλ πεξηζζφηεξνλ ακέζσο θαη ελεξγψο θαη απνθιεηζηηθψο αζθή ν Λαφο ηελ
θξαηηθήλ εμνπζίαλ, ηφζνλ γεληθσηέξα απνβαίλεη ε λνκηθή ηδηφηεο ηνπ σο θπξίαξρνπ θαη εληειεζηέξα θαζίζηαηαη ε
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο» (φ.π., ζει. 65).
6

Με ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ, «θηιειεχζεξνλ θαη δεκνθξαηηθφλ πνιίηεπκα δελ ζπκπίπηνπλ ελλνηνινγηθψο. Φηιειεχζεξνλ

ελδέρεηαη λα είλαη θαη έλα κνλαξρηθφλ πνιίηεπκα, σο πρ ηα ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο, ην νπνίνλ επεθξάηεη εηο
ηαο ρψξαο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαηά ηνλ 19νλ αηψλα, δηαζθαιίδεη δε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. Καη αληηζηξφθσο,
είλαη δπλαηφλ λα λνεζεί δεκνθξαηηθφλ πνιίηεπκα κε θηιειεχζεξνλ, σο πρ ε αξραία αζελατθή δεκνθξαηία, φπνπ
κφλνλ ε πνιηηηθή – φρη δε θαη ε αηνκηθή – ειεπζεξία ήην λνκηθψο θαηνρπξσκέλε δηα ηνπο πνιίηαο∙ ε ειεπζεξία
επξαγκαηνπνηείην δηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ εηο ηελ άζθεζηλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο (πνιηηηθά δηθαηψκαηα),
έλαληη ηεο νπνίαο φκσο νχηνη, σο άηνκα, ήζαλ λνκηθψο απξνζηάηεπηνη (αλππαξμία “αηνκηθψλ δηθαησκάησλ”)»
(φ.π., ζει. 40-41).
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Βι. αλαιπηηθφηεξα ηηο δηαηππψζεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε έληαζεο κεηαμχ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη

δεκνθξαηηθήο αξρήο: «Σν αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα θαζ‟ εαπηφ δελ ζπλπθαίλεηαη αλαγθαίσο πξνο ηελ
δεκνθξαηηθήλ αξρήλ θαη δε σο αξρήλ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Πεξί ηνχηνπ καξηπξεί θαη απηή ε θαηαγσγή ηνπ
ζεζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε εηζθνξά ππέξ ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο εληφο ησλ νιηγαξρηθψλ-θενπδαξρηθψλ θαη ελ ζπλερεία
ησλ κνλαξρηθψλ πνιηηεπκάησλ, εηο α επί ζεηξά εηψλ ειεηηνχξγεζε, ζπλίζηαην πάλησο εηο ηνλ βαζκηαίνλ
πεξηνξηζκφλ ηεο εμνπζίαο ηνπ κνλάξρνπ, έλαληη ηεο νπνίαο, δηά ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο – έρνληνο
αξρηθψο κφλνλ ζπκβνπιεπηηθάο απιψο, ζπλ ησ ρξφλσ δε απνθαζηζηηθάο αξκνδηφηεηαο – επεηπγράλεην λα
αληηπαξαηάζζεηαη πιένλ εληνλψηεξνλ θαη απζεληηθψηεξνλ ν ιαφο. Μεηά δε ηελ ζηνηρεηψδελ θαζηέξσζηλ ηεο
δεκνθξαηηθήο αξρήο ππφ ηελ κνξθήλ ηεο αξρήο ηεο „εζληθήο θπξηαξρίαο”, ην αληηπξνζσπεπηηθφλ ζχζηεκα
ερξεζηκνπνηήζε πξνο πεξηζηνιήλ κάιινλ, παξά πξνο ζπλεπή εθαξκνγήλ ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο» (φ.π., ζει. 174176).
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ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην χληαγκα ην νπνίν ν ίδηνο έρεη ζεζπίζεη8. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
αληηπξνζσπεπηηθή αξρή ζπληζηά πιένλ νξγαλσηηθή βάζε ελφο ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο.
β) Η αληηπξνζσπεπηηθή αξρή ζην ύληαγκα ηνπ 1952
Ζ ζχλδεζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο κε ηε δεκνθξαηία αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ Μάλεζε θαη
φηαλ εηζέξρεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο αξρήο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
φπσο απηή απνηππσλφηαλ ζην χληαγκα ηνπ 1952. Σν αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θπξίσο απφ ηε Βνπιή, ηα κέιε ηεο
νπνίαο αλαδεηθλχνληαη κέζσ εθινγψλ πνπ δηελεξγνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη,
ε Βνπιή, σο ιατθή αληηπξνζσπεία «εηο ηα πνιηηεχκαηα ηα δηεπφκελα ππφ ηεο “δεκνθξαηηθήο
αξρήο”, δελ είλαη απιψο θξαηηθφλ ηη φξγαλνλ. Δίλαη όξγαλνλ αλαδεηθλπόκελνλ απ‟ επζείαο ππό
ηνπ θπξηάξρνπ Λανύ, ελεξγνχληνο σο εθινγηθνχ ζψκαηνο»9. ‟ απηφ ην πιαίζην, ππνζηεξίδεη φηη
ε απνμέλσζε ηεο ιατθήο αληηπξνζσπείαο απφ ηελ άζθεζε ηεο θχξηαο αξκνδηφηεηάο ηεο, ηελ
εθπφλεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ, ζπληζηά ππνλφκεπζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο.
Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε είρε άκεζα πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο, αθνχ ε απηφλνκε
θπβεξλεηηθή λνκνζεζία, πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλζήζεη κε ηε κνξθή ησλ «αλαγθαζηηθψλ
λφκσλ»10, επαλεκθαλίζηεθε ππφ ην θαζεζηψο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 κε ηε κνξθή ησλ
Πξάμεσλ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ)11. Οη ΠΤ ήηαλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο κε λνκνζεηηθφ
πεξηερφκελν, ηηο νπνίεο εμέδηδαλ νη θπβεξλήζεηο ρσξίο πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε θαη
8

Με ηα ραξαθηεξηζηηθά ιφγηα ηνπ ίδηνπ, «Γηα ηνπ πληάγκαηνο ν ιαφο έρεη “απηνδεζκεπζή” λα εθθξάδε ελ ησ

πιαηζίσ απηνχ ηελ ζέιεζίλ, θαζ‟ σξηζκέλνλ λνκηθψο νξγαλσκέλνλ ηξφπνλ», (φ.π., ζει. 92). Πξβι. ηελ παξεκθεξή
κεηαγελέζηεξε αλάιπζε ησλ F. Hamon, M. Troper, Droit Constitutionnel, LGDJ, Paris, 2003, p. 174.
9

Α. Μάλεζεο, «Ζ έθηαθηνο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πκβνιή εηο ηελ εξκελείαλ ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 2-5 ηνπ

πληάγκαηνο)», ζηνπ ίδηνπ, πληαγκαηηθή ζεσξία θαη πξάμε 1954-1979, άθθνπια, Θεζζαινλίθε 1980, ζει. 184 [ε
ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].
10

Γελ είλαη ηπραίν φηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Μάλεζε αθνξνχζε αθξηβψο απηφ ην ζέκα, βι. Α. Μάλεζε, Πεξί

αλαγθαζηηθώλ λόκσλ. Αη εμαηξεηηθαί λνκνζεηηθαί αξκνδηόηεηεο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, εθδ. νίθνο «Σν Ννκηθφλ»
Νηθ. Α. άθθνπια, Αζήλαη-Θεζζαινλίθε, 1953.
11

Γηα ηηο ΠΤ βι. επίζεο Ν. Αιηβηδάηνπ, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974. Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, γ΄

εθδ., Θεκέιην, Αζήλα 1995, ζει. 225-229.
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θαινχληαλ λα επηθπξψζεη a posteriori ε Βνπιή κε λφκνπο ή λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα. Ζ έθδνζε
ΠΤ, φπσο επηζήκαηλε ν Μάλεζεο ήδε απφ ην 1955, δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά «απζαίξεηνο
νηθεηνπνίεζηο λνκνζεηηθώλ αξκνδηνηήησλ ππό Κπβεξλήζεσλ»12, νη νπνίεο παξακέξηδαλ κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ηελ θαη‟ εμνρήλ αξκφδηα γηα ηε ζέζε θαλφλσλ δηθαίνπ ιατθή αληηπξνζσπεία. Ο
Μάλεζεο δελ ζηακάηεζε λα ζηειηηεχεη απηήλ ηελ πξαθηηθή «ιαζξαίαο θαη αθαλνύο αζθήζεσο
λνκνζεηηθήο εμνπζίαο»13 νχηε φηαλ ζπλερίζηεθε ππφ ην θαζεζηψο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975
(κέρξη ην 1991!) κε ηε κνξθή έθδνζεο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ρσξίο πξνεγνχκελε λνκνζεηηθή
εμνπζηνδφηεζε.
Ζ επαηζζεζία ηνπ Μάλεζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληηπξνζψπεπζεο
εθδειψζεθε επίζεο θαη φηαλ, ήδε απφ ην 1954, πξνζπάζεζε λα νξηνζεηήζεη ηελ έθηαθηε
λνκνζεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 35 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 195214. πγθεθξηκέλα,
ην ελ ιφγσ άξζξν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην βαζηιηά15, φηαλ απνπζίαδε ε Βνπιή ή είραλ δηαθνπεί
νη εξγαζίεο ηεο, λα εθδίδεη λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα γηα ηε ξχζκηζε εμαηξεηηθψο επεηγφλησλ
ζεκάησλ16. Απαξαίηεηε ήηαλ κφλν ε έγθξηζή ηνπο απφ κία 60κειή εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή
επηηξνπή πνπ νξηδφηαλ ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ θαη ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο λέαο, ε
νπνία θαινχληαλ λα ςεθίζεη χζηεξα απφ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζπδήηεζε πνπ
νινθιεξσλφηαλ ζε κία κφλν ζπλεδξίαζε. Παξφηη ν Μάλεζεο ζεσξνχζε φηη ε ελ ιφγσ έθηαθηε
λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζπληζηνχζε κηα ηθαλνπνηεηηθή θαηλνηνκία17, δελ δίζηαζε λα ζηειηηεχζεη
ηελ θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηεο18. Απηή νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε επηηξνπή αδηαθνξνχζε
ζπζηεκαηηθά γηα ηε ζπλδξνκή ηεο νπζηαζηηθήο πξνυπφζεζεο ηνπ «εμαηξεηηθψο επείγνληνο» θαη
νπδέπνηε αμηνπνίεζε ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζκψλ πνπ ηεο έδηλε ε ηέηαξηε παξάγξαθνο
12

Α. Μάλεζεο, «Πξάμεηο ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ» ζηνπ ίδηνπ, πληαγκαηηθή Θεσξία…,

φ.π., ζει. 252 θαη γεληθφηεξα ζει. 244-276 [ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].
13

Α. Μάλεζεο, «Πξάμεηο ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ…», φ.π., ζει. 274, ζεκ. 18 [ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].

14

Α. Μάλεζεο, «Ζ έθηαθηνο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία…», φ.π., ζει. 182-243.

15

Ζ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αλήθε ηππηθά ζηνλ Αλψηαην Άξρνληα, ζηελ πξάμε φκσο αζθνχληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε.

16

Σα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα θξίζεθε εμαξρήο φηη είραλ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, βι. Γ. Παπαραηδή, ύζηεκα ηνπ ελ

Διιάδη ηζρύνληνο Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, εθδ. Π. Εαραξφπνπινπ, Αζήλαη, 1952, ζει. 97.
17

Βι. Α. Μάλεζε, πληαγκαηηθόλ Γίθαηνλ. Παλεπηζηεκηαθαί παξαδόζεηο, η. Α΄, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε,

1967, ζει. 262.
18

Βι. Α. Μάλεζε, «Ζ έθηαθηνο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία…», φ.π., ζει. 242, ζεκ. 211.
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ηνπ άξζξνπ 35, ελψ απέξξηςε φιεο ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο, θαηάξγεζεο ή αθχξσζεο
δηαηάμεσλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ππεβιήζεζαλ ελψπηφλ ηεο19.
γ) Διεύζεξε θαη επηηαθηηθή εληνιή
Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Μάλεζε γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαζθάιηζε ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο απνηππψλεηαη εμίζνπ φηαλ ζθηαγξαθεί ηε θχζε θαη ηα φξηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο
εληνιήο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, επηθξίλεη κε εθηελή επηρεηξεκαηνινγία ηελ άπνςε φηη ε Βνπιή
είλαη άκεζν φξγαλν ηνπ θξάηνπο ην νπνίν απιψο αλαδεηθλχεηαη απφ ην εθινγηθφ ζψκα θαη δελ
ηειεί ζε θακία ζρέζε εμάξηεζεο απφ εληνιέο, νδεγίεο ή ππνδείμεηο ησλ εθινγέσλ 20. Αθφκα
πεξηζζφηεξν κάιηζηα, ν Μάλεζεο ηνπνζεηείηαη επζέσο ππέξ ηεο θαζηέξσζεο ηεο επηηαθηηθήο
εληνιήο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο αλάθιεζεο ησλ βνπιεπηψλ, ζεσξψληαο φηη αληαπνθξίλνληαη
πιεξέζηεξα ζηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο21.
Σν χληαγκα ηνπ 1952, θαηά ηνλ Μάλεζε, αθνινχζεζε κηα ελδηάκεζε επηινγή αλάκεζα
ζηελ απφιπηα ειεχζεξε θαη ηελ επηηαθηηθή εληνιή. Δηδηθφηεξα, ν Μάλεζεο ππνζηεξίδεη φηη ε
πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 (θαη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ειιεληθψλ
πληαγκάησλ) πνπ φξηδε φηη «νη βνπιεπηέο αληηπξνζσπεχνπζηλ ην Έζλνο θαη νπρί κφλνλ ηελ
εθινγηθήλ πεξηθέξεηαλ ππφ ηεο νπνίαο εθιέγνληαη» ζπλεπαγφηαλ ηελ χπαξμε κηαο νπζηαζηηθήο
ζρέζεο αλάκεζα ζε εθινγείο θαη εθιεγφκελνπο θαη κηα ζρεηηθή εμάξηεζε ησλ δεχηεξσλ απφ ηε
ζέιεζε ησλ πξψησλ. Με ηα ραξαθηεξηζηηθά ιφγηα ηνπ ίδηνπ, «κεηαμχ Λανχ σο εθινγηθνχ
ζψκαηνο θαη Βνπιήο πθίζηαηαη ηνηνχηνο λνκηθόο δεζκφο, αθξηβψο δηφηη ε εθινγή δελ έρεη
ηππηθφλ απιψο αιιά θαη νπζηαζηηθφλ πσο ραξαθηήξα, φζηηο ηδίσο πξνζδίδεη εηο ηελ Βνπιήλ ηελ
19

Βι. Α. Μάλεζε, «Ζ έθηαθηνο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία…», φ.π., ζει. 215, ζεκ. 120. Γηα «δίθαηνλ ηεο

δεπηεξεπνχζεο αλάγθεο» έθαλε εηξσληθά ιφγν εθείλε ηελ πεξίνδν ν Φ. Βεγιεξήο, «Ζ λνκνπαξαγσγηθή δξάζηο ηεο
δηνηθήζεσο», ΔΔΝ, ηρ 3, 1962, ζει. 281 θαη γεληθφηεξα ζει. 273-291.
20

Βι. Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 190.

21

Με ηε δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ, «Ζ δεκνθξαηηθή αξρή θαη δε ππφ ηελ απζεληηθήλ ηεο κνξθήλ σο αξρή ηεο ιατθήο

θπξηαξρίαο, απζηεξψο εθαξκνδνκέλε, ππαγνξεχεη ηελ απφιπηνλ εμάξηεζηλ ησλ εθιεγνκέλσλ απφ ηελ ζέιεζηλ ησλ
εθινγέσλ, ήηνη ηελ πιήξε ππνηαγήλ ησλ “αληηπξνζψπσλ” ππν ηελ ζέιεζηλ ηνπ θπξηάξρνπ Λανχ. Καη‟ απζηεξάλ
εθαξκνγήλ ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ νη ζεζκνί ηεο “επηηαθηηθήο εληνιήο” θαη ηνπ
αλαθιεηνχ ησλ βνπιεπηψλ θαη λα πθίζηαηαη ελ γέλεη πιήξεο εμάξηεζηο ηεο Βνπιήο απφ ηελ ζέιεζηλ ηνπ εθινγηθνχ
ζψκαηνο», βι. Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 193.
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ιεγνκέλελ “αληηπξνζσπεπηηθήλ” ηνπ Λανχ ηδηφηεηα»22. Παξά ηε ζηηβαξή ιεθηηθή δηαηχπσζε
πνπ ρξεζηκνπνηεί, ν Μάλεζεο δελ θαίλεηαη λα ζεκειηψλεη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θάηη
πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ αξγφηεξα ν Γ. Σζάηζνο ραξαθηήξηζε σο «πνιηηηθή εληνιήπιαίζην»23. Σνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζηηο νπνίεο ζεσξεί φηη ζηεξίδεηαη ν
λνκηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ-εθινγέσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο
βνπιεπηψλ, θαη δελ είλαη άιιεο απφ ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο
πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή παξνπζία-έιεγρν ηνπ ιανχ ζηα πεπξαγκέλα ηεο θαη απφ ηελ
πξνζθπγή ζηελ θξίζε ηνπ ιανχ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο εθινγψλ. Ζ αλάιπζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ κηα κέξηκλα γηα ηελ εθινγίθεπζε ησλ πνιηηηθψλ δεζκψλ, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη
πειαηεηαθέο ζρέζεηο απνηεινχζαλ αθφκα βαζηθή φςε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ ηα
θφκκαηα αξρψλ (κε εμαίξεζε ηελ Αξηζηεξά) απνπζίαδαλ. Οη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή δνκή ηεο
ρψξαο είραλ βέβαηα ήδε αξρίζεη λα ζεκαηνδνηνχλ κηα απμαλφκελε ηάζε απνπξνζσπνπνίεζεο
ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ θαη απνδπλάκσζεο ηνπ «ξνπζθεηηνχ»24. Απηήλ αθξηβψο ηελ ηάζε
επηδίσθε λα εληζρχζεη ν Μάλεζεο πξνδίδνληάο ηεο έλαλ νηνλεί δεζκεπηηθφ λνκηθφ ραξαθηήξα,
ρσξίο βέβαηα λα ιεζκνλεί φηη ηα θφκκαηα ηεινχζαλ αθφκα επηζήκσο ζε θαζεζηψο ζεζκηθήο
αλππνιεςίαο, θαζψο ε θαζνιηθή απνδνρή ηνπο σο βαζηθνχ κέξνπο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ δελ
ζπκβάδηδε κε ηε λνκηθή αλαγλψξηζή ηνπο25. ε θάζε πεξίπησζε, ζα ήηαλ άδηθν λα κελ
επηζεκαλζεί ε εθ κέξνπο ηνπ εμαληιεηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία μερσξίδεη ζε κηα
επνρή πνπ ε επηζηήκε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ αληηκεησπίδεη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα
κε θνξκαιηζηηθφ ηξφπν26.

22
23

Α. Μάλεζεο, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 191 [ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].
Βι. Γ. Σζάηζνπ, πληαγκαηηθό Γίθαην, η. Β΄ (Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πνιηηείαο), β΄ εθδ., Αλη. Ν.

άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1993, ζει. 91.
24

Βι. J. Meynaud, Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, η. Α΄, β΄ εθδ., κηθξ. Π. Μεξιφπνπινπ, αββάιαο, Αζήλα,

2002, ζει. 196-198.
25

Βι. Γ. Γξφζνπ, Η λνκηθή ζέζε ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ζηελ Διιάδα, Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή,

1982, ζει. 37-45.
26

Βι. ελδεηθηηθά ηηο «άρξσκεο» θαη απνθζεγκαηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ Ζ. Κπξηαθφπνπινπ, Διιεληθόλ πληαγκαηηθόλ

Γίθαηνλ, δ΄ εθδ., Π. άθθνπια, Αζήλαη-Θεζζαινλίθε, 1960, ζει. 90-92.

[8]

δ) Σα όξηα αλαζεώξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ ην αληηπξνζσπεπηηθό ζύζηεκα
Ζ αληίιεςε ηνπ Μάλεζε γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεηαη αλάγιπθα θαη
ζηελ απηνηειή κειέηε ηνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο27. Δξκελεχνληαο ην άξζξν 108
παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 πνπ φξηδε φηη «νπδέπνηε αλαζεσξνχληαη αη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο πληάγκαηνο αη θαζνξίδνπζαη ηελ κνξθήλ ηνπ πνιηηεχκαηνο σο Βαζηιεπνκέλεο
Γεκνθξαηίαο σο θαη νη ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο απηνχ», ν Μάλεζεο ππνζηεξίδεη φηη νη ζρεηηθέο
κε ηε ιατθή αληηπξνζσπεία δηαηάμεηο είλαη ζεκειηψδεηο θαη άξα κε αλαζεσξήζηκεο, αθξηβψο
επεηδή ραξαθηεξίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ζεσξεί φηη δελ
ζα ήηαλ επηηξεπηή κηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 πνπ ζα θαηνρχξσλε ζχζηεκα
δχν Βνπιψλ ή επαγγεικαηηθήο αληηπξνζσπείαο28. Δπίζεο, ζηελ ίδηα κειέηε παίξλεη ζέζε γηα ηηο
πξνβιέςεηο ηεο πξφηαζεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 196329, ππνζηεξίδνληαο φηη ζα
θηλνχληαλ εληφο ησλ ζπληαγκαηηθψο επηβιεζέλησλ νξίσλ αλαζεψξεζεο κηα ελδερφκελε
δηαίξεζε ηεο Βνπιήο ζε ηκήκαηα, φρη φκσο θαη ε ζέζπηζε αλαγθαζηηθψλ λφκσλ παξά κφλν φηαλ
απνπζηάδεη ε Βνπιή30. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηνλίδεη φηη δελ ζα ήηαλ επηηξεπηή κε βάζε ηελ «ελ
ηε δηά ηνπ πληάγκαηνο ξπζκίζεη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ακέζσλ νξγάλσλ ηνπ
θξάηνπο» κηα ελδερφκελε άκεζε ζχκπξαμε ηνπ ιανχ ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο
ππφ ηε κνξθή ηνπ λνκνζεηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο ή ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο31. Γηα ηνλ
ίδην ιφγν, ραξαθηεξίδεη σο αλεπίηξεπηε κηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πνπ ζα θαζηέξσλε
ηελ επηηαθηηθή εληνιή, παξφηη εθηηκά φηη «νχησ πσο ζα πξνήγεην ε εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηηθήο
αξρήο δηα ηεο ηνλψζεσο ηεο εμαξηήζεσο ησλ εθιεγνκέλσλ απφ ηνπο εθινγείο ησλ»32.
Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Μάλεζε γηα ην αλεπίηξεπην ηεο κέζσ αλαζεψξεζεο ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1952 θαηνρχξσζεο ηεο άκεζεο ζχκπξαμεο ηνπ ιανχ ζηελ άζθεζε ηεο
27

Βι. Α. Μάλεζε, Η αλαζεώξεζηο ηνπ πληάγκαηνο. πκβνιή εηο ηελ εξκελείαλ ηνπ άξζξνπ 108, Αθνί Π. άθθνπια,

Θεζζαινλίθε-Αζήλαη, 1966.
28

Βι. Α. Μάλεζε, Η αλαζεώξεζηο…, φ.π., ζει. 25-26.

29

Γηα ηελ αλαζεσξεηηθή πξφηαζε ηνπ 1963 αο κνπ επηηξαπεί ε παξαπνκπή ζε Υ. Κνπξνπλδή, Σν ύληαγκα θαη ε

Αξηζηεξά. Από ηε «βαζεία ηνκή» ηνπ 1963 ζην ύληαγκα ηνπ 1975, Νήζνο, Αζήλα, 2018, ζει. 71-156.
30

Βι. Α. Μάλεζε, Η αλαζεώξεζηο…, φ.π., ζει. 27, ζεκ. 39.

31

Βι. Α. Μάλεζε, Η αλαζεώξεζηο…, φ.π., ζει. 25, ζεκ. 32.

32

Βι. Α. Μάλεζε, Η αλαζεώξεζηο…, φ.π., ζει. 28, ζεκ. 42.
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λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ή ηεο επηηαθηηθήο εληνιήο, είλαη ζπλεπήο κε ηε ζπλνιηθή εθηίκεζή ηνπ
φηη ζην χληαγκα ηνπ 1952 «ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο επξίζθεη κίαλ ζηνηρεηώδε εθαξκνγήλ
δηα ηνπ πθηζηακέλνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»33. Σαπηφρξνλα, κε δεδνκέλε ηε ξεηή
ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζή ηνπ ππέξ ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ, αλαδεηθλχεη ηε κεζνδνινγηθή
ζπλέπεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή εληηκφηεηά ηνπ. Απνηειεί έκπξαθηε εθδήισζε ηεο ζέζεο ηνπ φηη
«ν αθνινπζψλ ηελ ζεηηθήλ κέζνδνλ ζεσξεηηθφο ή εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ δηαπηζηψλεη απιψο
ηελ εθάζηνηε λνκηθήλ πξαγκαηηθφηεηαλ» ρσξίο θαηά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εξγαζία λα εθηηκά
ην πεξηερφκελν ή ην θχξνο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 34. Καη ν Μάλεζεο
φλησο δελ ππέπεζε ζ‟ απηφλ ηνλ πεηξαζκφ, παξφηη νη απφςεηο ηνπ ππεξαθφληηδαλ θαηά πνιχ ην
ζηελφ νξίδνληα ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 195235, ην νπνίν εχινγα επέθξηλε ραξαθηεξίδνληάο ην
«αζπγρξφληζηνλ θαη απξνζάξκνζηνλ πξνο ηαο αλάγθαο ηεο επνρήο καο, αη νπνίαη ήζαλ ήδε
αηζζεηαί πνιχ πξφ ηνπ 1952»36…

2. Ο Μάνεζης για ηο ανηιπροζφπεσηικό ζύζηημα ζηην εποτή ηης Μεηαπολίηεσζης
α) Οη de constitutione ferenda πξνηάζεηο γηα κηα λέα κεραληθή ηεο αληηπξνζώπεπζεο
Μεηά ηελ ηξαγηθή εκπεηξία ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Δ΄ Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο, είρε θηάζεη ε ψξα γηα ηελ άξζε ηεο ζπληαγκαηηθήο εθθξεκφηεηαο θαη ν Αξηζηφβνπινο
Μάλεζεο δελ ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη παξψλ. Ζ πην γλσζηή απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηε
ζπδήηεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 αθνξά ζηε λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηνπ
ΠηΓ37, αιιά μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ φκσο νη
πξνηάζεηο γηα έλα δεκνθξαηηθφ χληαγκα, ηηο νπνίεο ζπλέγξαςε θαη δεκνζίεπζε καδί κε άιινπο
33

Α. Μάλεζεο, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 177 [ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].

34

Α. Μάλεζεο, Αη εγγπήζεηο…, η. Η΄, Αθνί Π. άθθνπια, Αζήλαη-Θεζζαινλίθε, 1956, ζει. 232.

35

Βι. ηε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ. σηεξέιε, «Ο αληηεμνπζηαζηηθφο ιφγνο ζην έξγν ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε» ζε

Χαξκόζπλν Αξηζηόβνπινπ Μάλεζε. Κξάηνο, ύληαγκα θαη Γεκνθξαηία ζην έξγν ηνπ, άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε,
1994, ζει. 189.
36
37

Α. Μάλεζεο, πληαγκαηηθόλ Γίθαηνλ…, φ.π., ζει. 264.
Α. Μάλεζεο, «Ζ λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην

πληάγκαηνο», ΝνΒ, ηρ 5, 1975, ζει. 449-464.
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επηζηήκνλεο ηεο επνρήο38. Πξηλ απφ θάζε αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, αμίδεη λα
επηζεκαλζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ Μάλεζε θαη ησλ άιισλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πληάγκαηνο. Έηζη, ε Οκάδα
επηζηεκφλσλ εμέδσζε ηηο πξνηάζεηο ζε βηβιίν κε ιεπθέο ηηο αξηζηεξέο ζειίδεο ψζηε «λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα νη εηδηθνί αιιά θαη νη απινί αλαγλψζηεο λα ζεκεηψλνπλ δίπια ζην θείκελν
παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα»39. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο ίδξπζαλ καδί κε άιιεο πξνζσπηθφηεηεο ηελ
«Δπηηξνπή γηα ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο», δηαθεξχζζνληαο φηη «νη θνηλσληθνί θαη
επαγγεικαηηθνί ρψξνη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα έρνπλ γλψκε θαη κάιηζηα γηα ζέκαηα ηφζν
θεθαιαηψδε – γλψκε πνπ άκεζα θαηαηνπίδεη ην Κνηλνβνχιην γηα ηηο ιατθέο αληηδξάζεηο θαη
ζεηηθά ην βνεζεί ζηελ ελαξκφληζή ηνπ κ‟ απηέο»40. Ζ Δπηηξνπή αλέπηπμε δξάζε ελεκέξσζεο
ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ εμειηζζφκελν ζπληαγκαηηθφ δηάινγν41. Όηαλ μεθίλεζαλ νη ζπδεηήζεηο ζηελ
Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο επέδσζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο
ππφκλεκα κε ην νπνίν δεηνχζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ππνβνιήο ηξνπνινγηψλ
απφ θνηλσληθνχο θνξείο42.
Ζ παξαπάλσ Οκάδα επηζηεκφλσλ αληέηαμε ζηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο,
πνπ απνηεινχζε βαζηθφ θφκβν ηεο ζπληαγκαηηθήο αθήγεζεο ηνπ Κ. Καξακαλιή απφ ηελ επνρή
ηεο «βαζείαο ηνκήο», ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη «λέεο κνξθέο
θνηλσληθψλ

ειέγρσλ»43.

Έηζη,

γηα

ηε

δηαζθάιηζε

ηεο

εχξπζκεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξφηεηλαλ ηελ θαηνρχξσζε ηεο δηαξθνχο παξνπζίαο ηεο
Βνπιήο, ηελ πιήξε πξνζηαζία ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο θαη ηε δηαίξεζε ηεο Βνπιήο ζε
38

Οκάδα επηζηεκφλσλ (Φ. Βεγιεξήο, Ξ. Γηαηαγάλαο, Γ. Κνπκάληνο, Α. Μάλεζεο, Γ. Μαπξνγνξδάηνο, Ν.

Παπαλησλίνπ, . Πιαζθνβίηεο), Πξνηάζεηο γηα έλα δεκνθξαηηθό ύληαγκα, Δξκήο, Αζήλα, 1975.
39

Βι. Οκάδα επηζηεκφλσλ, ό.π., ζει. 8.

40

Βι. ηε δηαθήξπμε ηεο επηηξνπήο ηελ νπνία ππέγξαθαλ κεηαμχ άιισλ νη Μ. Αλαγλσζηάθεο, Φ. Βεγιεξήο, .

Καξάγησξγαο, Γ. Κνπκάληνο, Α. Μάλεζεο, Μ. Πισξίηεο, Γ. Ρίηζνο, Α. Ρνπζνπνχινπ, Α. ακαξάθεο ζε
Ρηδνζπάζηεο, 19 Ηαλνπαξίνπ 1975.
41

Βι. ηελ πεξηγξαθή ηεο εθδήισζεο πνπ νξγάλσζε ε Δπηηξνπή ζε Απγή, 11 Φεβξνπαξίνπ 1975. Αληίζηνηρε

εθδήισζε νξγάλσζε θαη ε παξεκθεξήο «Κίλεζε γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ην χληαγκα» κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Α.
Μάλεζε, βι. Απγή, 18 Φεβξνπαξίνπ 1975.
42

Βι. Απγή, 29 Μαξηίνπ 1975.

43

Βι. Οκάδα επηζηεκφλσλ, ό.π., ζει. 65-67.
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ηκήκαηα. Δπηπιένλ, ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε
κνξθέο άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Έηζη,
ππνζηήξημαλ φηη «ζα ήηαλ ζθφπηκν λα θαζηεξσζεί θαη ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία κε
ζπγθέληξσζε αξηζκνχ ππνγξαθψλ π.ρ. 20.000»44. Δπίζεο, πξφηεηλαλ ηε κέγηζηε δπλαηή
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο κεηνςεθίαο, πρ κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο
δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ κε αίηεκα ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
βνπιεπηψλ. ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο, αλ θαη απνηεινχλ πξντφλ ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο,
θαίλεηαη επδηάθξηηα ε ζθξαγίδα ηεο ζπληαγκαηηθήο ζθέςεο ηνπ Μάλεζε. Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ
θαη

απζηεξήο

νξηνζέηεζεο

ηεο

εθηειεζηηθήο

εμνπζίαο

θαη

ν

ζπλδπαζκφο

ηνπ

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε λέεο κνξθέο ιατθήο ζπκκεηνρήο ζπλζέηνπλ ην λήκα ηεο
ζπλέρεηαο ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ κε ηηο πξνδηθηαηνξηθέο επεμεξγαζίεο ηνπ θνξπθαίνπ
ζπληαγκαηνιφγνπ.
β) Η αληηπξνζσπεπηηθή εληνιή ζην ύληαγκα ηνπ 1975
ην πιαίζην ηεο εμειηζζφκελεο ζπλέρεηαο ηεο ζθέςεο ηνπ, εληάζζεηαη θαη ε θξηηηθή ηνπ
Μάλεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, πνπ φξηζε φηη νη
βνπιεπηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην έζλνο απαιείθνληαο ηελ αλαθνξά ησλ πξνεγνχκελσλ
πληαγκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη ελψ ε παιηά δηαηχπσζε
ππνλννχζε κηα νπζηαζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε εθινγείο θαη εθιεγφκελνπο, ζην λέν χληαγκα «ν
ξφινο ηνπ “θπξίαξρνπ Λανχ” θαίλεηαη λα εμαληιείηαη, θαηά ηηο εθινγέο, ζηελ απιή αλάδεημε
ησλ βνπιεπηψλ: νη βνπιεπηέο εκθαλίδνληαη σο αληηπξνζσπεχνληεο κφλν ην Έζλνο, ζαλ
αθεξεκέλε νληφηεηα, θαη σο ειεχζεξνη λα ζέινπλ ν,ηηδήπνηε “γηα ην Έζλνο” (=αληί ηνπ
Έζλνπο) ρσξίο λα ιαβαίλνπλ ππφςε ηε ζέιεζε ησλ εθινγέσλ ηνπο»45. πλδπάδνληαο κάιηζηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε κε ηελ επίζεο λέα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θάλεη
ιφγν γηα έκκεζε, έζησ θαη θξαζηηθή, νπηζζνδξφκεζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο
ηελ αξρή ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο.

44

Βι. Οκάδα επηζηεκφλσλ, ό.π., ζει. 87.

45

Α. Μάλεζεο, «Ζ θξίζε ησλ ζεζκψλ ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο θαη ην χληαγκα», ζηνπ ίδηνπ, πληαγκαηηθή

Θεσξία…, φ.π., ζει. 568.
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Ζ παξαπάλσ θξηηηθή δηαηππψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1975 φηαλ ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα
ηεο κεηαπνιίηεπζεο δελ είρε αθφκα δηακνξθσζεί. ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, ε ζπγθξφηεζε
θνκκάησλ «αξρψλ», ηα νπνία παίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηεο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα
ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θξαηηθή εμνπζία46, άιιαμε ηε ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ηνπ ιανχ
θαη ησλ εληνιέσλ ηνπ. Ζ εμέιημε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα ζπξξηθλσζνχλ νη πειαηεηαθέο
ζρέζεηο πνπ έζεηαλ εκπφδηα ζηελ πνιηηηθή-εμσζπληαγκαηηθή πξνυπφζεζε πνπ έζεηε
πξνδηθηαηνξηθά ν Μάλεζεο γηα ηελ «νπζηαζηηθή εληνιή» ηνπ ιανχ πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο
ηνπ. Έηζη, ε αληηπξνζψπεπζε πξνζέιαβε κελ έλα πην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, αλ θαη ε Βνπιή
δελ απέθηεζε ζηελ πξάμε έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αθνχ ε εθηειεζηηθή εμνπζία ελίζρπζε ηελ
πξσηνθαζεδξία ηεο47.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλεμάξηεηα απφ ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δηαηππσζνχλ
απέλαληη ζηελ ελ ιφγσ θξηηηθή ηνπ Μάλεζε, ε πξνζέγγηζή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
είλαη ζαθήο θαη αλαιινίσηε ζην ρξόλν. Δηδηθφηεξα, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ηελ
πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν είρε εθθξάζεη ξεηά ηε ζέζε φηη από λνκηθή άπνςε νη εθινγέο ηδξχνπλ
κηα νπζηαζηηθή αληηπξνζσπεπηηθή ζρέζε κεηαμχ εθινγέσλ θαη εθιεγνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο νη δεχηεξνη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ζέιεζεο ησλ πξψησλ48, θαζψο
θαη φηη από πνιηηηθή άπνςε νη βνπιεπηέο εθιέγνληαη γηα λα «ζέινπλ» ζηε Βνπιή θαη‟ αξρήλ φ,ηη
«ζέινπλ» νη εθινγείο ηνπο49.

Καηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ

46

Βι. Γ. Σζάηζνπ, ό.π., ζει. 118.

47

Βι. Η. Κακηζίδνπ, Σν θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα. Γεκνθξαηηθή αξρή θαη θπβεξλεηηθή επζύλε, άββαιαο, Αζήλα,

2011, ζει. 63.
48

Με ηε ραξαθηεξηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ, «δηα ηεο εθινγήο ηδξχεηαη νπζηαζηηθή “αληηπξνζσπεπηηθή” ζρέζηο

κεηαμχ εθινγέσλ θαη εθιεγνκέλσλ εθ‟ φζνλ ν Λαφο, δειαδή νη απαξηίδνληεο ην εθινγηθφλ ζψκα πνιίηαη δελ
αλαδεηθλχνπλ απιψο ηα θπζηθά πξόζσπα, εθ ησλ νπνίσλ ζπγθξνηείηαη ην ζπιινγηθφλ θξαηηθφλ φξγαλνλ ην
θαινχκελνλ Βνπιή δηα λα εθθξάδε αληί ηνπ θπξηάξρνπ Λανχ ζέιεζηλ απνδηδνκέλελ εηο απηφλ θαη ηζρχνπζαλ σο
εάλ πξνήξρεην αιεζψο εμ απηνχ. Ωο εδείρζε, ν Λαφο εθθξάδεη δηα ηεο εθινγήο θαη ζέιεζηλ νπζηαζηηθήλ, θαζνξίδσλ
εηο γεληθάο γξακκάο θαη επί δσηηθψλ δεηεκάησλ ηαο θαηεπζύλζεηο θαζ‟ αο πξέπεη λα εθδεισζή ε ζέιεζηο ησλ
εθιεγνκέλσλ, θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ην νπνίνλ νχηνη ζπγθξνηνχλ, ήηηο νθείιεη λα είλαη ζύκθσλνο ή
ηνπιάρηζηνλ λα κε αληίθεηηαη πξνο ηελ εθπεθξαζκέλελ ήδε ζέιεζηλ ηνπ Λανχ – εθινγηθνχ ζψκαηνο», βι. Α.
Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 200.
49

Καη ζην ζεκείν απηφ ε δηαηχπσζή ηνπ είλαη θαηεγνξεκαηηθή: «δηα ησλ εθινγψλ νη εθινγείο δελ εθθξάδνπλ

απιψο ηελ εκπηζηνζχλελ ησλ πξνο σξηζκέλα πξφζσπα δηα λα ελεξγνχλ φπσο απηά ζέινπλ ελ νλφκαηη ηνπ

[13]

παξαπάλσ θξηηηθή ηνπ ζηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975,
επηκέλεη ηφζν ζηελ άπνςε πεξί νπζηαζηηθήο εληνιήο θαη λνκηθνχ δεζκνχ κεηαμχ εθινγέσλ θαη
βνπιεπηψλ απνξξένληνο απφ ηνλ ίδην ην ραξαθηήξα ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν
θαη ζηε ζέζε φηη ηνχην έρεη σο απνηέιεζκα ηε δέζκεπζε ησλ βνπιεπηψλ απφ ηε ζέιεζε ησλ
εθινγέσλ ηνπο. Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ θαίλεηαη επαξθψο ζεκειησκέλε ε άπνςε ηνπ
θαζεγεηή Μαληηάθε, φηαλ επηθαιείηαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Μάλεζε γηα λα ππνζηεξίμεη φηη απφ ηε
ζπλδπαζηηθή εξκελεία ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο αξρήο
«ζπλάγεηαη φηη νη βνπιεπηέο επηιέγνληαη απφ έλα θφκκα θαη εθιέγνληαη απφ ηνλ ιαφ, γηα λα
αληηπξνζσπεχζνπλ -θαη φρη λα εθπξνζσπήζνπλ- ην ζχλνιν ηνπ ιανχ θαη ηα καθξνπξφζεζκα
ζπκθέξνληά ηνπ θαη φρη κφλνλ κηαο κεξίδαο ηνπ ή κφλνλ ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο»50.
γ) Σν αληηπξνζσπεπηηθό ζύζηεκα ζηελ επνρή ηνπ πιεηνςεθηθνύ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ε
αλαζεώξεζε ηνπ 1986
Ζ ζπδήηεζε γηα ηε θχζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο εληνιήο αηφλεζε, ήδε απφ ηελ πξψηε
δεθαεηία εθαξκνγήο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, εμαηηίαο ηεο παγίσζεο κηαο λέαο πνιηηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.

Ζ

αλάδεημε

ηζρπξψλ

κνλνθνκκαηηθψλ

θπβεξλήζεσλ

κε

επξεία

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη παληνδπλακία ηνπ πξσζππνπξγνχ άιιαμε ηνπο φξνπο ηεο
ζπληαγκαηηθήο ζπδήηεζεο θαη θαζφξηζε ηελ εμέιημε ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ Μάλεζε αλαθνξηθά
κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ζηελ θξηηηθή ηνπ
απέλαληη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986, ν Μάλεζεο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε κεηαθνξά
αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ έλα πφιν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ηνλ ΠηΓ, ζηνλ άιιν, ηελ
“Έζλνπο”. Σα εθιέγνπλ θαη, ηδίσο, δηφηη ηαπηίδνληαη αη πνιηηηθαί επηδηώμεηο ησλ, ηαο νπνίαο – βάζεη ηνπ θαηά ηαο
εθινγάο εμαγγεινκέλνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δε ηνπ θφκκαηνο εηο ην νπνίνλ αλήθνπλ – νη εθιεγφκελνη
επηθνξηίδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ λα πξνσζήζνπλ θαηά ηελ ελάζθεζηλ ηνπ βνπιεπηηθνχ ησλ ιεηηνπξγήκαηνο.
Σνηνπηνηξφπσο νη βνπιεπηαί εθιέγνληαη δηα λα “ζέινπλ” εηο ηελ Βνπιήλ θαη‟ αξρήλ φ,ηη “ζέινπλ” νη εθινγείο
ησλ», βι. Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο…, η. ΗΗ΄, φ.π., ζει. 203.
50

Βι. Α. Μαληηάθε, «Ζ ιατθή θπξηαξρία σο ιατθή εληνιή θαη ε δηδαζθαιία ηνπ Μάλεζε» ζε

https://www.constitutionalism.gr/manitakis-laiki-kuriarhia-manesis/, ν νπνίνο πξνζζέηεη επίζεο φηη ε εθ κέξνπο ηνπ
Μάλεζε αλάιπζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο αληαπνθξηλφηαλ ζηα
αηηνχκελα ηεο επνρήο 1952-1967. Γηα κηα πξνγελέζηεξε κνξθή ηεο ππνζεκεηνχκελεο παξαηήξεζήο ηνπ βι. Α.
Μαληηάθε, «Ζ δεκνθξαηηθή αξρή ζην έξγν ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε θαη νη ινγηθέο θαη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο
ηεο» ζε Χαξκόζπλν Αξηζηόβνπινπ Μάλεζε…, φ.π., ζει. 341.

[14]

θπβέξλεζε θαη εηδηθά ζηνλ πξσζππνπξγφ51. Έηζη, ελψ ζεσξεί επθηαία θαη ζθφπηκε ηελ
θαηάξγεζε ησλ «ππεξεμνπζηψλ» ηνπ ΠηΓ, εθηηκά φηη ζα έπξεπε λα αλαγλσξηζηνχλ ζηνλ αηξεηφ
αξρεγφ ηνπ θξάηνπο θάπνηεο «δηαηηεηηθέο» αξκνδηφηεηεο. Κχξην κέιεκά ηνπ φκσο, είλαη ε
ελίζρπζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κάιηζηα, αθξηβψο επεηδή είρε επίγλσζε ηνπ
ξφινπ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο ζε έλα ζχζηεκα πιεηνςεθηθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ε
ελδπλάκσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ κεηνςεθηψλ θαη ε θαζηέξσζε ζεζκψλ άκεζεο
δεκνθξαηίαο52.

Δηδηθφηεξα,

πξνηείλεη

ηελ

θαζηέξσζε

ηεο

δπλαηφηεηαο

δηελέξγεηαο

δεκνςεθίζκαηνο θαη ππνβνιήο πξφηαζεο λφκσλ κε ιατθή πξσηνβνπιία, θαζψο θαη ηελ
θαηνρχξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ηεο
Βνπιήο κε αίηεκα ησλ 2/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ.
ην ζεκείν απηφ, παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνγελέζηεξε
ηνπνζέηεζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο ζεζκψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο κέζα
απφ ηελ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία. Δλψ, φπσο πξναλαθέξζεθε, εθηηκνχζε φηη κηα ηέηνηα επηινγή
θηλνχληαλ πέξαλ ησλ νξίσλ αλαζεψξεζεο πνπ έζεηε ην χληαγκα ηνπ 1952, ηε ζεσξεί επηηξεπηή
ππφ ην θαζεζηψο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. Ζ κεηαηφπηζε απηή κάιινλ πξέπεη λα απνδνζεί
ζηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πληαγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ξεηή θαη πιεξέζηεξε
θαηνρχξσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ζην χληαγκα ηνπ 1975, ζηε ζεζκνζέηεζε απφ ην ηειεπηαίν
ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, θαζψο θαη ζηελ θαη‟ άξζξν 5 παξ. 1 θαηνρχξσζε ηεο ειεχζεξεο
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ‟
απηφ ην πιαίζην, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία απνηειεί δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηνπ πληάγκαηνο ηνπ
1975 θαη ε δεκνθξαηηθή αξρή εξκελεχεηαη σο ξήηξα αλνηρηή ζε θάζε λέα κνξθή πξαγκάησζεο
ηεο ηδέαο ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εμνπζία53.

51

Βι. Α. Μάλεζε, Η ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηνπ 1986, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1989, ηδίσο ζει. 28-136.

52

Βι. θαη Α. Μάλεζε, Η εμέιημε ησλ πνιηηηθώλ ζεζκώλ ζηελ Διιάδα. Αλαδεηώληαο κηα δύζθνιε λνκηκνπνίεζε, Αλη.

Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1987, ζει. 52-53, 57, φπνπ επίζεο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα απμεζνχλ ηα
θνηλνβνπιεπηηθά δηθαηψκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη λα θαηνρπξσζεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηελ
άζθεζε εμνπζίαο κέζα απφ ζεζκνχο άκεζεο δεκνθξαηίαο.
53

Βι. θαη Α. Μαληηάθε, «Ζ δεκνθξαηηθή αξρή ζην έξγν ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε θαη νη ινγηθέο θαη ηζηνξηθέο

πξνεθηάζεηο ηεο» ζε Χαξκόζπλν Αξηζηόβνπινπ Μάλεζε…, φ.π., ζει. 348-349 θαη ηελ εθεί παξαπνκπή ζηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ θαζεγεηή Γ. Καζηκάηε.

[15]

3. Ο πσρήνας ηης ζκέυης ηοσ Μάνεζη για ηο ανηιπροζφπεσηικό ζύζηημα και η
επικαιρόηηηά ηοσ
α) Η δηαρξνληθή ζύιιεςε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε γλώκνλα ηε ιατθή θπξηαξρία
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλαδεηθλχνληαη νη βαζηθνί θφκβνη ηεο ζθέςεο ηνπ
Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. Βαζηθή κέξηκλά ηνπ ππφ ην
θαζεζηψο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ζην πιαίζην ηεο
Βαζηιεπνκέλεο Γεκνθξαηίαο. Ο εγγπεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζθέςεο ηνπ πξνζπαζνχζε λα
ζσξαθίζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ιανχ σο θπξίαξρνπ «λα ζέιεη ν,ηηδήπνηε, αξθεί λα ην ζέιεη»54,
ζχκθσλα κε κηα εκβιεκαηηθή ηνπ θξάζε πνπ αθφκα πξνθαιεί ζπδήηεζε θαη αληηπαξαζέζεηο55,
θαη λα ηεο δψζεη ην νπζηαζηηθφηεξν δπλαηφ πεξηερφκελν. Ζ επηκνλή ηνπ ζηελ απξνυπφζεηε
ππεξάζπηζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ζθξάγηζε κία επνρή θαηά ηελ νπνία ην θξάηνο ιεηηνχξγεζε
σο «έλα αιεζηλφ εξγαζηήξη επεμεξγαζίαο θαη πεηξακαηηζκνχ λνκηθψλ ηαθηηθψλ θαηαπνιέκεζεο
ηνπ “θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ” πνπ δελ είραλ ηελ ίδηα πεξίνδν, ην αλάινγφ ηνπο, θαη δελ ζα ην
έρνπλ νχηε ζηε ζπλέρεηα, ζε θακία άιιε δπηηθή ρψξα»56.
Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ Μάλεζε κεηαηνπίζηεθε ζηε
δηακφξθσζε ελφο λένπ πληάγκαηνο πνπ λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα αληηδεκνθξαηηθψλ
εθηξνπψλ, είηε αλνηρηψλ φπσο ην πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ είηε ζπγθεθαιπκκέλσλ φπσο
ηα Ηνπιηαλά ηνπ 1965, αιιά λα θαηνρπξψλεη ηελ νκαιή ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ. Παξάιιεια,
βξήθε πιένλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα αξζξψζεη de constitutione ferenda πξνηάζεηο ελίζρπζεο
ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζηελ άζθεζε ηεο
54

Α. Μάλεζεο, «Σν πξφβιεκα ηεο αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο θαη ε ειεπζεξία» ζηνπ ίδηνπ, πληαγκαηηθή ζεσξία…,

φ.π., ζει. 394.
55

Βι. ελδεηθηηθά ηελ θξηηηθή ηνπ Γ. Σαζφπνπινπ, Η ιατθή θπξηαξρία θαη ε πξόθιεζε ηεο ακεξνιεςίαο, Κξηηηθή,

Αζήλα, 2014, ζει. 331-332. Πξβι. θαη Γ. Καξαβνθχξε, «Κπξηαξρία θαη εξκελεία: αλαδεηψληαο ηνλ «θπξίαξρν
ιαφ» ζε Υ. Παπαραξαιάκπνπο, Υ. Παπαζηπιηαλνχ (επηκ.), Κπξηαξρία, εηεξφηεηα, δηθαηψκαηα, Δπξαζία, Αζήλα,
2013, ν νπνίνο, εκπλεφκελνο απφ ηνλ λνκηθφ ξεαιηζκφ ησλ Michel Troper θαη Olivier Ceyla, ζπιιακβάλεη ηε ιατθή
θπξηαξρία σο ζπληαγκαηηθφ κχζν πνπ παξακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απνθξχπηεη ηηο αληηζέζεηο ηεο θαη κ‟
απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμαγλίδεη θαη ηελ εμσξαΐδεη.
56

Υ. Αλζφπνπινο, Σν πξόβιεκα ηεο ιεηηνπξγηθήο δέζκεπζεο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ελ όςεη ηνπ άξζξνπ 25

παξ. 2, 3 θαη 4, άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 1993, ζει. 158.

[16]

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Μεηά ηελ νκαιή πνιηηηθή αιιαγή ηνπ 1981, πνπ ζπληζηνχζε απηή
απφδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηα δπηηθνεπξσπατθά
πξφηππα, ν εγγπεηηζκφο ηνπ Μάλεζε πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο, ψζηε
λα γίλεη νπζηαζηηθφηεξε θαη λα κελ εμαληιείηαη ζηελ πεξηνδηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ
ή ζηελ εμάξηεζε ηεο θπβέξλεζεο απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο.
Πνηφ είλαη ινηπφλ ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μάλεζε ζ‟ απηέο ηηο ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο; Δίλαη αθξηβψο ε αληίιεςε φηη «ν θίλδπλνο απηαξρηθήο κεηεμέιημεο ηνπ
πνιηηεχκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε, ζηελ πξάμε, θχξην ή “δπλάκεη” θνξέα ηεο εμνπζίαο,
ηδίσο δε ηεο εθηειεζηηθήο»57. Με δεδνκέλε ηε ζπγθεθξηκέλε αθεηεξία, ήηαλ δεκνθξαηηθά
εχινγν λα ζηξέθεηαη ην 1965 απέλαληη ζην βαζηιηά, ην 1975 απέλαληη ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ην 1985-1986 απέλαληη ζηνλ πξσζππνπξγφ. Ζ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο
δπζπηζηίαο απέλαληη ζηνλ εθάζηνηε θξηλφκελν σο επηθίλδπλν γηα απηαξρηθή παξέθθιηζε θνξέα
ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, είλαη ε επαηζζεζία ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βνπιήο θαη ηνπ ιανχ.
Ωο πξνο ηε Βνπιή κάιηζηα, έρνληαο ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πιεηνςεθηθνχ
θνηλνβνπιεπηηζκνχ, απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ
ειέγρνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο. Ζ θξνληίδα ηνπ Μάλεζε φκσο γηα ηελ
αλαδήηεζε ζεζκηθψλ αληηβάξσλ απέλαληη ζε κηα ελδερφκελε απηαξρηθή άζθεζε ηεο εμνπζίαο
δελ πξνζαλαηνιηδφηαλ ηόζν ζηε Βνπιή, ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ
λφκσλ ή ζηε αλαγλψξηζε θάπνησλ δηαηηεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΠηΓ, αιιά ζην ιαφ. Αθφκα
θαη φηαλ επηζεκαίλεη φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο θαη αληηπνιίηεπζεο
«ρξεηάδνληαη πφηε-πφηε θάπνηα δηακεζνιάβεζε ή δηαηηεηηθή παξέκβαζε» απφ ηνλ ΠηΓ, ζπεχδεη
ακέζσο λα ζπκπιεξψζεη φηη ηνχην πξέπεη λα γίλεηαη «κε ηειηθφ θξηηή πάληα ηνλ Λαφ»58. Γελ
είλαη ηπραίν φηη έθιεηζε ηελ θξηηηθή απνηίκεζή ηνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986
επαλαιακβάλνληαο

ηηο

παξαηεξήζεηο

πνπ

είρε

θάλεη

ην

1975:

«νη

ζχγρξνλεο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο, κε ηα παξάγσγά ηνπο ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ,
θαζηζηνχλ γεληθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο είηε δεδνκέλε είηε αλαπφθεπθηε.
[…] Έλα δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα θηλδπλεύεη λα αλαηξεζεί, αλ ε ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο
εμνπζίαο δελ ζπλδπάδεηαη κε ζπζηεκαηηθή κέξηκλα γηα απμεκέλεο εγγπήζεηο ππέξ ησλ αηνκηθώλ θαη
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Α. Μάλεζεο, Η ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηνπ 1986, φ.π., ζει. 135.
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Α. Μάλεζεο, Η ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηνπ 1986, φ.π., ζει. 125.
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πνιηηηθώλ ειεπζεξηώλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζεζκώλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ
θαηάρξεζε εμνπζίαο, γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε κεζόδεπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη γηα ηε
ζέζπηζε λέσλ κνξθώλ ιατθνύ ειέγρνπ»59.
Ο ξφινο αλάζρεζεο ησλ ηάζεσλ απηνλφκεζεο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ελαπφθεηηαη
θαηά βάζε ζην ιατθφ παξάγνληα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ δηθαίνπ σο ζπκπχθλσζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζρεηηζκνχ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ νδεγεί ην Μάλεζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ζε ηειηθή αλάιπζε, νπζηαζηηθή εγγχεζε ειεπζεξίαο απνηεινχλ νη αγώλεο ησλ
εμνπζηαδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζεζκνχο ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο σο «ζέζεηο
κάρεο»60. Με ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ, «ηππηθά, λνκηθνί πεξηνξηζκνί εθείλσλ πνπ, σο θνξείο ηεο
εμνπζίαο, έρνπλ ηε δχλακε λα ζέηνπλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, κόλνλ από απηνύο ηνπο ίδηνπο
κπνξνύλ λα ηεζνύλ. Οπζηαζηηθά φκσο ηνχην εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, θνηλσληθνχο,
νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, εζληθνχο, δηεζλείο, ηδενινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θιπ, φπσο απηνί
απνθξπζηαιιψλνληαη ηδίσο ζην ηζρχνλ πνιίηεπκα πνπ εθθξάδεη εηδηθφηεξα ηνλ εθάζηνηε
ζπζρεηηζκφ ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ δπλάκεσλ»61.
Δθφζνλ

ν

«απηνπεξηνξηζκφο»

ησλ

θξαηνχλησλ

είλαη

θνηλσληθνπνιηηηθά

πξνζδηνξηζκέλνο, ε «ρεηξαθεηεηηθή» ιεηηνπξγία ηνπ δηθαίνπ εμαξηάηαη αθξηβψο απφ ηε
δπλαηφηεηα ησλ εμνπζηαδνκέλσλ λα άξνπλ ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο62. Μ‟ απηήλ ηελ νπηηθή, θσηίδεηαη επαξθψο ε
επηκνλή ηνπ Μάλεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη νη
πξνηάζεηο ηνπ γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ιατθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ
πληάγκαηνο απνηειεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθεηεξία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο
θαη ηελ θαζηέξσζε κνξθψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο σο θφκβσλ ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ
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Α. Μάλεζεο, Η ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηνπ 1986, φ.π., ζει. 145-146.
Βι. Υ. Σζατηνπξίδε, «Οη θξαηνχληεο. Οη εμνπζηαδφκελνη. Σν θξάηνο δηθαίνπ. Μηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηηο

βαζηθέο ππν-ζέζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε» ζε Χαξκόζπλν Αξηζηόβνπινπ Μάλεζε…, φ.π., ζει. 217.
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Α. Μάλεζεο, πληαγκαηηθά δηθαηώκαηα. Αηνκηθέο ειεπζεξίεο, δ΄ εθδ., η. Α΄, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε,

1982, ζει. 56 [ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ].
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Βι. Α. Μάλεζε, πληαγκαηηθό Γίθαην Ι, άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1980, ζει. 104.
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ηεο δεκνθξαηίαο επί ην θνηλσληθφηεξνλ63. Ζ δηαξθήο ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ ηνλ «εθπαηδεχεη» κε απνηέιεζκα κηα πνηνηηθφηεξε δεκνθξαηία64.
β) Η επηθαηξόηεηα ηνπ δεκνθξαηηθνύ εγγπεηηζκνύ απέλαληη ζηε ζύγρξνλε «ιανθνβία»
Σν εξψηεκα φκσο αλαθνξηθά κε ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ Μάλεζε παξακέλεη.
Ο θαζεγεηήο Γξφζνο δηαηχπσζε κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν ηε ζρεηηθή έλζηαζε ήδε απφ ην
1991, ππνζηεξίδνληαο φηη «θάηη ζην πληαγκαηηθφ Γίθαην ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε αλήθεη ζε
κηα επνρή πνπ έιεμε. Απηφ είλαη ε έκθαζε κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ν εγγπεηηθφο ησλ
εμνπζηαδνκέλσλ ραξαθηήξαο ηνπ πληάγκαηνο, ε έκθαζε κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην
χληαγκα σο έθθξαζε λνκηθήο δπζπηζηίαο»65. Πξφθεηηαη γηα κία θξηηηθή πνπ δελ θαίλεηαη λα
δηθαηψλεηαη ζην παξφλ δηφηη απηή αθξηβψο ε έκθαζε έρεη θαηαζηεί ηδηαηηέξσο αλαγθαία ζήκεξα.
ηηο κέξεο καο, εκθαλίδεηαη κηα θαηλνχξηαο κνξθήο «ιανθνβία» γηα λα ζπκεζνχκε κηα
θξάζε ηεο θξηηηθήο ηνπ Μάξηνπ Πισξίηε απέλαληη ζην θπβεξλεηηθφ ζρέδην πληάγκαηνο ηνπ
197566. Ζ ελ ιφγσ ηάζε ζπγρέεη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαηλφκελα θαηαηάζζνληάο ηα εληαία
ζηελ θαηεγνξία ηνπ «ιατθηζκνχ» θαη εθδειψλεηαη ζην πεδίν ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ
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Πξβι. ην ζχγρξνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ . Μήηα, Η αιιειεγγύε σο ζεκειηώδεο αξρή δηθαίνπ, εθδ. Ίδξπκα άθε

Καξάγησξγα, Αζήλα, 2016, ζει. 110, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πνιηηεηαθή ηάμε (νθείιεη λα) ζηεξίδεηαη ζε έλα
ακθνηεξνβαξέο ρξένο κεηαμχ εμνπζίαο θαη εμνπζηαδφκελσλ: ακθφηεξνη δεζκεχνληαη ζε κηα έλλνκε ζπλζήθε
αλαδηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο, ηθαλή λα πνξίδεη νπζηαζηηθή λνκηκνπνίεζε ζηελ πξψηε θαη λα επηηάζζεη ππαθνή
ζηνπο δεχηεξνπο.
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Βι. Α. Μάλεζε, «Ζ θξίζε ησλ ζεζκψλ…» φ.π., ζει. 549-550, φπνπ κε γιαθπξφ ηξφπν ζπκίδεη ηηο απαξρέο ηεο

ίδηαο ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο: «Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη αλ θάπνηε νη πιαηεηέο ιατθέο κάδεο δελ απνθηνχζαλ
πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ν θαχινο θχθινο – ν ινγηθά θαη πνιηηηθά θαη εζηθά θαχινο θχθινο – κέζα ζηνλ νπνίν
πξνζπαζνχζαλ λα ηηο θξαηήζνπλ έγθιεηζηεο νη θξαηνχληεο, κε ην επηρείξεκα φηη ήηαλ αθφκε αλψξηκεο, ζα
κπνξνχζε ίζσο λα ζπλερίδεηαη ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ… Γηεξξάγε κε ηελ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο ςήθνπ. Έηζη
άξρηζε ε πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ρεηξαθέηεζε ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. Γηφηη δελ καζαίλεη
θαλείο θνιχκπη έμσ απφ ηε ζάιαζζα…»..
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Βι. Μ. Πισξίηε, «Λανθνβία. Αλνηρηφ γξάκκα ζηνλ θ. πξσζππνπξγφ», Βήκα, 19 Ηαλνπαξίνπ 1975.

[19]

αλαδήηεζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο ηνπ ιανχ απφ ηηο επηινγέο ηνπ67. Ζ ζθέςε ηνπ Μάλεζε είλαη
μέλε πξνο απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο μεθηλά απφ ηα πξναπαηηνχκελα:
ν ζπληαγκαηηζκόο ηνπ Μάλεζε ζεκειίσλε ηηο αηηίεο ηεο θξίζεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη ηεο θηιειεύζεξεο δεκνθξαηίαο ζηηο απηαξρηθέο ηάζεηο ησλ θπβεξλώλησλ, όρη ζηνλ «ιατθηζκό»
ησλ θπβεξλσκέλσλ. Αμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη ε θξηηηθή ηνπ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 φρη κφλν
δελ αλαηξεί αιιά θαη εμεηδηθεχεη ην κνηίβν ηεο αλάγθεο νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο, ηνλίδνληαο φηη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξάηνπο ζα πξνσζνχζε «ε ζέζπηζε λέσλ
ζεζκψλ άκεζεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ιατθψλ καδψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
γεληθφηεξα ζηνλ έιεγρν ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ, ε ζεζκνπνίεζε νπζηαζηηθνχ θνηλσληθνχ
“πινπξαιηζηηθνχ” δηαιόγνπ θαη ε ιεηηνπξγία ζεζκψλ “δεκνθξαηίαο ηεο βάζεο” θαη
απηνδηαρείξηζεο, ε αλαγλψξηζε λέσλ ππνθεηκέλσλ θαη λέσλ κνξθψλ πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
κε ηελ εηζθνξά θαη ησλ απηφλνκσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ψζηε, κε φια απηά, λα αλαραηηηζζεί
ην θαηλόκελν ηνπ θξαηηζκνύ πνπ νδεγεί ζηνλ απηαξρηζκό»68. Απέλαληη ζηελ επαλεκθάληζε κε λέα
κνξθή κηαο ηάζεο θαηάξγεζεο ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ δηθαίνπ θαη πνιηηηθήο πξνο όθεινο ηεο
θπξίαξρεο πνιηηηθήο, ν εγγπεηηθφο ζεηηθηζκφο ηνπ Μάλεζε δηαηεξεί αθέξαηα ηε ζεκαζία ηνπ.
Σφζν γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο λνκηθήο νξζνινγηθφηεηαο, φζν θαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο σο αθεηεξίαο ζε κηα πνξεία πξνο ηε δηεχξπλζε ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν.
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Βι. ραξαθηεξηζηηθά Δπ. Βεληδέινπ, «Πνηνο δηθαηνχηαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ιαφ απφ ηηο επηινγέο ηνπ; Σν ηηαιηθφ
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