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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Α. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

§ 1. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πέρασαν πολλοί αιώνες, χιλιετηρίδες ολόκληρες, για να άναπτυ-
χθη και να εξελίχθη τό κράτος και να φθάση στήν μορφή μέ την ό-
ττοία τό γνωρίζομε σήμερα. "Ομως πολύ περισσότερα χρόνια πέρα-
σαν από τήν πρώτη εμφάνιση τοϋ άνθρωπου στόν πλανήτη μας,
ωσότου φθάσωμε στη δημιουργία καΐ τη συγκρότηση της πρώτης
μορφής μιας οργανωμένης κοινωνίας, πού ενώ ήταν, όπως είναι φυ-
σικό, εντελώς υποτυπώδης, είχε έν τούτοις ορίσει τους κανόνες καΐ
τις αρχές αύτού, πού άποκαλοϋμε σήμερα κράτος.

Ή αρχή της πορείας αυτής προς τό σημερινό κράτος πρέπει ν' ά-
ναζητηθη στήν ανάγκη τοϋ ανθρώπου να ζήση μέ τή συντροφιά
και τή βοήθεια άλλων ανθρώπων — στις άρχικές προϊστορικές φά-
σεις, περίπου, όπως τά κοπάδια τών ζώων.

Ό άνθρωπος όμως, ακριβώς επειδή είναι «ζώον κοινωνικόν», όπως
τόν χαρακτήρισε ό 'Αριστοτέλης, προχώρησε πολύ γρήγορα καΐ
πολύ πέρα από τή μορφή τοϋ αρχέγονου κοπαδιού* έπειδή άπό τήν
ίδια τήν φύση του αναζητούσε στήν κοινωνική και όμαδική ζωή πολύ
περισσότερα πράγματα άπό τήν προσδοκία της κοινής προσπάθειας
καΐ της αμοιβαίας βοήθειας.

Αύτη, όμως, ή κοινωνική ζωή τού άνθρώπου, πού διαφέρει τόσο
πολύ άπό τήν άτομική — τήν Ιδιωτική, όπως θά λέγαμε σήμερα —
ζωή, διέπεται και καθορίζεται άπό άλλους, δικούς της νόμους καΐ
κανόνες καΐ χαρακτηρίζεται άπό τά δικά της, Ιδιαίτερα, φαινόμενα.
ΚαΙ για να φθάση στή σημερινή όργανωμένη μορφή τού σύγχρονου
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κράτους, πέρασε άττό πολλά, μακρινά καΐ δύσκολα στάδια. "Αν άνα-
τρέξωμε πίσω, πολύ πίσω, θά ξεχωρίσωμε δύο βασικά στάδια της
πορείας αυτής πρός το σύγχρονο κράτος: τήν πατριαρχική οίκογέ-
νεια και τή φυλή.

*Ας δούμε, όμοος, τΙς δύο πρώτες αύτές μορφές της κοινωνικής όρ-
γανώσεως:

—Ή πατριαρχική οικογένεια βασίζεται στή θέληση καί τή δύ-
ναμη τοϋ αρχηγού της. Ό pater familias, όπως τόν είπαν άργότε-
ρα oi Ρωμαίοι, εχει δικαίωμα ζωής καί θανάτου πάνω σέ όλα τα μέλη
της οίκογένειας, τά όποια δφείλουν νά υπακούουν πιστά και χωρίς άν-
τίρρηση στίς διαταγές του. Ή Παλαιά Διαθήκη ('Αβραάμ καί Ισαάκ)
καί όλες σχεδόν οί μυθολογίες, άλλά καί οί ίστορίες των πρώτων χρό-
νων, είναι γεμάτες άπό περιπτώσεις και παραδείγματα της πατρικής
έξουσίας καί της σκληρότητας πού εδειχνε στην άσκηση της ό αρχη-
γός τής οικογένειας. Οί ^ανόνες πού όριζε ό αρχηγός αποτελούσαν
νόμο καί κανένας δεν τολμούσε νά τούς παραβή. Τά μέλη τής οίκο-
γένειας, πού ήταν όχι μόνον τά παιδιά, άλλά καί οί νύφες, τά εγγόνια,
τά δισέγγονα, ακόμη καί οί δούλοι, δέν είχαν δικαίωμα, χωρίς τή
θέληση τού αρχηγού, νά παντρεύωνται, ούτε νά διατηρούν δική τους
περιουσία. Δέν μπορούσαν ούτε νά εγκαταλείψουν τήν οικογένεια
γιά νά εγκατασταθούν άλλού.

—Ή φυλή είναι τό έπόμενο στάδιο καί άποτελεϊ τή διάδοχο κα-
τάσταση τής πατριαρχικής οικογένειας. Οί άντρες καί ό αρχηγός τής
πατριαρχικής οικογένειας ανακάλυπταν τήν άξία, τή σημασία και
τή δύναμη πού πρόσφερε ή ένωση. Τό έπόμενο λοιπόν βήμα πρός τήν
δημιουργία της φυλής ήτοα> άναπόφευκτο. Πολλές οίκογένειες, που
έχουν ϊσως κοινούς προγόνους καί συνδέονται με τήν ίδια γλώσσα,
τή λατρεία πρός τούς ίδιους θεούς καί κατοικούν, έπι πλέον, προσοο-
ρινά, σέ γειτονικές περιοχές, ένώνονται καί σχηματίζουν τΙς πρώτες
φυλές. Κάθε φυλή εχει συνήθως εν αν ήγέτη, πού εΤναι όχι μόνο ό πο-
λιτικός άλλά καί θρησκευτικός άρχηγός της (ό Μωϋσης της Παλαιας
Διαθήκης) καί κυβερνά όλόκληρη τή φυλή όρίζοντας τούς κανόνες,
στούς οποίους ύπακούουν όλοι.

Διαμορφώνονται δηλαδή, σιγά - σιγά, μερικά άπό τά χαρακτη-
ριστικά πού ορίζουν τήν μορφή τού κράτους, λείπει όμως πάντοτε
τό κυριότερο: ή μόνιμη εγκατάσταση. Ή φυλή δέν κατοικεί σέ όρι-



σμένο έδαφος. Περιφέρεται σέ διάφορες περιοχές, άνάλογα μέ τις άνά-
γκες της και τΙς δυνατότητες διατροφής καΐ άσφάλειας πού της προσ-
φέρει κάβε τόπος.

Τό κράτος δημιουργείται, όταν οί άνθρωποι της φυλής παύσουν
πλέον νά είναι νομάδες, έγκαταλείπουν τήν περιπλάνηση καΐ παρα-
μένουν όριστικά σ' εναν τόπο. Ακόμη και αυτό όμως έγινε πάρα πολλά
χρόνια μετά τήν δημιουργία των πρώτων φυλών. Άπό τή στιγμή
όμως πού επαψε ή περιπλάνηση καΐ τά μέλη της μιας ή της άλλης
φυλής έγκαταο ιάθηκαν μόνιμα πιά σ' Ινα τόπο, δημιουργήθηκαν οί
βάσεις καΐ ή πρώτη και άναγκαία προϋπόθεση, για νά συγκροτηθη
και νά λειτουργήση τό κράτος — δηλαδή νά ύπάρχη όρισμένος τόπος,
όπου ζοϋν μόνιμα πιά όρισμένοι άνθρωποι.

Συνήθως, οΐ άνθρωποι μιας φυλής θά έγκαταλείψουν τή νομαδική
ζωή και Θά εγκατασταθούν μόνιμα κάπου, όταν ή περιοχή αύτή είναι
πλούσια για τήν καλλιέργεια, τΙς βοσκές καΐ τό κυνήγι, όταν εχη
ήμερο κλίμα και άφθονο νερό, ôtocv βρίσκεται κοντά στή θάλασσα
καί έπιτρέπη τις μετακινήσεις καί τΙς μεταφορές καΐ όταν διαθέτη
άφθονες τις πρώτες ύλες γιά τΙς άνάγκες τών άνθρώπων της έποχής
εκείνης, γιά νά κατασκευάσουν τΙς κατοικίες, τά όπλα καί ό,τι άλλο
Θά μπορούσαν νά χρειαστούν, γιά νά επιβιώσουν.

"Οταν όμως υπάρχουν όλα αύτά τά εύνοϊκά στοιχεία, έρχονται
συνήθως και άλλοι νά τά διεκδικήσουν. Πολεμιστές άπό άλλες φυλές
Kocvouv τήν εμφάνισή τους καί προσπαθούν νά νικήσουν καί νά διώ-
ξουν τούς παλαιούς κατοίκους, γιά νά έγκατασταθούν οί ίδιοι καί οί
οίκογένειές τους στίς εύφορες και εύλογη μένες αύτές περιοχές.

Οί κατακτητικοί πόλεμοι πού άρχιζαν άπό τήν αίτία αύτή τε-
λείωναν συνήθως μέ τή νίκη τού ισχυρότερου και μέ τήν ήττα, τή φυγή
ή τήν εξόντωση τού πιό άδύνατου. Πολλές φορές έμεναν στον τόπο
πολλοί άπό τή νικημένη φυλή, είτε επειδή τούς έπιαναν γιά δούλους,
είτε οί γυναίκες, έπειδή οί νικητές τούς χάριζαν τήν ζωή.

Άπό τήν συμβίωση αύτή, έστω καί κάτω άπό συνθήκες νικητών
και νικημένων, γινότοτν σχεδόν πάντοτε ή άνάμειξη τών δυό φυλών
και ή δημιουργία, ύστερ* άπό πολλά χρόνια, μιας νέας, ένιαίας φυλής,
μεγαλύτερης αριθμητικά καί Ισχυρότερης, πάντοτε όμως έγκαταστη-
μένης στον ίδιο τόπο, ώστε νά εξελιχθή συντομώτερα σέ μιά πρώτη
μορφή κράτους.
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Στα νεώτερα χρόνια ή συγχώνευση αύτη των διαφορετικών φυ-
λών δέν πραγματοποιείται πια μέ την κατάκτηση καί την υποταγή,
άλλά μέ μιάν άλλη μορφή πού διαδόθηκε κι επικράτησε γιά κοινωνι-
κούς καί γιά οικονομικούς λόγους: τή μετανάστευση. Ο! Ηνωμένες
Πολιτείες, ό Καναδάς, ή Αύστραλία καί άλλα κράτη σχηματίσθηκαν,
βασικά, άπό τή μετανάστευση μεγάλου άριθμοϋ Ευρωπαίων, άπό
διάφορες χώρες καί άπό τήν άνάμειξη τών λευκών φυλών μεταξύ τους.
Οί ντόπιοι δέν άναμείχθηκαν μέ τούς λευκούς, γιατί κυριολεκτικά έξον-
τώθηκαν άπό αύτούς.

"Ομως, τόσο στον κατακτητικό πόλεμο όσο καί στήν είρηνική συγ-
χώνευση καί διασταύρωση τών φύλων άπό τή μετανάστευση, προ-
κύπτει πιά ή άνάγκη νά συγκροτηθούν καί νά έφαρμοστούν ορισμέ-
νες άρχές, πού θά έκφράζουν τή νέα κοινωνική τάξη. "Ετσι δημιουρ-
γούνται τά έθιμα, ή όργάνωση καί τό δίκίαιο, γιά νά διατηρήσουν
τήν εσωτερική είρήνη καί νά έξασφαλίσουν τά άγοθά άπό τήν άρ-
παγή·

§ 2. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Οί άνθρωποι πού κατοικούν σέ μιά χώρα δέν αποτελούν πάντα
ενα έθνος. Κράτος καί έθνος είναι δυό εννοιες πού δέν ταυτίζονται σέ
όλες τΙς περιπτώσεις.

Τό κράτος μπορεί νά είναι μεγαλύτερο άπό τό έθνος, νά άσκή δη-
λαδή τήν κυριαρχία του σέ δύο ή περισσότερα έθνη, όπως π.χ. τό
ρωμαϊκό κράτος, πού περιελάμβανε όλα σχεδόν τά τότε γνωστά εθνη^
ή ή οθωμανική αύτοκρατορία ώς τό 1912, πού κυριαρχούσε σ* όλα
τά Βαλκάνια καί στή Μέση "Ανατολή.

Αντίθετα μπορεί τά όρια τού κράτους νά είναι πολύ στενότερα
άπό τά όρια τού έθνους· π.χ. τό έλληνικό Ιθνος περιλαμβάνει καί
τούς "Ελληνες πού ζουν στήν Κύπρο ή στήν Κωνσταντινούπολη,
σέ μέρη δηλαδή πού δέν άνήκουν στό έλληνικό κράτος, άλλά σέ άλλα
κράτη.

Μπορεί έπίσης νά ύπάρξη Ιθνος, πού νά μήν εχη καθόλου κρα-
τική ύπόσταση, όπως ήταν π.χ. οί Εβραίοι ωσότου ιδρύθηκε τό
κράτος τού Μσραήλ. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τούς 'Αρμένιους.

"Εθνος δηλαδή είναι ενα σύνολο άνθρώπων, πού συνδέονται με-
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ταξύ τους με την ιδία ιστορία κι έχουν τήν ίδια συνείδηση γιά την
καταγωγή τους. Ή κοινή γλώσσα και ή κοινή θρησκεία δεν είναι
απαραίτητα, για νά ύπάρξη έθνος, γιατί ττ.χ. τό γερμανικό έθνος
περιλαμβάνει και καθολικούς καί διαμαρτυρόμενους, ενώ τό έλβετικό
περιέχει γαλλόφωνους, γερμανόφωνους και ΐταλόφωνους Ελβετούς.
'Ωστόσο ή κοινή γλώσσα ή ή κοινή θρησκεία άποτελούν βασικούς
παράγοντες για τή διαμόρφωση έθνικής συνειδήσεως.

§ 3. ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ΛΑΟΣ, ΧΩΡΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ

"Οταν σήμερα μιλούμε γιά τό κράτος, εχομε στό νού μας ορισμένα
στοιχεία, πού τά συνδέομε σέ μιά έννοια. Τά στοιχεία αύτά είναι
τά έξης:

Ό λαός. Στό κράτος, ό λαός δέν είναι πιά πρόσωπα πού συνδέον-
ται μεταξύ τους μέ συγγένεια (όπως στήν οικογένεια), ή μέ τήν ίδια
γλώσσα ή θρησκεία (όπως στή φυλή). Εκείνο πού τά συνδέει είναι
ότι κατοικούν όλα μόνιμα στό ίδιο έδαφος κι έχουν τήν ίδια οργάνωση
έξουσίας. Μπορούν νά μιλούν διάφορες γλώσσες, νά έχουν διάφορες
θρησκείες, ν' άποτελούν Ινα ή πολλά έθνη καί, έν τούτοις, ν' άποτελούν
τό λαό ένός κράτους, έφ* όσον ζούν τώρα στήν ίδια χώρα.

Ή χώρα. Χώρα είναι ή περιοχή, όπου τό κράτος άσκεϊ τήν έξου-
σία του πάνω σέ όλα τά πρόσωπα πού είναι έγκαταστημένα στό
εδαφός της. Ή χώρα περιλαμβάνει όχι μόνο τό έδαφος, τή γή, άλλά
και τή θάλασσα ώς μιά ορισμένη άπόσταση άπό τήν άκτή (χωρικά
ύδατα), καθώς και τον άέρα πάνω άπ' όλο τό κράτος.

Ή έξουσία, δηλαδή τό γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι διοικούν
τούς άλλους. Τήν έξουσία του τό κράτος τήν άντλεί άπό τόν έαυτό
του και όχι άπό άλλον οργανισμό ή άλλο κράτος (τήν έχει, όπως λένε,
«εξ ιδίου δικαίου»).

'Υπάρχουν και άνθρωποι πού άσκούν έξουσία, μέ διαφορετική
όμως μορφή, πάνω σ' άλλους άνθρώπους, όπως ό πλοίαρχος στό
πλήρωμα, ό δάσκαλος στούς μαθητές, όέργοδότηςστούς έργάτες κ.λπ.,
άλλά ή έξουσία όλων αύτών δεν είναι όπως ή κρατική, γιατί δίνεται
άπό τό κράτος. Γι* αύτό λέμε πώς τό κράτος είναι ό άνώτερος οργα-
νισμός έξουσίας πάνω στούς άνθρώπους. Γιατί ό άνθρωπος ύπάγεται
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πάντοτε στήν εξουσία κάποιου κράτους, ενώ μπορεί ν* απαλλαγή
άπό τήν έξουσία τών άλλων άνβρώπων ή όργανισμών, αν άλλάξη
έπάγγελμα ή κατοικία.

§ 4. ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ή μεγάλη Ιξουσία που διαθέτει τό κράτος γέννησε άπό πολύ
παλιά τό ερώτημα ατούς ανθρώπους: άπό πού κατάγεται καί πώς
δικαιολογείται ή έξουσία αύτή; Οί φιλόσοφοι έρεύνησαν τό ζήτημα
καί κατέληξαν σέ διάφορα συμπεράσματα, άνάλογα μέ τή νοοτρο-
πία τής έποχής τους καί τίς συνθήκες πού έζησαν.

Υπήρχε έποχή πού πίστευαν πώς ή πολιτική Ιξουσία πηγάζει
άπό τό Θεό, ό όποιος τήν παραχωρεί λ.χ. στούς βασιλείς. 'Αλλά στά
πολιτεύματα πού όνομάζομε δημοκρατίες, ή Ιξουσία τοϋ κράτους
-πηγάζει μονάχα άπό τό λαό κι έχει σάν δικαιολογία καί προορισμό
νά έξυπηρετήση τούς σκοπούς τής κοινωνίας, δηλαδή τήν ευημερία
τών άνθρώπων. Γιά νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί αυτοί, χρειά-
ζεται νά ίητάρχη μία θέληση άνώτερη άπό τή θέληση των άτόμων
καί τών όμάδων, πού συγκροτούν τό κράτος.

f 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝAM ΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ή έξουσία του κράτους όσο μεγάλη καί άν είναι, δέν είναι άπεριό-
ριστη. ΟΙ περιορισμοί της είναι φυσικοί ή νομικοί. Φυσικός περιορι-
σμός σημαίνει ότι τό κράτος, όση έξουσία καί άν διαθέτη, δέν μπορεί
νά ύπερβή όρισμένα όρια, πού χαράσσουν τήν δράση του ή άνθρω-
πινη φύση ή οί κοινωνικοί νόμοι. Οί "Αγγλοι, γιά νά παραστήσουν
τήν άλήθεια αύτή, λένε ότι «τό κοινοβούλιο είναι παντοδύναμο, μπο-
ρεί τά πάντα νά κάνη όχι όμως καί νά μεταβάλη τόν άντρα σέ γυναί-
κα». Οί οίκονομικές συνθήκες έπίσης βάζουν συχνά περιορισμούς στή
δύναμη τού κράτους.

Έκτος όμως άπό τούς φυσικούς περιορισμούς, τό ίδιο τό κράτος πε-
ριορίζει τήν έξουσία του μέ τό Σύνταγμα καί μέ τούς νόμους. Έξ άλλου
υπάρχουν καί περιορισμοί πού πηγάζουν άπό τίς υποχρεώσεις πού
άναλαμβάνει τό κράτος μέ διεθνείς συνθήκες, είτε πρός άλλα κράτη,
είτε πρός τούς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. τόν ΟΗΕ). ΟΙ περιορισμοί
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αυτοί μπορούν ν4 άναφέρωνται στήν έξωτερική πολιτική του κράτους,
όπως π.χ. ή υποχρέωση νά μήν κάνη πόλεμο άν δέν ύποστή έπίθεση
και πρίν έξαντληθούν τά είρηνικά μέσα γιά τή λύση τών διαφορών,
ή στήν έσωτερική διοίκηση, όπως ή ύποχρέωση νά σέβεται τΙς έθνικές
και θρησκευτικές μειονότητες, πού δέν δικαιούται νά τΙς καταπιέζη.

§ 6. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στήν άρχή τού κεφαλαίου άναφέρεται ότι καί τά πρωτόγονα
κράτη είχαν διπλό προορισμό, τόν έξωτερικό καί τόν έσωτερικό.

Ό έξωτεριχός προορισμός Ιχει μείνει μέσα σ' όλους αύτούς τούς αί-
ώνες σχεδόν άναλλοίωτος. Καί σήμερα πρέπει νά έξασφαλίζεται ή
χώρα άπό κάθε έξωτερικόν έχθρό, άλλά γίνεται προσπάθεια ή ασφά-
λεια αύτή νά παρέχεται μέ είρηνικό τρόπο. Γιά τό σκοπό αύτό τά
κράτη ίδρυσαν διεθνή δικαστήρια, όπου λύνουν μερικές τουλάχιστον
άπό τΙς διαφορές τους καί δέν καταφεύγουν όπως άλλοτε, άκόμη καί
γιά άσήμαντα ζητήματα, σέ πολέμους. Έξ άλλου ίδρύθηκε και ό 'Ορ-
γανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), γιά νά προλαβαίνη τούς πολέ-
μους. Ή κατάκτηση άλλων λαών κι έδαφών δέν είναι σήμερα, πιά,
όπως παλαιότερα, ό προορισμός τού κράτους, γιατί σήμερα άποτελεί
κοινή πεποίθηση τό ότι κάθε λαός Ιχει τό δικαίωμα νά αύτοκυβερ-
ναται (δικαίωμα αύτοδιαθέσεως).

Ό έσωτερικός όμως προορισμός σημείωσε πολύ μεγαλύτερη έξέ-
λιξη μέσα στούς αίώνες. Οί θεωρητικοί τού περασμένου αίώνα π.χ.
πίστευαν ότι τό κράτος είναι μόνο ενας «νυκτοφύλαξ κύων», δηλαδή
ότι προορισμός του είναι ν' άφήνη κάθε πολίτη έλεύθερο νά κανονίζη
τόν τρόπο τής ζωής του, τό έπάγγελμά του κλπ., ενώ τό κράτος θά
φροντίζη μόνο νά διατηρή τήν άσφάλεια καί νά προφυλάσση τήν κοι-
νωνική ζωή άπό κάθε διατάραξη.

Σήμερα δέν υπάρχει οΰτε μία έκδήλωση στή ζωή τού άνθρώπου,
στήν όποία τό κράτος δέν εχει τό δικαίωμα ή καί τήν ύποχρέωση νά
έπέμβη, άμεσα ή έμμεσα, γιά νά προστατεύση τά συμφέροντα εκείνα,
πού άναγνωρίζονται πώς είναι κοινά. Τό κράτος πρέπει νά φροντίζη
γιά τήν παιδεία, γιά τίς συγκοινωνίες, γιά τήν γεωργία, γιά τό έ-
μπόριο καί τή βιομηχανία, γιά τήν υγεία, γιά τήν περίθαλψη καί
τήν κοινωνική πρόνοια τών πολιτών, γιά τήν έργασία, γιά τόν άθλη-
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τισμό, γιά τα γράμματα και τις τέχνες καί για όλες γενικά τις ανάγκες
της ζωής.

Άπό τό τέλος του β' παγκόσμιου πολέμου τό κράτος πραγματο-
ποιεί και έπενδύσεις, διαθέτει δηλαδή χρήματα γιά έργα παραγωγι-
κά, που θά δώσουν άπασχόληση στόν εργαζόμενο πληθυσμό και θά
συντείνουν, ώστε νά άνυψωθή τό βιοτικό έπίπεδο τοϋ λαοϋ.

Β. ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
§ 7. ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κάθε κράτος άποτελεϊ μιά οργάνωση. Άλλά τό θέμα είναι: ποιός
έκφράζει τή θέληση τοϋ κράτους καί πέδς τήν έκφράζει; Αυτό έννοϋ-
με, όταν ρωτάμε ποιά είναι ή μορφή τοϋ πολιτεύματος. Ό Αριστοτέ-
λης (333 π.Χ.) μας δίδαξε πώς μπορούμε νά κατατάξουμε όλα τά πο-
λιτεύματα στις έξής τρεις μεγάλες κατηγορίες:

τή μοναρχία, δηλαδή τό πολίτευμα όπου άρχει Ινας μόνος. Αϋτός
συνήθως είναι ό βασιλιάς. Επιβάλλει τή θέλησή του, νομοθετεί, διοι-
κεί καί δικάζει ή νομοθετεί καί διοικεί μονάχα καί διορίζει δικαστές, πού
δικάζουν στ' όνομά του. Τύπος τέτοιας μοναρχίας ήταν ή Γαλλία στήν
έποχή τού Λουδοβίκου 1Δ', ό όποιος, όπως ξέρομε, έλεγε: «L' état
c'est moi» (Τό κράτος είμαι έγώ).

τήν άριστοκρατία ή όλιγαρχία, δηλαδή τό πολίτευμα όπου ή
έξουσία άσκεϊται άπό μιά τάξη άνθρώπων, πού διακρίνεται γιά τόν
πλούτο της, τήν καταγωγή της ή τό έττάγγελμά της, ένώ οί λοιποί
κάτοικοι δέ συμμετέχουν στή διοίκηση της χώρας. Τύπος τέτοιου πο-
λιτεύματος ήταν ή 'Αθήνα τήν έποχή τών «Τριάκοντα τυράννων».

τή δημοκρατία, δηλαδή τό πολίτευμα όπου όλοι οί πολίτες συμ-
μετέχουν στήν κρατική έξουσία, συναθροίζονται ταχτικά σέ συνελεύ-
σεις καί έλέγχουν τόν αρχηγό ή άρχηγούς, πού κυβερνούν μόνο γιά
ορισμένο χρονικό διάστημα. Αύτό τό πολίτευμα είχε ή 'Αθήνα τήν
έποχή τοϋ Περικλή. Άλλά ή λέξη δημοκρατία είχε τότε έντελώς άλλη
έννοια άπ' ό,τι έχει σήμερα. Σήμαινε τήν κυβέρνηση τοϋ δήμου. Δη-
μότης όμως δέν ήταν τό κάθε άτομο πού ζούσε μέσα στην πόλη. Ό
δούλος, ό άπελεύθερος, ό ξένος, δέν είχαν τήν ίδιότητα τοϋ δημότη.
Παρ' όλες όμως τις διαφορές της αρχαίας δημοκρατίας άπό τή ση-
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μερινή ή μεγάλη διαίρεση τών πολιτευμάτων τοϋ Αριστοτέλη μπο-
ρεί καί σήμερα άκόμη νά έφαρμοστή μέ όρισμένες παραλλαγές.^

Γ. ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Τά πολιτεύματα πού ύπηρξαν καί ύπάρχουν στόν 20ό αίώνα
είναι: 1) ή μοναρχία πού διαιρείται σέ άπόλυτη καί συνταγματική,
2) ή δημοκρατία πού διαιρείται σέ βασιλευομένη καί προεδρική ή
προεδρευομένη, 3) Τά ολοκληρωτικά καθεστώτα (ή δικτατορία, ό
φασισμός, τό σοβιετικό καί τό κινεζικό πολίτευμα καί, ώς παραλλα-
γή αύτών, ή λαϊκή δημοκρατία).

1) Μοναρχία: α) Άπόλυτη μοναρχία είναι τό πολίτευμα, όπου
ένα μονάχα πρόσωπο μέ τόν τίτλο τοϋ βασιλιά ή τού αύτοκράτορα,
όχι μόνο είναι αρχηγός τοϋ κράτους, άλλά και συγκεντρώνει στα χέ-
ρια του όλες τΙς έξουσίες. β) Συνταγματική μοναρχία είναι τό πολί-
τευμα, όπου ό βασιλιάς κατέχει βέβαια θεωρητικά όλες τις έξουσίες
τοϋ κράτους, τΙς όποιες καί συγκεντρώνει στά χέρια του, παραχωρεί
όμως τις περισσότερες άπ' αύτές στό λαό μέ συμφωνία (συνθήκη),
πού λέγεται Σύνταγμα. Τό Σύνταγμα σέ μιά συνταγματική βασιλεία
συντάσσεται μέ συνεργασία τοϋ βασιλια καί τοϋ λαού καί δέν μπο-
ρεί νά μεταρρυθμιστή παρά μονάχα μέ τή σύμπραξη τών δύο αύτών
παραγόντων καί πάλι. Ό συνταγματικός βασιλιάς συμπράττει στήν
ψήφιση τών νόμων καί οί υπουργοί διορίζονται άπό αύτόν καί μόνο.
Στήν 'Ελλάδα ίσχυσε τό πολίτευμα αύτό επί "Οθωνος (1844 - 1862).

2) Δημοκρατία είναι τό πολίτευμα, όπου ό λαός έχει τό δικαίωμα
ν* άναθέτη μέ τό Σύνταγμα (πού μόνος του καταρτίζει καί ψηφίζει
μ* έθνοσυνέλευση έκλεγμένη ειδικά γι* αύτόν τό σκοπό) έξουσίες καί
σέ άλλα όργανα (π.χ. τά δικαστήρια κ.λπ.). Ό λαός όμως είναι έλεύ-
θερος ν* άφαιρέση τίς έξουσίες αύτές μεταβάλλοντας τό Σύνταγμα μέ
νέα έθνοσυνέλευση, δηλαδή μέ άντιπροσώπους του πού έκλέγονται
έπίτηδες γιά τό σκοπό αύτό.

α) Βασιλευομένη δημοκρατία είναι μιά μορφή πολιτεύματος πού
έξαφανίζεται σιγά-σιγά άπό τόν κόσμο. Μετά τήν κατάργηση της
βασιλείας στήν Ελλάδα (1974) τό πολίτευμα αύτό διατηρείται στήν
Εύρώπη σέ λίγα σχετικά κράτη: Αγγλία, Βέλγιο, 'Ολλανδία, Νορ-
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βηγία, Σουηδία καί σέ ελάχιστες άλλες χώρες της Μέσης 'Ανατολής
καί της 'Ασίας.

Στη βασιλευόμενη δημοκρατία ό άρχηγός του κράτους, ό άνώτα-
τος άρχων, είναι κληρονομικός. Προορίζεται δηλαδή λόγω καταγω-
γής — καί όχι γιά άλλον κανένα λόγο — νά γίνη κάποια στιγμή, συ-
νήθως μετά τό θάνατο του πατέρα του, άρχηγός του κράτους.

Στη βασιλευόμενη δημοκρατία, όμως, ό βασιλιάς, εστω καί άν
τυπικά έμφανίζεται μέ πολλαπλές έξουσίες, εν τούτοις στήν πραγμα-
τικότητα δέν άσκεΐ αυτός τήν έξουσία. Κάθε πράξη του πρέπει νά
υπογράφεται άπό τόν άρμόδιο υπουργό, πού φέρει τήν εύθύνη της,
καί κάθε ένέργειά του πρέπει νά έγκρίνεται άπό τήν κυβέρνηση πού
σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα έλέγχει καί κατευθύνει τίς βασιλικές πράξεις.

β) Ή προεδρευόμενη δημοκρατία άποτελεϊ άμεση καί κατευθείαν
έξέλιξη άπό τό θεσμό καί τό πολίτευμα τής βασιλευόμενης δημοκρατίας.
'Εδώ ό ανώτατος άρχων, ό άρχηγός τού κράτους δέν είναι κληρονο-
μικός. 'Εκλέγεται άπό τό λαό, συνήθως μέ εμμεσο τρόπο, δηλαδή άπό
τό κοινοβούλιο, πού έκφράζει τό λαϊκό αίσθημα, καί οί άρμοδιότητες
καί οί δικαιοδοσίες του είναι έπίσης τυπικές, όπως καί στην περίπτωση
τού βασιλιά στή βασιλευόμενη δημοκρατία- ίσως μάλιστα νά είναι
καί άκόμη Ισχυρότερες οί έξουσίες του.

Ή χώρα μας υπήρξε ττροεδρευόμενη δημοκρατία άπό τό 1924 ώς
τό 1935 καί είναι σήμερα πάλι μετά τό δημοψήφισμα τής 8 Δεκεμ-
βρίου 1974.

γ) Προεδρική δημοκρατία. Παράλληλα μέ τήν προεδρευόμενη
εχει διαμορφωθή παλαιότερα, άλλά πιό πολύ πρόσφατα μιά άλλη
μορφή δημοκρατικού πολιτεύματος, ή προεδρική δημοκρατία. Έδώ
ό άρχηγός τού κράτους δέν είναι μόνο τυπικά άνώτατος άρχων. 'Ε-
κλέγεται, συνήθως, μέ άμεση ψηφοφορία κατ' εύθεϊαν άπό τό λαό
καί αύτό τού προσφέρει πρόσθετο κύρος καί ούσιαστική έξουσία,
πού τήν άσκεϊ, πάντοτε όμως, όπως όρίζει τό Σύνταγμα τής χώρας
του.

Σέ όρισμένα κράτη ό πρόεδρος είναι ταυτόχρονα καί πρωθυπουρ-
γός (όπως στίς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), ένώ άλλου (όπως στή
Γαλλία) υπάρχει και πρωθυπουργός, άλλά ό πρόεδρος είναι πολύ -
πιό ίσχυρός. Αύτός μαζί μέ τή Βουλή καθορίζει στίς γενικές γραμμές
τήν έσωτερική καί τήν έξωτερική πολιτική τής χώρας του.
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3. 'Ολοκληρωτικά Καθεστώτα
α) Δικτατορία

"Οταν ένας ή μιά μικρή όμάδα ανθρώπων αρπάζουν τήν έξουσία
μέ τή βία ή μέ τό δόλο ή καί μέ τά δύο μαζί καί κυβερνούν μόνοι tous,
χωρίς νά γίνωνται έκλογές καί χωρίς νά ύπάρχη βουλή, δηλαδή άντι-
πρόσωποι τοϋ λαού, ή μέ έκλογές άνελεύθερες τότε τό πολίτευμα λέ-
γεται δικτατορία. Οι δικτάτορες επιβάλλουν τήν θέληση τους συνή-
θως μέ τή βοήθεια τοϋ στρατού ή, πιό συχνά, μιας μικρής μερίδας άξιω-
ματικών καί μέ όπλα, πού προορίζονται γιά τήν ύπεράσπιση της πα-
τρίδας άπό ξένον έπιδρομέα. Οί έλευθερίες τών πολιτών καταργούνται,
οί εφημερίδες καί τά άλλα μέσα μαζικής έπικοινωνίας λογοκρίνονται
καί οι αντίπαλοι τοϋ καθεστώτος συλλαμβάνονται, φυλακίζονται,
έξορίζονται καί πολύ συχνά βασανίζονται ή άκόμη καί θανατώνον-
ται. Παραπέμπονται έπίσης νά δικαστούν σέ έκτακτα στρατοδικεία,
ένώ τά τακτικά δικαστήρια παραμερίζονται.

Τά δικτατορικά καθεστώτα διατηρούνται συνήθως μέ τήν αστυ-
νόμευση τού κάθε πολίτη καί στήν ίδιωτική του ζωή, είτε άπό αστυ-
νομικούς ή, συχνότερα, άπό μυστικούς πράκτορες. Τά τηλέφωνα πα-
ρακολουθούνται, τά ταξίδια στό έξωτερικό παρεμποδίζονται καί γε-
νικά καταπιέζεται κάθε έκδήλωση έλευθερίας της γνώμης ή της συνει-
δήσεως. Τό χειρότερο όμως κακό της δικτατορίας είναι ότι έχει κατα-
στρεπτική έπίδραση στό ήθος τών πολιτών, τά άποτελέσματα της
όποίας έκδηλώνονται μακροπρόθεσμα. Τέτοιο καθεστώς είχαμε στήν
'Ελλάδα έπΐ δικτατορίας Μεταξά (4 Αυγούστου 1936- 1941) καί
άπό τήν 21 'Απριλίου 1967 ώς τΙς 23 'Ιουλίου 1974. Καί οί δύο δικτα-
τορίες κατέρρευσαν μέ άφορμή πολεμικά γεγονότα καί άφησαν πίσω
τους οίκονομικό χάος και έθνική καταστροφή (κατοχή - άπόβαση
Τούρκων στήν Κύπρο).

β) Τό φασιστικό πολίτευμα

Ό φασισμός ήταν ενα πολιτικό σύστημα πού έπικράτησε κατ'
άρχήν στήν 'Ιταλία (1922-1943) καί στή Γερμανία μέ τ' όνομα έθνι-
κοσοσιαλισμός (1933-1954), ένώ στήν 'Ισπανία συνεχίζεται άπό τό
1939 ώς σήμερα· έπίσης έπικράτησε καί σέ όρισμένες άλλες χώρες.

Τό φασιστικό πολίτευμα άποτελούσε τή στυγνότερη μορφή δι-
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κτατορίας. "Ολη ή εξουσία είχε συγκεντρωθή ουσιαστικά στό έθνικο-
σοσιαλιστικό ή φασιστικό κόμμα καί ιδίως στους αρχηγούς τών κομ-
μάτων αύτών (Ντούτσε, Φύρερ, Καουντίλιο). "Ολα τά άλλα κόμματα
είχαν διαλυθή μέ τή βία καί οί ελευθερίες τών πολιτών καί τοϋ τύπου
είχαν καταργηθή. Σέ ορισμένες άπ' αύτές τίς δικτατορίες είχε διατη-
ρηθή ή βουλή, άλλά είχε μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα.

"Ολα τά εργατικά συνδικάτα είχαν διαλυθή καί όλοι οι έργάτες
υποχρεώθηκαν νά ένταχθούν μαζί μέ τούς έργοδότες τους σέ κρατι-
κές οργανώσεις. Ή άπεργία είχε άτταγορευθη μέ τήν ποινή τοϋ θα-
νάτου. Κάθε πολίτης πού τολμούσε νά άντιδράση στό καθεστώς αντι-
μετώπιζε καταδίωξη καί ή πιό συνηθισμένη ποινή ήταν νά κλειστή
σέ «στρατόπεδο συγκεντρώσεως». Στή Γερμανία μάλιστα θεωρήθηκαν
εχθροί τού καθεστώτος οί Εβραίοι — καί 6 έκατομμύρια 'Εβραίοι
εξοντώθηκαν μέ τόν πιό βάρβαρο τρόπο.

Τά φασιστικά κόμματα, γιά νά διατηρηθούν στήν έξουσία, είχαν
οργανώσει ειδικά σώματα στρατιωτικής άστυνομίας ("Ες - "Ες, Μι-
λίτσια, Γκεστάπο κ.λπ.).

Ό ιταλικός καί ό γερμανικός φασισμός προσπάθησαν νά λύσουν
τό οικονομικό πρόβλημα τής χώρας τους μέ έπιθέσεις σέ γειτονικά
κράτη πού τελικά οδήγησαν στον β' παγκόσμιο πόλεμο. Αύτός ύπήρ-
ξε ενας άγώνας όλων τών έλευθέρων λαών έναντίον τής βίας καί τε-
λείωσε μέ τή συντριβή τού ιταλικού καί γερμανικού φασισμού.

γ) Τό σοβιετικό πολίτευμα, είναι ή έφαρμογή στήν πράξη τής
θεωρίας τού κομμουνισμού, πού είναι παράλληλα πολιτικό καί οικο-
νομικό σύστημα.

Ώς οικονομικό σύστημα στηρίζεται στήν κατάργηση τής άτομικής
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Ιδιοκτήτης όλων αύτών τών μέ-
σων - γή, μηχανές, κεφάλαιο — είναι τό κράτος. Οί συγκοινωνίες, τό
έξαγωγικό έμπόριο, ή βιομηχοαηα όίνήκουν καί διευθύνονται όπτό τό
κράτος, πού δέν επιτρέπει σέ κανέναν ιδιώτη νά εχη δική του έπιχεί-
ρηση, έκτος άπό τίς πολύ μικρές. Οί εργαζόμενοι έχουν όλοι κοινόν
έργοδότη τους τό κράτος. Γενικά ολόκληρη ή οικονομία τής χώρας
διευθύνεται άπό τό κράτος σύμφωνα μέ οικονομικά προγράμματα
πού καταστρώνονται γιά πέντε ώς έφτά χρόνια.

Ώς πολιτικό σύστημα ό κομμουνισμός εφαρμόστηκε γιά πρώτη
φορά ύστερα άπό τή ρωσική επανάσταση της 7 Νοεμβρίου 1917, καί
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τό πρώτο κομμουνιστικό κράτος που δημιουργήθηκε όνομάστηκέ
«"Ενωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών» (ΕΣΣΔ) και όχι
Ρωσική "Ενωση, γιατί τό σοβιετικό κράτος δέν άποτελείται μόνο άπό
τό ρωσικό έθνος, άλλά άπό δεκάδες διαφορετικές έθνότητες.

Τό σοβιετικό κράτος βασίζεται θεωρητικά στους έργάτες καί τούς
όίγρότες, άλλά στήν πράξη ή έξουσία άσκεϊται δικτατορική άπό τό
πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα, τά άνώτατα στελέχη του όποιου
συγκροτούν τήν κυβέρνηση καί κατέχουν όλα τά υψηλά άξιώματα
τοϋ κράτους. Αντιπρόσωποι τών εργατών καί άγροτών συγκροτούν
σέ κάθε περιοχή τά τοπικά συμβούλια, πού λέγονται «σοβιέτ» (άπ*
αύτά πήρε τ* όνομά του τό νέο κράτος).

Τά τοπικά σοβιέτ ενώνονται σέ έπαρχιακά σοβιέτ, αύτά σέ περι-
φερειακά καί τά περιφερειακά ένώνονται στά σοβιέτ τών διαφόρων
δημοκρατιών πού άποτελούν τήν ΕΣΣΔ.

Τό προεδρείο (Πρεζίντιουμ) καί ή κεντρική έπιτροπή, μαζί μέ
τόν παντοδύναμο γενικό γραμματέα τοϋ κομμουνιστικού κόμματος,
κατευθύνουν ολόκληρη τήν κρατική μηχανή.

Τά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ δημοκρατικού πολι-
τεύματος, όπως ή διάκριση τών έξουσιών καί οί άτομικές καί πολιτικές
έλευθερίες, δέν υπάρχουν στή χώρα αύτή. Δέν έπιτρέπεται νά λειτουρ-
γή άλλο κόμμα έκτός άπό τό κομμουνιστικό καί οί άντίπαλοί του, πού
τυχόν θά έμφανισθοϋν, έξουδετερώνονται.

Τό κράτος διαθέτει έκεϊ τρομερή δύναμη καί κατευθύνει τά πάντα,
τόσο τήν οικονομική, όσο καί τήν κοινωνική καί πνευματική ζωή τού
τόπου. νΟχι μόνο ή έκπαίδευση, άλλά καί όλες οί έφη μερίδες καί τά
περιοδικά έκδίδονται καί έλέγχονται άπό τό κράτος, καί άπαγορεύε-
ται ή έκδοση καί ή κυκλοφορία έφη μερίδων πού άντιπολιτεύονται τό
καθεστώς.

Ή άπεργία τιμωρείται μέ βαριές ποινές, γιατί θεωρείται ότι στρέ-
φεται εναντίον της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα όμως τό κράτος, έχοντας στά χέρια του όλα τά μέσα
παραγωγής, πραγματοποίησε μεγάλα τεχνικά έργα πού άναμόρ-
φωσαν καί εκσυγχρόνισαν τήν άπέραντη αύτή χώρα, πού άπό καθυ-
στερημένη άγροτική έγινε μιά μεγάλη βιομηχανική δύναμη. Παράλ-
ληλα ένισχύθηκε ή τεχνική παιδεία καί ή έπιστημονική έρευνα, ιδίως
στις φυσικές επιστήμες.

2
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δ) Τό πολίτευμα τής Κίνας άττοτελεί μια παραλλαγή του κομ-
μουνιστικού συστήματος καί πρέπει να έξεταστή χωριστά.

Ή Κίνα μέ τά 700 καί πάνω έκατομμυρια τών κατοίκων της άπο-
τελεί σήμερα τό μεγαλύτερο κράτος της γης καί ή πορεία και ή εξέ-
λιξη που πραγματοποιούνται έκεί τά τελευταία 25 χρόνια, παρου-
σιάζουν σηματικό ενδιαφέρον γιατί θά έπηρεάσουν όχι μόνο τήν πο-
λιτική πορεία τής 'Ασίας, άλλά ένδεχομένως καί του υπόλοιπου κό-
σμου.

Τό σημερινό καθεστώς τοϋ Μάο Τσέ Τουγκ που έπικράττησε στό
Πεκίνο τό 1949 ύστερ' άπό εναν μοτκρυ, αιματηρό καί καταστρεπτικό
πόλεμο, επιβάλλει στους Κινέζους αυστηρή λιτότητα, τρομακτική
αυτοσυγκράτηση καί έντυπωσιακή πειθαρχία. (Κοινόβια, κυριαρχία
τής «Σκέψης τοϋ Μάο» σέ κάθε έκδήλωση τοϋ πνευματικού καί koivco-
νικοϋ βίου κ.λπ.) Πρόκειται γιά ολοκληρωτικό σύστημα πού δέν άφή-
νει τά παραμικρά περιθώρια ελευθερίας καί πού ρυθμίζει μέ άγρυπνο
ελεγχο άκόμη καί τόν ίδιωτικό βίο όλων άνεξαιρέτως τών πολιτών.

ε) Οί λαϊκές δημοκρατίες πού επικράτησαν ή έπιβλήθηκαν μετά
τόν β' παγκόσμιο πόλεμο στήν Ανατολική Εύρώπη μέ τήν παρουσία
ή τήν ενεργό άνάμειξη τών σοβιετικών στρατευμάτων αποτελούν
στήν πραγματικότητα μιά παραλλαγή τοϋ κομμουνιστικού πολιτι-
κού, κοινωνικού καί πολιτειακού συστήματος καί ενα σκαλοπάτι πρός
τό σοβιετικό πολίτευμα.

Στήν πρώτη φάση τής δημιουργίας τους μάλιστα οί λαϊκές λε-
γόμενες δημοκρατίες διατήρησαν ορισμένα άπό τά στοιχεία καί τά
χαρακτηριστικά τών δυτικών δημοκρατιών. Τά πρώτα χρόνια μετά
τόν πόλεμο στά κράτη αύτά έπιτρεπόταν ή λειτουργία καί άλλων κομ-
μάτων παράλληλα μέ τά κομμουνιστικά. Επίσης υπήρχε καί βουλή
μέ κάποια ελευθερία λόγου καί κριτικής καί ορισμένες εφημερίδες μπο-
ρούσαν νά έπικρίνουν τό καθεστώς. Παράλληλα είχε και ή οικονομία
διατηρήσει σέ ορισμένους τομείς τή δομή τών δυτικών καθεστώτων,
ιδίως στήν αναγνώριση τών μικρών καί μέσων έπιχειρήσεων.

Έν τούτοις ή είκόνα αύτή δε δκχτηρήθηκε γιά πολύ. Τό ενα μετά
τό άλλο τά στοιχεία καί τά γνωρίσματα αύτά καταργήθηκαν, εκ-
μηδενίσθηκαν ή άφέθηκαν νά σβήσουν. "Ολες οί επιχειρήσεις εθνικο-
ποιήθηκαν καί όλα τά μέσα παραγωγής πέρασαν στήν έξουσία καί
τήν άρμοδιότητα τοϋ κράτους.
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Κατά τόν ίδιο τρόττο βαθμιαία καταργήθηκαν οί πολιτικές Ιλευ-
θερίες στις χώρες αύτές. Τά διάφορα κόμματα διαλύθηκαν ή άπορρο-
φήθηκαν άπό τά κομμουνιστικά κόμματα, που στά κράτη αύτά άπο-
τελούν νόμιμους πολιτικούς οργανισμούς. Ή έλευθεροτυπία καταρ-
γήθηκε. Οί Βουλές μεταβλήθηκαν σέ άπλά διακοσμητικά σώματα καί
οί έκλογές έπαψαν νά είναι μιά πολιτική μάχη καί έλεύθερη άναμέ-
τρηση μεταξύ διαφορετικών κομμάτων καί μεταβλήθηκαν σέ μιά μό-
νιμη έκλογική νίκη τών κυβερνήσεων.

§ 8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΑΓΓΕΥΜΑΤΟΣ

'Απ* όλα τά παραπάνω πολιτεύματα, τά περισσότερα πλεονε-
κτήματα παρουσιάζει ή δημοκρατία. Γι' αύτό άποτελεϊ τή σημαία,
γιά τήν όποία καί σήμερα άκόμη γίνονται σκληροί καί αιματηροί
αγώνες.

Ή δημοκρατία έμψυχώνει καί άνυψώνει τούς λαούς, γιατί τό
κράτος κυβερνάται άπό τό λαό καί ύπάρχει γιά τό λαό. Ή δημοκρα-
τία είσήγαγε τήν καθολική ψηφοφορία, τήν ύποχρεωτική έκπαί-
δευση καί τήν υποχρέωση τού κράτους νά φροντίζη γιά τή βελ-
τίωση της ζωής τών εργαζομένων. Ή δημοκρατία δηλαδή εύεργέ-
τησε θετικά τούς πολίτες ανυψώνοντας τή στάθμη τού πολιτισμού
τους καί φροντίζοντας γιά τήν εύημερία τους. Τό κυριότερο όμως
είναι ότι ή δημοκρατία κατοχυρώνει τις άτομικές έλευθερίες τών πο-
λιτών, δηλαδή τό πολυτιμότερο άγαθό τού άνθρώπου.

'Αλλά καί μόνο άπό τήν ήθική άποψη άν τό εξετάσω με, ή δημο-
κρατία έξυψώνει τόν πολίτη, έπειδή ή συμμετοχή στήν κυβέρνηση
της χώρας δημιουργεί ένα καινούργιο ένδιαφέρον στή ζωή του, άφού
μέ τήν εκπαίδευση διαπλάθονται καλύτεροι χαρακτήρες καί άνα-
πτύσσεται τό κοινωνικό αίσθημα τού άνθρώπου. Ή δημοκρατία
τονώνει έπίσης καί τή φιλοδοξία τού πολίτη, όταν ό καθένας έχει
τις ίδιες πιθανότητες νά φτάση στά άνώτατα άξιώματα τού κρά-
τους, όπως έγραψε θαυμάσια ό Θουκυδίδης στόν «—'Επιτάφιο τοϋ
Περικλέους».

'Αλλά δέν έχει μόνο πλεονεκτήματα ή δημοκρατία. Παρουσιάζει
καί όρισμένους κινδύνους, πού όμως είναι εύκολο νά καταπολεμη-
θούν. ΑύτοΙ είναι :
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α) ή αδιαφορία του πολίτη γιά τά κοινά συμφέροντα* ή αδια-
φορία αύτή μόνο μέ τήν παιδεία μπορεί νά καταπολεμηθή·

β) ή δημαγωγία, δηλαδή ή έκμετάλλευση τού λαού άπό έπιτη-
δείους πού κολακεύουν τίς άδυναμίες του, γιά νά κατακτήσουν τήν
έξουσία. Ό μορφωμένος όμως πολίτης μπορεί νά ξεχωρίζη τό δημα-
γωγό άπό τόν καλό καί τίμιο πολιτικό·

γ) ή έλευθερία πού παρέχει στούς εχθρούς της νά οργανωθούν
καί νά συμφωνούν γιά τήν άνατροπή της.

§ 9. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Τό Σύνταγμα άποτελεί σήμερα συστατικό στοιχείο σέ κάθε
κράτος. Όνομάζεται καί «Καταστατικός Χάρτης τής χώρας» καί
είναι ό βασικός νόμος, όπου άναγράφονται όλες οί άρχές πού θεμε-
λιώνουν τή διοίκηση τοϋ κράτους, καθώς καί οί έξουσίες πού έχουν
άνατεθή στά διάφορα κρατικά όργανα. Τό Σύνταγμα άποτελεί
εναν άπαραίτητο σιδερένιο φραγμό εναντίον οποιασδήποτε αύθαι-
ρεσίας, έπειδή κάθε όργανο τοϋ κράτους, άκόμη καί αύτός ό ανώ-
τατος άρχων, είτε βασιλιάς είναι είτε πρόεδρος μπορεί νά δράση μόνο
μέσα στά πλαίσια τοϋ Συντάγματος.

Κάθε "Ελληνας εχει όχι μονάχα ήθική άλλά καί νομική ύποχρέωση
νά φροντίζη νά τηρούνται όλες οί διατάξεις τοϋ Συντάγματος, καί
όχι μόνο νά μήν τίς παραβιάζη ό ίδιος, άλλά νά ύπακούη σ* αύτό
καί νά τό ύπερασπίζεται, όταν πρόκειται νά παραβιαστή άπό άλ-
λους. Ή νομική ύποχρέωση τού πολίτη νά τηρή τό Σύνταγμα
έκφράζεται άλλωστε καί μετά μέ τή διάταξη τού άρθρου 120 παρ. 2
«Ό σεβασμός πρός τό Σύνταγμα καί τούς συνάδοντας πρός αύτό
νόμους καί ή άφοσίωσις πρός τήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατίαν
συνιστούν Θεμελιώδη ύποχρέωσιν πάντων τών Ελλήνων». "Ολοι
οί κρατικοί λειτουργοί, άπό τόν ανώτατο ώς τόν κατώτατο, ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, οί ύπουργοί, οί δημόσιοι ύπάλληλοι,
οί άξιωματικοί, οί δικαστικοί καί όλοι οί άλλοι ορκίζονται πίστη στό
Σύνταγμα, όταν άναλαμβάνουν τά καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, τό Σύνταγμα ρυθμίζει όλα τά σπουδαία * θέματα,
όπως λ.χ. :

— Τή μορφή τοϋ πολιτεύματος, καί ποιά είναι τά πρόσωπα
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πού άσκοϋν τις ποικίλες εξουσίες τοϋ κροππκοϋ μηχανισμού.

— Τις γενικές γραμμές της λειτουργίας τών όργάνων τοϋ κρά-
τους. Πώς συγκροτείται ή Βουλή, πώς έργάζεται, πώς ψηφίζονται
οί νόμοι, ττώς ασκείται ή διοίκηση άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρα-
τίας, τους υπουργούς καί τούς δημοσίους υπαλλήλους, πώς άπονέ-
μεται ή δικαιοσύνη.

— Τά δικαιώματα καί τις έλευθερίες πού άναγνωρίζει τό κράτος
στά άτομα, τήν προστασία τής προσωπικής έλευθερίας, τού οίκο-
γενειοχκοϋ άσυλου, τήν ελευθερία τοϋ λόγου, τοϋ τύπου, τό δικαίωμα
τών συγκεντρώσεων καί τής δημιουργίας συλλόγων καί άλλα.

— Τέλος περιλαμβάνονται καί διατάξεις γιά τόν τρόπο, μέ τόν
όποϊο μπορεί νά μεταρρυθμιστή τό Σύνταγμα στά άρθρα του εκεί-
να, πού δέν Θεωρούνται «Θεμελιώδη» όπως ή μορφή τοϋ πολιτεύ-
ματος καί οί άτομικές έλευθερίες.

"Οταν λέμε ότι τό Σύνταγμα είναι ό ύπέρτατος νόμος τού κρά-
τους, έννοοϋμε ότι όλες οί πράξεις τών κρατικών οργάνων είναι έγκυ-
ρες, μόνον όταν είναι σύμφωνες μέ τό Σύνταγμα, όταν δηλαδή είναι
συνταγματικές. "Οταν ένας νόμος ή μιά διοικητική πράξη είναι άντι-
συνταγματική, τότε τά δικαστήρια μπορούν νά άρνηθοϋν τήν έφαρ-
μογή τους· άν π.χ. ένας νόμος καταργήση τήν έλευθεροτυπία καί
έπιβάλη προληπτική λογοκρισία στις έφη μερίδες, τότε τά δικαστή-
ρια οφείλουν νά μήν τόν έφαρμόσουν, γιατί είναι άντίθετος όχι μόνο
προς τό πνεύμα άλλά καί προς τό γράμμα τοϋ Συντάγματος.

§10. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ή πολιτική έξουσία άσκείταί άπό τά όργανα τοϋ κράτους, σέ
όλόκληρη τήν επικράτεια καί πάνω σέ όλους τούς άνθρώπους πού
κατοικούν σ1 αύτόν. Εκτός όμως άπό τήν πολιτική, τήν κοσμική,
όπως τή λένε, έξουσία, ύπάρχει καί ή πνευματική έξουσία. Καί ση-
μοίντικό μερίδιο τής πνευματικής αύτής έξουσίας άσκεϊται στή χώρα
μας, άλλά καί σέ πολλές άλλες χώρες, άπό τήν Εκκλησία.

Παλαιότερα, μάλιστα, στούς περασμένους αιώνες, ύπήρχε πα-
ράλληλη άσκηση τών δύο αύτών έξουσιών καί πολλή σύγχυση, ιδίως
όταν ή Εκκλησία διέθετε όχι μόνο πνευματική δύναμη καί έξουσία,
άλλά έπίσης καί πολιτική κι έπέμενε ν* άσκή τήν πολιτική έξουσία
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παράλληλα πρός τήν πνευματική, πολλές φορές παρά τή θέληση
τής πολιτικής ήγεσίας μιας χώρας.

Σήμερα δέν υπάρχουν πιά άνάλογες περιπτώσεις. 'Απομένουν
όμως ορισμένα κατάλοιπα τής παλαιάς πολιτικής και κρατικής έξου-
σίας που διέθετε, ιδιαίτερα, ή καθολική 'Εκκλησία. Μέσα στήν καρ-
διά τής Ρώμης, υπάρχει σήμερα ενα μικρό σέ έκταση, άλλά πάντοτε
ισχυρό έκκλησιαστικό κράτος. Είναι τό Βατικανό, που παραμένει
τώρα πιά σαν ενα κατάλοιπο τής παλαιάς κοσμικής έξουσίας πού
ασκούσαν έπί αιώνες οί πάπες τής Ρώμης.

Στήν 'Ελλάδα, δέν ύπάρχει, ούτε ύπήρχε άνάλογο φαινόμενο.
Ή έλληνική ορθόδοξη 'Εκκλησία είναι δεμένη, στενώτατα, όχι μόνο
μέ τόν έλληνισμό γενικά, άλλά έπίσης καί μέ τήν ιστορία καί τήν
πορεία τοϋ έλληνικού έθνους καί τοϋ έλληνικού κράτους. Οί δεσμοί
αύτοί όμως ύπήρξαν διαφορετικοί άπό τούς δεσποτικούς δεσμούς
πού συνέδεσαν, άλλοτε, άλλες 'Εκκλησίες καί άλλους λαούς καί
κράτη.

'Αλλά ό ρόλος τής όρθόδοξης έλληνικής 'Εκκλησίας, στή χώρα μας,
οί σχέσεις της μέ τό έλληνικό κράτος, οί πνευματικές έξουσίες πού
διατηρεί καί άσκεϊ ή παρουσία καί ή δράση της στήν έλληνική
δημοκρατία, τά καθήκοντα, τά δικαιώματα, άλλά καί οί υποχρεώ-
σεις της, καθορίζονται μέ κάθε σαφήνεια. Αύτό άπαιτεί ή μακριά
παράδοση τής έλληνικής 'Εκκλησίας, ό σημαντικός ρόλος πού επαιξε
καί παίζει άκόμη στούς έθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες τών 'Ελλή-
νων, άλλά καί ή άνάγκη τής προσαρμογής τής 'Εκκλησίας μέσα στό
πνεύμα καί τίς απαιτήσεις τής έποχής μας, καθώς καί στά πλαίσια
τής έλληνικής ζωής, όπου κινείται καί άναιι ιύσσει τή δραστηριό-
τητά της.

Αύτά όλα καθορίζονται στό άρθρο 3 τοϋ Συντότγματος τοϋ
1975 όπου τονίζεται ειδικότερα :

— ότι ή έλληνική ορθόδοξη 'Εκκλησία είναι ή επικρατούσα θρη-
σκεία στήν 'Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι έπίσης, ότι όλα τά ελλη-
νικά Συντάγματα άπό τό 1821 ώς τό σημερινό, έχουν γιά έπικεφα-
λίδα τίς λέξεις : «είς τό όνομα τής 'Αγίας καί ομοουσίου καί 'Αδιαι-
ρέτου Τριάδος»·

— ότι ή έλληνική 'Εκκλησία είναι αύτοκέφαλη, δηλαδή ότι δέν
έξαρτάται άπό άλλες όρθόδοξες έκκλησίες·
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— ότι όμως είναι ένωμένη δογματικά μέ τό Οίκονομικό Πατριαρ-
χείο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό αναφέρεται μάλιστα σέ δύο
■περιπτώσεις στό άρθρο 3 τού Συντάγματος : στήν πρώτη ανα-
γνωρίζεται δτι «ή ορθόδοξος Εκκλησία της 'Ελλάδος υπάρχει άνα-
ποσπάσπως ήνωμένη δογματικώς μετά της έν Κωνσταντινουπόλει
Μεγάλης τού Χριστού 'Εκκλησίας» καί στό τέλος τής ιδίας παρα-
γράφου τονίζεται ότι ή 'Ιερά Σύνοδος συγκροτείται «τηρουμένων
τών διατάξεων τού ποττριαρχικού νόμου . . . τού 1850»·

— ότι τό εκκλησιαστικό καθεστώς πού υπάρχει σήμερα σέ ορι-
σμένες περιοχές τής χώρας μας (λ.χ. Μακεδονία, Κρήτη, Δωδεκάνη-
σος), συμφωνά μέ τό όποιο οί έκεϊ μητροπολίτες καί όλες οί έκκλη-
σιαστικές άρχές υπάγονται άπ' ευθείας στό Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο καί όχι στήν 'Αρχιεπισκοπή τής 'Αθήνας, δέν θίγεται άπό τίς
διατάξεις αυτές.

βΗ όρθόδοξη 'Εκκλησία τής 'Ελλάδος αυτοδιοικείται. Τό άνώτατο
όργανο της είναι ή διαρκής 'Ιερά Σύνοδος τών άρχιερέων πού έκλέ-
γεται άπό τούς μητροπολίτες, όσοι ύπάγονται στήν αύτοκέφαλη
έλληνική 'Εκκλησία. Ή πολιτεία δέν έχει άνάμειξη στά έσωτερικά
τής 'Εκκλησίας. Τό κράτος όμως έχει τό δικαίωμα νά παρακολουθή
τόν τρόπο λειτουργίας τής έπίσημης 'Εκκλησίας, όπως άλλωστε καί
κάθε άλλης 'Εκκλησίας πού υπάρχει καί λειτουργεί στή χώρα μας.

"Η ίδρυση νέων ναών, ή χειροτονία ίερέων κλπ. είναι καθήκοντα
τής Ιεράς Συνόδου τών άρχιερέων, πού διοικεί τήν έλληνική 'Εκ-
κλησία, ενώ τό κράτος, όπως ορίζουν οί σχετικοί νόμοι, έχει τό δι-
καίωμα νά έποπτεύη τίς πράξεις τής 'Εκκλησίας, όχι όμως καί νά
έπεμβαίνη στά δογμοττικά ζητήματα (πώς λ.χ. τελούνται τά Μυ-
στήρια κλπ.). Τό έκκλησιαστικό δίκαιο καθορίζει μέ κάθε λεπτομέ-
ρεια τίς σχέσεις κράτους καί 'Εκκλησίας, καθώς καί τά δικαιώματα
εποπτείας τοϋ κράτους. Ή πολιτεία μέ τίς άρμόδιες ύπηρεσίες της
προστατεύει νομικά τήν Εκκλησία.

Οί ύπόλοιπες θρησκείες καί δόγματα, όπως ή μουσουλμανική,
ή ιουδαϊκή, ή κοίθολική, έχουν πλήρη ελευθερία στήν Ελλάδα.
'Υπάρχουν όμως καί περιορισμοί, γιατί άπαγορεύεται ό προσηλυτι-
σμός, δηλαδή ή προσπάθεια νά μεταβάλης τή θρησκευτική συνεί-
δηση τοϋ άλλου μέ άθέμιτα μέσα (χρήματα, κοινωνικά ώφελήματα
κλπ.).
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Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ή συνταγματική ιστορία τής χώρας μας ακολούθησε τήν έξής
πορεία:

1. Δημοκρατία (1821-1832).

Τό πρώτο Σύνταγμα τής Ελλάδας ήταν τό Σύνταγμα τής 'Επι-
δαύρου τοϋ 1822.

Ή Έθνοσυνέλευση τής Επιδαύρου συνήλθε στίς 20 Δεκεμβρίου
1821 καί, άφού κήρυξε τήν πολιτική άνεξαρτησία τοϋ έλληνικοϋ έ-
θνους, ψήφισε τό Σύνταγμα, γνωστό ώς «Προσωρινόν πολίτευμα τής
Επιδαύρου», ένα σύνταγμα, δημοκρατικό. Οί διχόνοιες άνάμεσα στούς
"Ελληνες δημιούργησαν τήν άνάγκη νά συγκληθή τό 1823 ή Β' Έ-
θνοσυνέλευση τών Ελλήνων στό "Αστρος τής Κυνουρίας πού μεταρ-
ρύθμισε τό πολίτευμα τής Επιδαύρου. 'Αλλά ό έμφύλιος σπαραγμός
συνεχίσθηκε ώς τό 1827, οπότε συνήλθε στήν Τροιζηνα ή Γ' Έθνο-
συνέλευση τών Ελλήνων, ή όποία ψήφισε νέο Σύνταγμα, έπίσης δη-
μοκρατικό, άλλ' αναγνώρισε πώς ή έκτελεστική έξουσία πρέπει νά
άσκήται άπό ενα μόνο πρόσωπο, τόν Κυβερνήτη, καί τή θέση αύτή
έπρότεινε στόν 'Ιωάννη Καποδίστρια. Στό Σύνταγμα αύτό άναφέρε-
ται γιά πρώτη φορά ότι «ή κυριαρχία άνήκει στό έθνος».

Ό Καποδίστριας έφτασε στήν Ελλάδα τό 1828, διάλυσε τή βουλή
καί κυβέρνησε τήν Ελλάδα αύταρχικά. Ή στάση του οα!ττή όμως προ-
κάλεσε σημαντικήν άντίδραση στούς κοτσαμπάσηδες τής Πελοπον-
νήσου, μέ άποτέλεσμα νά δολοφονηθή ό κυβερνήτης στό Ναύπλιο τόν
Σεπτέμβριο τοϋ 1831.

Δημιουργήθηκαν τότε σοβαρές άνωμαλίες στή χώρα καί, μέ άφορ-
μή τήν κατάσταση αύτή, οί λεγόμενες προστάτιδες δυνάμεις, 'Αγγλία,
Γαλλία καί Ρωσία πρότειναν στούς "Ελληνες γιά βασιλιά τόν πρίγ-
κηπα Όθωνα τής Βαυαρίας. Ή Δ' Έθνοσυνέλευση τών Ελλήνων,
πού συνήλθε στό μεταξύ στό "Αργός, επικύρωσε τήν έκλογή τοϋ
"Οθωνα, ένώ ταυτόχρονα διατύπωσε τήν εύχή ό νέος βασιλιάς νά χο-

Ή έξιστόρηση περιορίζεται μόνο σε γεγονότα iroù ίτχουν σχέση μέ τή μορ-
φή τοϋ πολιτεύματος. Τά λοιττά Ιστορικά γεγονότα δέν αναφέρονται γιατί
ττροΟττοτίθεται ότι είναι γνωστά απτό τό μάθημα της ίστορίας.
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ρηγήση Σύνταγμα στούς "Ελληνες. Εΐναι άξιοσημείωτο πώς σ' όλο
τό διάστημα πού διαρκούσε ή επανάσταση ή ύπαρξη Συντάγματος,
πού σήμαινε τήν εποχή εκείνη κυριαρχία τού λαού καί ελευθερίες τού
πολίτη, δέν έπαυσε νά θεοορήται ώς ένας άπό τούς τελικούς σκοπούς
τού άγώνα. \ ΗΛΩΡ;~· -

* ■ 4.---ν. Γκτοϊ * ·■

2. 'Απόλυτη μοναρχία (1833- 1843).

Ό βασιλιάς "Οθων έφτασε στό Ναύπλιο τό 1833 καί, βέβαιος, άπό
τήν καταγωγή του, γιά τήν «έλέω Θεού» άποστολή τών βασιλέων,
έγκατέστησε στήν 'Ελλάδα άπόλυτη μοναρχία. 'Ωσότου ένηλικιωθη
κυβέρνησαν τρεις Βαυαροί άντιβασιλείς, ό "Αρμανσμπεργκ, ό "Αβελ
καί Μάουρερ.

Τό άπολυταρχικό πολίτευμα συνεχίσθηκε καί όταν ένηλικιώθηκε
ό "Οθων, μέ όργανα τούς Βαυαρούς, ξένους πρός τήν έλληνική νοο-
τροπία. Οί λαοί τής Εύρώπης όμως, ό ένας μετά τόν άλλον, έπανα-
crrorroûaocv μέ κύριο αίτημα νά τούς δοθούν Συντάγματα, δηλαδή
έλευθερίες στούς πολίτες. Κάτω άπό τήν έπίδραση αύτήν οί 'Αθηναίοι,
υπό τήν ηγεσία τοϋ Καλλέργη, ζήτησαν καί πέτυχαν τήν 3 Σεπτεμ-
βρίου 1843 στήν πλατεία τών 'Ανακτόρων — πού άπό τότε λέγεται
πλατεία Συντάγματος — νά συγκαλέση ό Όθων τήν «Α' έν 'Αθήναις
Έθνικήν Συνέλευσιν», ή οποία καί ψήφισε τό Σύνταγμα τού 1844.

3. Συνταγματική βασιλεία (1844 - 1862).

Τό Σύνταγμα τοϋ 1844 έγκαθίδρυσε στήν 'Ελλάδα τή συνταγμα-
τική βασιλεία. Τό Σύνταγμα δηλαδή ήταν θεωρητικά ένας αύτοπε-
ριορισμός τοϋ βασιλιά. Μέ αύτό ό "Οθωνας παραχώρησε όρισμένες
έξουσίες στό λαό καί στούς έκπροσώπους του.

Τό Σύνταγμα αύτό παραβιάσθηκε πολλές φορές άπό τόν "Οθωνα*
γι' αύτό καί έγιναν άρκετές έξεγέρσεις ένοίντίον του, ώσότου τό 1862,
ύστερ' άπό νέα εξέγερση τοϋ λαού, έκθρονίσθηκε ό "Οθων καί εξορί-
στηκε άπό τήν 'Ελλάδα. 'Αμέσως μετά συνήλθε ή «Β' έν 'Αθήναις έθνο-
συνέλευσις», πού ψήφισε τό Σύνταγμα τού 1864.

4. Βασιλευόμενη δημοκρατία (1864- 1924).

Τό πολίτευμα πού εισήγαγε στήν 'Ελλάδα ή έθνοσυνέλευση τού
1863 ήταν ή βασιλευόμενη δημοκρατία. Βασιλιάς έξελέγη ό πρίγκηπας
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Γεώργιος - Χριστιανός της Δανίας, ττού βασίλευσε πενήντα σχεδόν
χρόνια μέ τό όνομα Γεώργιος Α'.

Συμφωνά μέ τό Σύνταγμα τοϋ 1864, όλες οί έξουσίες έπήγαζαν άπό
τον λαό καί, άντίθετα πρός ό,τι ίσχυε προηγουμένως, ορισμένες άπό
αύτές τίς έξουσίες τίς παραχωρούσε ό λαός στό βασιλιά. Δηλαδή άπό
τό 1864 άναγνωρίστηκε πανηγυρικά ή άρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Τό Σύνταγμα τού 1864 καθιέρωσε μόνο μία Βουλή, κατάργησε τή γε-
ρουσία καί κατοχύρωσε, μέ ρητή συνταγματική διάταξη, τήν καθολι-
κή ψηφοφορία. Τέλος Θεσπίσθηκε ότι τό Σύνταγμα μπορεί νά άναθεω-
ρηθη μόνο μέ τή θέληση τού λαού, χωρίς τή σύμπραξη τού βασιλιά.

Τό Σύνταγμα αύτό ίσχυσε έπί σαρανταεννιά χρόνια, ώς τό 1911,
οπότε, χωρίς νά καταργηθή, άνοίθεωρήθηκε σέ πολλά άπό τά άρθρα
του. Καταργήθηκε τό 1924, άλλά ίσχυσε ξανά άπό τό 1935 ώς τό
1936 καί άπό τό 1945 ώς τό 1952.

Τό 1909 εγινε στό Γουδί στρατιωτική επανάσταση, μέ κύριο στό-
χο τήν κοττάργηση τού παλαιοκομματισμού πού όπτοτελοϋσε έμπό-
διο στήν πρόοδο.

Ή έπανάσταση οίύτή έπικράτησε καί κάλεσε τόν 'Ελευθέριο Βενι-
ζέλο άπό τήν Κρήτη νά άναλάβη τήν κυβέρνηση τής χώρας. Ό Βε-
νιζέλος προκήρυξε τίς έκλογές τοϋ 1910 καί 1911, άπό τίς οποίες προ-
ήλθε ή λεγόμενη «'Αναθεωρητική Βουλή», πού μεταρρύθμισε τό Σύν-
ταγμα τοϋ 1864, χωρίς νά Θίξη τίς βασικές του διατάξεις.

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1923, ύστερ' άπό τή μικρασιατική καταστροφή,
έγιναν νέες έκλογές καί έξελέγη ή «Δ' έν 'Αθήναις έθνοσυνέλευσις», ή
όποία, στίς 25 Μαρτίου 1924, κήρυξε έκπτωτο τό βασιλιά Γεώργιο
Β' καί καθόρισε ότι μορφή τού έλληνικού πολιτεύματος θά είναι ή προ-
εδρική δημοκρατία.

5. Προεδρική δημοκρατία (1924- 1935).

Μέ τό δημοψήφισμα τής 13 'Απριλίου 1924ή 'Ελλάδα, άνακηρύχθη-
κε προεδρική δημοκρατία κοινοβουλευτικής μορφής. Ή 'Αναθεωρητι-
κή Βουλή τοϋ 1920 ψήφισε τό Σύνταγμα τής έλληνικής δημοκρατίας
τού 1927. Άρχηγός τής 'Εκτελεστικής έξουσίας ήταν ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας. Τά 8 χρόνια πού ίσχυσε τό Σύνταγμα αύτό (1927 -
1935), ή χώρα μας είχε δύο προέδρους δημοκρατίας, τόν Παύλο Κουν-
τουριώτη καί τόν 'Αλέξανδρο Ζαΐμη.
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6. Ή παλινόρθωση (1935).

Ή άβασίλευτη δημοκρατία δέν διατηρήθηκε γιά πολύ στήν Ελ-
λάδα. Μετά τό στρατιωτικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935, πού κατε-
στάλη άπό τήν τότε κυβέρνηση, έγιναν νέες έκλογές γιά τήν «Ε' έν
'Αθήναις έθνοσυνέλευσιν», που κατάργησε τήν προεδρική δημοκρατία
καί έπανέφερε τό Σύνταγμα τοϋ 1864/1911. Μέ τό δημοψήφισμα τοϋ
Νοεμβρίου 1935, έπανηλθε στό θρόνο ό Γεώργιος Β'. Τήν 4 Αυγού-
στου 1936 ό τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς κήρυξε τή δικτα-
τορία καί όα>έστειλε τό Σύνταγμα καί τίς έλευθερίες έπί μία τετραετία
ώς τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο. Ό πόλεμος οίύτός άρχισε στήν Ευρώπη
τόν Σεπτέμβριο 1939, στήν 'Ελλάδα όμως 14 μήνες άργότερα τήν 28
'Οκτωβρίου 1940 μέ τήν έπίθεση τής 'Ιταλίας στά άλβανικά σύνορα.
Ό έλληνικός λαός μ' ενα περήφανο «όχι» άπέκρουσε τούς έπιδρομεϊς.
Ή έπέμβαση όμως τής χιλτερικής Γερμανίας στό πλευρό τής φασιστι-
κής 'Ιταλίας οδήγησε μοιραία στήν κατάληψη τής χώρας άπό τούς
στρατούς τών δύο αύτών δυνάμεων. Οικονομική έξάρθρωση, πείνα
καί δυστυχία επεσαν τότε στον τόπο. Ή άντίσταση όμως πού προέ-
βαλαν οί "Ελληνες τόσο στίς άρχές κατοχής, όσο στά βουνά καί στίς
πόλεις, ήταν καθολική καί ήρωική.

Στό διάστημα της κατοχής ό βασιλιάς καί ή κυβέρνηση έφυγαν
στό έξωτερικό, άπ' όπου συνέχισαν τόν πόλεμο στό πλευρό τών συμ-
μάχων. Οί γερμανικές καί ιταλικές άρχές κατοχής μέ κυβερνήσεις πού
διόριζαν αύτές άσκησαν τή νομοθετική καί τήν εκτελεστική έξουσία
έπί τριάμισυ χρόνια.

Μετά τήν άπελευθέρωση έγιναν εκλογές τόν Μάρτιο 1946 γιά τήν
Δ' 'Αναθεωρητική Βουλή καί δημοψήφισμα τήν 1η Σεπτεμβρίου 1946
πού έπανέφερε στό θρόνο τόν Γεώργιο Β'. Ή 'Αναθεωρητική Βουλή
κατάρτισε ενα νέο Σύνταγμα πού ψηφίστηκε μόλις τόν Δεκέμβριο 1951
καί άρχισε νά ίσχύη άπό τήν 1η 'Ιανουαρίου 1952.

Τόν 'Απρίλιο 1947 πέθανε ό Γεώργιος Β' καί τόν διαδέχθηκε στόν
θρόνο ό άδελφός του Παύλος Α', ό όποιος βασίλεψε ώς τό θάνατο του
(6 Μαρτίου 1964).

Κατά τό διάστημα της βασιλείας τού Παύλου Α' ή χώρα πέρασε
άπό ενα αιματηρό έμφύλιο πόλεμο (1946 - 1949).

Μετά τόν Παύλο Α' άνέβηκε στόν θρόνο, σέ ηλικία μόλις 23 έτών,
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ό γιός του Κωνσταντίνος. *Η βασιλεία του ήταν σύντομη και πολυ-
τάραχη. Οί εκλογές ιτού τελικά προκηρύχθηκαν γιά τόν Μάιο 1967
δέν πρόφτασαν νά γίνουν, γιοττί στίς 21 'Απριλίου 1967 μιά όμάδα
συνταγματαρχών, πού έπικράτησε νά λέγεται «χούντα» (ισπανική
λέξη πού σημαίνει «έπιτροπή»), άρπαξαν τήν έξουσία μέ βία καί μέ
δόλο, κατάργησαν τό Σύνταγμα, κήρυξαν τόν στρατιωτικό νόμο καί
έγκατέστησαν στή χώρα μιά άπό τίς πιό στυγνές δικτατορίες τοϋ
αιώνα μας. Ό βασιλιάς παρέμεινε άρχηγός τοϋ κράτους ώς τόν Δε-
κέμβριο 1967, όπότε προσπάθησε μέ στρατιωτικό άντικίνημα νά άνα-
τρέψη τούς συνταγματάρχες. 'Απέτυχε όμως καί κατέφυγε στή Ρώμη,
όπου έμεινε ώς τό 1973, χωρίς νά καθαιρεθή, γιατί στό μεταξύ τό κρά-
τος λειτουργούσε ώς βασίλειο μ' εναν άντιβασιλέα.

Στήν έπταετία τής δικτατορίας έγιναν μέ βία καί νοθεία δύο δη-
μοψηφίσματα. Μέ τό πρώτο, τοϋ Σεπτεμβρίου 1968, διατηρήθηκε
ό βασιλιάς, άλλά περιορίσθηκαν σημαντικά οί έξουσίες του πρός ό-
φελος τοϋ στρατού.

Τήν 1η Ιουνίου 1973 όμως ό Κωνστανϊνος κηρύχθηκε έκπτωτος
τοϋ θρόνου άπό τή δικτατορία καί ή 'Ελλάδα έγινε άβασίλευτη δη-
μοκρατία.

Μέ τό δεύτερο νόθο δημοψήφισμα πού έγινε στίς 29 'Ιουλίου εξε-
λέγη πρόεδρος τής δημοκρατίας ώς τό 1981 ό άρχηγός τής χούντας
Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Στίς 25 Νοεμβρίου 1973, καί άφοϋ είχε μεσολαβήσει ή ήρωική άντί-
σταση τών φοιτητών τοϋ Πολυτεχνείου, άνατράπηκε τό καθεστώς
τού Παπαδόπουλου άπό μιάν άλλη στρατιωτική δικτατορία, πιό
σκληρή καί απάνθρωπη άπό τήν πρώτη. 'Αλλά καί ή δικτατορία αύτή
κατέρρευσε μόνη της στίς 23 'Ιουλίου 1974 ύστερ' άπό τήν εγκλημα-
τική της έπέμβαση στήν Κύπρο πού οδήγησε στήν άπόβαση τουρκι-
κού στρατού στή μεγαλόνησο καί στήν κατάληψη τών 40% τοϋ
κυπριακού έδάφους άπό τούς Τούρκους.

Τό χάος έκεϊνο προσπάθησε νά άντιμετωπίση ή κυβέρνηση εθνικής
ένότητας πού σχημάτισε ό πολιτικός κόσμος. Σκοπός τής Κυβερνή-
σεως αυτής, ήταν νά διασώση ό,τι ήταν δυνατό νά σωθή στήν Κύ-
προ καί νά προχωρήση σ' έλεύθερες έκλογές.

Οί έκλογές έγιναν στίς 17 Νοεμβρίου 1974 καί έξελέγη μέ πλειο-
ψηφία 55% τό κόμμα τής «Νέας Δημοκρατίας». Στίς 8 Δεκεμβρίου 1974
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έγινε δημοψήφισμα και ό λαός μέ πλειοψηφία 69,2% κατάργησε τή
βασιλεία καί έγκατέστησε τή δημοκρατία.

Στό μεταξύ ήδη άπό τόν Αύγουστο 1974 ή κυβέρνηση έθνικής
ενότητας μέ συντακτική πράξη είχε καταργήσει τά δικτατορικά Συν-
τάγματα τοϋ 1968/1973 καί είχε έπαναφέρει τό Σύνταγμα τοϋ 1952,
χωρίς όμως τις διοττάξείς περί βασιλείας. Τά καθήκοντα τοϋ άνωτάτου
άρχοντος ασκούσε ό προσωρινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

Ή 'Αναθεωρητική Βουλή πού προέκυψε άπό τις έκλογές τοϋ 1974
προχώρησε στήν κατάρτιση τοϋ νέου Συντάγματος πού ισχύει άπό
11 Ιουνίου 1975. Τις κυριότερες διατάξεις του θά δούμε παρακάτω
στά σχετικά κεφάλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η ΛΑΤΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

§ 11. ΛΑ Ϊ ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Στό πρώτο άρθρο καί κάτω άττό τόν τίτλο «Μορφή τοϋ Πολιτεύ-
ματος» τό νέο Σύνταγμά μας τού 1975 διακηρύαει πανηγυρικά :
«Θεμέλιον τοδ πολιτεύματος είναι ή λαϊκή κυριαρχία» καί προσθέτει
«"Απασαι αί έξουσίαι πηγάζουν έκ τοδ λαοδ καί ύπάρχουν όπέρ
αύτοΰ και του "Εθνους».

Ό τρόπος μέ τόν όποίο παραθέτει τις λέξεις λαός καί έθνος ή
διάταξη αύτή, δείχνει πώς τό Σύνταγμα θεωρεί τήν έννοια έθνος
ευρύτερη άπό τήν έννοια λαός. Αύτό φαίνεται καί άπό τό άρθρο 108
τού ιδίου Συντάγματος, πού θεμελιώνει τήν ύποχρέωση τής πολι-
τείας νά φροντίζη όχι μονάχα γιά τούς "Ελληνες πού ζούν μέσα στά
όρια τής χώρας άλλά καί γιά τόν άπόδημο έλληνισμό.

Ή λέξη «έθνος» έχει βαθειές ιστορικές καί ψυχικές ρίζες. Ή φράση «αί
έξουσίαι πηγάζουν έκ τού έθνους» ύπήρχε καί στό Σύνταγμα τής
Τροιζήνος τού 1827. "Οσοι άσκούν οποιοδήποτε λειτούργημα, τό
ασκούν στό όνομα τού λαού, ό όποιος, άμεσα ή έμμεσα, αναθέτει
τό έργο αύτό τής έξουσίας σέ διάφορα όργανα. Εκείνος πού έχει τό
δικαίωμα νά έπιβάλη τή θέλησή του σέ άλλα πρόσωπα, δηλαδή νά
άσκή τήν έξουσία τού κράτους, δέν άσκεϊ δικό του δικαίωμα, άλλά
λειτούργημα συγκεκριμένο, πού τού έχει άνατεθή καί τό άσκεί στό
όνομα τού λαού. Ό δημόσιος ύπάλληλος, ό νομάρχης, ό δασάρχης
καί κάθε άλλος δημόσιος λειτουργός, πού έκδίδει μιά διαταγή ή μιά
διοικητική πράξη, ένεργεϊ έμμεσα έξ ονόματος τού λαού. Καί γιά τήν
πράξη του αύτή τό όργανο τού κράτους πρέπει νά λογοδοτήση
στον άνώτερό του καί ό άνώτερος στόν ύπουργό, ό οποίος πάλι
πρέπει νά άπαντήση, όταν ένας βουλευτής άντιπρόσωπος τού λαού,
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ζητήση νά μάθη yicrri εγινε ή συγκεκριμένη πράξη (κοινοβουλευτι-
κός ελεγχος). Ό υπουργός μέ τη σειρά του είναι υποχρεωμένος νά
λογοδοτή γιά όλες τις ενέργειες τοϋ Υπουργείου του στους άντι-
προσώπους τοϋ λαοϋ, καί αυτό ι πάλι έκθέτουν καί έξηγοϋν στους
έκλογείς τους τι εκαμε άπ* όσα τούς ύποσχέθηκαν.

§ 12. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ή ψήφος είναι τό είρηνικό μέσο, μέ τό οποίο ό λαός μετέχει στήν
έξουσία. "Οσο περισσότεροι πολίτες έχουν τό δικαίωμα αύτό, τόσο
τό πολίτευμα είναι δημοκρατικότερο.

1. Καθολική είναι ή ψηφοφορία, όταν τά μόνα προσόντα πού
άπαιτοϋνται άπό τόν εκλογέα είναι νά έχη ορισμένη ήλικία καί νά
μήν τοϋ έχη άφαιρεθή τό δικαίωμα τής ψήφου μέ απόφαση δικαστη-
ρίου.

Κατά τό σύστημα τής καθολικής ψηφοφορίας, κάθε πολίτης
είναι κατά κανόνα καί έκλογέας. Ή άρχή αύτή, πού μας φαίνεται
σήμερα πολύ φυσική, χρειάστηκε έν τούτοις σχεδόν εναν αιώνα,
γιά νά διαμορφωθή στά δημοκρατικά πολιτεύματα. Δέν είναι πολύς
καιρός, μόλις τό 1953, πού άπέκτησαν οί 'Ελληνίδες πλήρη πολιτικά
δικαιώματα. ν Αλλοτε, πρίν άπό μερικές δεκαετίες άκόμη, γιά νά είναι
κοα>είς έκλογέας, έκτος άπό τήν ορισμένη ήλικία, χρειαζόταν νά εχη
καί μόρφωση ή επάγγελμα ή φύλο ή όλα αύτά μαζί. "Ομως όλες
οχύτές οί προϋποθέσεις καταργήθηκαν, επειδή ή πολιτική συνεί-
δηση άναπτύχθηκε καί κοίθημερινά γινόταν πιό επιτακτική ή άνάγκη
νά έχουν ψήφο όλοι οί πολίτες χωρίς έξαίρεση.

Στήν 'Ελλάδα ή καθολική ψηφοφορία τών ανδρών ισχύει ήδη
άπό τό 1844. Τό 1864 ένισχύθηκε μέ ειδική συνταγματική διάταξη.
Αύτό δείχνει πόσο νωρίς οί "Ελληνες ζήτησαν καί πέτυχαν νά εύρύ-
νουν τήν έννοια τής δημοκρατίας.

Σήμερα οί μόνοι περιορισμοί τοϋ έκλογέως, πού ύπάρχουν κατά
τούς ελληνικούς νόμους, είναι οί έξής :

— Νά είναι πολίτης "Ελληνας·

— νά είναι πάνω άπό 21 χρόνων

— νά μήν εχη στερηθή μέ δικαστική άπόφαση τό δικαίωμα νά
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διαχειρίζεται τήν περιουσία του (δικαστικώς άπαγορευμένος φρενο-
βλαβής)·

— νά μήν εχη καταδικαστή για εγκληματική πράξη μέ φυλάκιση
καί μέ ταυτόχρονη στέρηση τών πολιτικών του δικαιωμάτων γιά
ορισμένα χρόνια*

— νά εχη έγγραφή στους έκλογικούς καταλόγους καί, στις με-
γάλες πόλεις, νά εχη και έκλογικό βιβλιάριο.

§ 13. Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Ιστορία του γυναικείου κινήματος

Μιά άπό τις βάσεις τής σημερινής δημοκρατίας είναι νά άπο-
κλείωνται όσο τό δυνατόν λιγότεροι πολίτες άπό τό δικαίωμα νά
έχουν επίσημα γνώμη γιά τά δημόσια πράγματα. Δέν πρέπει λοι-
πόν νά άποκλείωνται οί γυναίκες, γιατί καί αυτές είναι πολίτες,
αποτελούν τό μισό πληθυσμό κάθε χώρας, πληρώνουν φόρους καί
γενικά προσφέρουν υπηρεσίες στήν κοινωνία.

Ή ιστορία τής γυναικείας ισοπολιτείας είναι σχετικά πρόσφατη.
Μόλις διαρκεί έναν αιώνα. Καί παλαιότερα είχε τεθή τό θέμα, άκόμη
καί ό 'Αριστοφάνης τό σατύρισε μέ τις κωμωδίες του, άλλά ή ισοπο-
λιτεία δέν πραγματοποιήθηκε έπί αιώνες γιατί οί γυναίκες δέν είχαν
άκόμη χειραφετηθή οικονομικά καί κοινωνικά.

Ή φεμινιστική κίνηση άρχισε πρώτα στήν 'Αγγλία τό 1861 καί
οί άγωνίστριες τής έποχής έκείνης ονομάστηκαν «σουφραζέτες».

Διεθνή άναγνώριση πήρε τό ζήτημα μόνο μετά τό Α' παγκόσμιο
πόλεμο, γιατί αυτός έγινε άφορμή μεγάλες μάζες γυναικών νά έργα-
στοΰν ώς έργάτριες ή υπάλληλοι έξω άπό τό σπίτι. "Ετσι συνειδη-
τοποιήθηκε σέ όλες τις χώρες ή ιδέα τής ισοπολιτείας τών γυναικών
καί οί μεταπολεμικές-δημοκρατίες άναγνώρισαν τό δικαίωμα ψή-
φου στις γυναίκες. Μετά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο διακηρύχτηκε
καί στόν καταστατικό χάρτη τού 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων
Εθνών ότι οί γυναίκες όλων τών έθνών πρέπει νά έχουν τά ίδια
δικαιώματα μέ τους άνδρες καί ή άρχή αύτή έπικυρώθηκε μέ τή
Διεθνή Σύμβαση τής Νέας 'Υόρκης (1953) γιά τά πολιτικά δικαιώ-
ματα τής γυναίκας πού έπικυρώθηκε στήν 'Ελλάδα μέ τό νόμο
2620/1953.

32



β) *Η γυναικεία ψήφος στήν Ελλάδα

Στήν 'Ελλάδα ή φεμινιστική κίνηση πρωτοφάνηκε γύρω στά
1890, μέ επικεφαλής τήν Καλιρρόη Παρρέν. 'Εκδηλώθηκε όμως ευ-
ρύτερα μετά τόν Α' παγκόσμιο πόλεμο, όταν τήν ήγεσία τοϋ κινή-
ματος άνέλαβε ή Αύρα Θεοδωροπούλου. Οί 'Ελληνίδες άπέκτησαν
άρχικά τό δικαίωμα τής ψήφου στίς δημοτικές καί κοινοτικές έκλο-
γές μ* ενα διάταγμα τού 1930, άλλά μόνο όσες ήσαν πάνω άπό
τριάντα χρόνων καί έφ' όσον γνώριζαν άνάγνωση καί γραφή. Στίς
δημοτικές έκλογές τοϋ 1934 οί 'Ελληνίδες ψήφισαν γιά πρώτη φορά.
Συνολικά παρουσιάστηκαν τότε στίς κάλπες 2336 γυναίκες στήν
'Αθήνα καί 8325 στίς έπαρχίες.

"Ομως τό δικαίωμα νά ύποβάλουν ύποψηφιότητα ώς δημοτικοί
καί κοινονικοί σύμβουλοι άμφισβητήθηκε στίς γυναίκες.

Τό 1949 μέ τό νόμο 949 παραχωρήθηκε σέ όλες τίς 'Ελληνίδες
άπό 21 χρόνων καί πάνω τό δικαίωμα ψήφου στίς δημοτικές καί
κοινοτικές εκλογές, καί άπό 25 χρόνων καί πάνω τό δικαίωμα νά
εκλεγούν δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι (όχι όμως καί δήμαρχοι).
Στίς δημοτικές έκλογές τοϋ 'Απριλίου 1951 ψήφισαν συνολικά 734.750
γυναίκες καί έξελέγησαν 71 δημοτικοί καί 56 κοινοτικοί σύμβουλοι
γυναίκες, σέ σύνολο περίπου 40.000 συμβούλων.

Τέλος μέ τό νόμο 2151 τού 1952 έξομοιώθηκαν οί 'Ελληνίδες
μέ τούς άνδρες καί άπέκτησαν πλήρες δικαίωμα νά έκλέγουν καί νά
εκλέγωνται καί στίς βουλευτικές έκλογές. Οί 'Ελληνίδες ψήφισαν
γιά πρώτη φορά στίς έπαναληπτικές βουλευτικές έκλογές τής Θεσ-
σαλονίκης τόν Ιανουάριο τοϋ 1953, όπότε καί έξελέγη ή πρώτη 'Ελ-
ληνίδα βουλευτίνα.

'Από τό 1956 καί ύστερα ψηφίζουν όλες οί Ελληνίδες μέ χωρι-
στούς έκλογικούς καταλόγους καί, στούς μεγάλους οικισμούς, σέ
χωριστά εκλογικά τμήματα. Οί γυναίκες ύποψήφιες είναι σχετικά
λίγες.

γ) Καταργούνται και άλλες ανισότητες

Άφοϋ επικυρώθηκε άπό τήν 'Ελλάδα ή Διεθνής σύμβαση γιά τά
δικαιώματα τής γυναίκας, καταργήθηκαν τό 1954 καί 1955 μέ είδι-
κούς νόμους καί άλλες άνισότητες μεταξύ τών δύο φύλων. "Ετσι οί
γυναίκες σήμερα :



— γίνονται δικαστίνες καί συμβολαιογράφοι,

— γίνονται ένορκοι στά ορκωτά δικαστήρια,

— παρίστανται μάρτυρες στά συμβόλαια,

— γίνονται δικαστικοί άντιπρόσωποι στις εκλογές, ένώ ώς τότε
δέν είχαν κανένα άπό τά δικαιώματα αυτά.

Τήν τελευταία καί πιό σημαντική κατάκτηση τών γυναικών θά
τή βρούμε στις πανηγυρικές διακηρύξεις τών άρθρων 4 παρ. 2 καί
22 παρ. τού νέου Συντάγματος, όπου άναγράφονται τά έξής :

«"Ελληνες καί 'Ελληνίδες έχουν ϊσα δικαιώματα και ύποχρεώσεις»
καί «Πάντες οί έργαζόμενοι άνεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως
δικαιούνται ίσης άμοιβής δι* ίσης άξίας έργασίαν».

ΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

§ 14. ΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στήν άρχαία Ελλάδα ή δημοκρατία ήταν εύκολο νά λειτουργήση
άμεσα, δηλαδή μέ τή συμμετοχή όλων τών πολιτών στήν «έκκλησία
τοϋ δήμου». Ή γνώμη πού συγκέντρωνε τις περισσότερες ψήφους,
δηλαδή τήν πλειοψηφία, έπικρατούσε.

Ή δημοκρατία αύτή λέγεται άμεση, άλλά δέν μπορεί νά λειτουρ-
γήση σήμερα στά κράτη μέ τά πολλά έκατομμύρια κατοίκους. Στήν
Αγγλία τό θέμα αύτό λύθηκε έδώ καί άρκετούς αίώνες μέ τήν dcvà-
πτυξη τού Θεσμού τής αντιπροσωπίας τού λαού, δηλαδή μέ τό σύ-
στημα νά άσκούνται οί έξουσίες άπό τό λαό διά μέσου τών άντιπρο-
σώπων του — βουλευτών — πού έκλέγονται έπίτηδες γι* αύτό τόν
σκοπό.

§ 15. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

5 Εφ' όσον οί πολίτες δέν μπορούν ν* άναπτύξουν καθένας χωριστή
πολιτική δράση, ούτε καθένας νά ψηφίζη τόν έαυτό του, είναι φυσικό
ότι θά ένωθούν πολλοί μαζί, γιά νά σχηματίσουν πολιτικές ομάδες
ή όργοχνώσεις, μέσα στίς όποιες συνδέονται είτε μέ κοινές Ιδέες καί
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προγράμματα, εΐτε μέ κοινή ττίστη προς εναν ορισμένο αρχηγό. Με
τόν τρόπο αυτό σχηματίστηκαν τα πολιτικά κόμματα, που είναι οί
ισχυρότεροι ομαδικοί παράγοντες, μέ τους οποίους ό πολίτης έκφρά-
ζει τή θέλησή του.

1. Είδη κομμάτων. Τά κόμματα ώς οργανώσεις τών πολιτών πού
επιδιώκουν τήν πραγματοποίηση ορισμένων πολιτικών σκοπών άπό
τό κράτος, διακρίνονται γιά τίς έπιδιώξεις τους ή γιά τίς κοινές ιδέες
τών μελών τους. Καί επειδή είναι φυσικό ότι, κάτω άπό τήν έπίδραση
διαφόρων ιδεολογικών τοποθετήσεων, οί άνθρωποι θά διαιρούνται
σ* έκείνους πού έπιζητούν τή μεταβολή τοϋ ισχύοντος συστήματος
καί σέ άλλους πού έπιδιώκουν τή διατήρηση του, τά κόμματα μπο-
ρούν νά καταταγούν ανάλογα, σέ δυό μεγάλες κατηγορίες: στά λεγό-
μενα δεξιά καί τά λεγόμενα άριστερά κόμματα. Έξ άλλου ύπάρχουν
καί άποχρώσεις στίς δυό αύτές γενικές κατατάξεις, πού χαρακτηρί-
ζονται ώς κεντρώα κόμματα. Ή ονομασία δεξιά, άριστερά ή κέντρο
καθιερώθηκε άπό τίς θέσεις πού είχαν καταλάβει τά άντίστοιχα κόμ-
ματα στίς αίθουσες τών κοινοβουλίων.

Κάθε δημοκρατούμενη χώρα εχει τουλάχιστον δύο ή συχνά καί
περισσότερα κόμματα, μέ διάφορες όνομασίες καί διάφορες άποχρώ-
σεις συντηρητικών ή προοδευτικών προγραμμάτων.

2. Σημασία των κομμάτων. Τά κόμματα άποτελούν τόν κυριό-
τερο παρό(γοντα λειτουργίας της Βουλής καί τών κυβερνήσεων, γιατί
ενσαρκώνουν ουσιαστικά τή θέληση τοϋ λαού. Τά κόμματα καταρτί-
ζουν τούς συνδυασμούς τών ύποψηφίων βουλευτών καί, μετά τίς εκλο-
γές, ό άρχηγός τοϋ κόμματος τής πλειοψηφίας, πού είναι γνωστός, γί-
νεται πρωθυπουργός καί ύποδεικνύει έκείνους πού θά γίνουν ύπουργοί.
"Ετσι καθοδηγούν τή νομοθεσία καί τήν κυβέρνηση, άφοϋ άλλωστε
έχουν χαράξει, συνήθως άπό πρίν, τήν πολιτική πού πρόκειται νά
εφαρμόσουν, όταν θά καταλάβουν τήν έξουσία. Εξάλλου τά κόμματα
επηρεάζουν, συνήθως, καί τόν τύπο καί μέ αύτόν τήν κοινή γνώμη.

Τά κόμματα, σάν γενικοί οργανισμοί τού πολιτικού βίου μέσα
στό σημερινό κράτος, διαδραματίζουν συχνά σπουδαίο ρόλο καί πολ-
λές φορές ευεργετούν, επειδή συγκεντρώνουν, τή δύναμη τών πολιτών
πού αλλιώς θά εμενε άνοργάνωτη καί δέν θά κατόρθωνα νά έπιτύχη
μόνη της τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς σκοπούς πού έπιδιώκει,
ούτε νά προστατεύση τά γενικότερα συμφέροντα τοϋ λαού.
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3. Καταγωγή τών κομμάτων. Τά κόμματα εμφανίστηκαν για πρώ-
τη φορά στήν 'Αγγλία, όπου ήδη άπό τό 1660 οί συντηρητικοί ονο-
μάστηκαν Τόρρις καί οί φιλελεύθεροι Oùtyoï. Σήμερα στήν 'Αγγλία
τά δυο μεγάλα κόμματα, είναι τό συντηρητικό καί τό έργατικό (σο-
σιαλιστικό). Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής σχηματίστηκαν
άπό τό 1783 δύο μεγάλα κόμματα, τό δημοκρατικό καί τό ρεπουμπλι-
κανικό, πού είναι καί σήμερα τά ίδια πού έναλλάσσονται στήν έξου-
σία.

4. Διεθνή κόμματα. 'Εκτός άπό τά κόμματα πού άναπτύχθηκαν
σέ κάθε χώρα, ύπάρχουν καί κόμματα πού είναι κοινά σέ όλες τις χώ-
ρες καί συνδέονται διεθνώς μεταξύ τους. Αύτά είναι τά σοσιαλιστικά,
πού ύπερτονίζουν τόν διεθνή χαροίκτήρα τους καί τά κομμουνιστικά
πού πολύ συχνά τοποθετούν τό χαρακτήρα τους αύτό πάνω άπό τό
έθνικό συμφέρον τών έπιμέρους πατρίδων.

Καί τά δύο έχουν πρόγραμμα τή ριζική μεταβολή τού οικονομικού
καί κοινωνικού συστήματος καί τήν άναδιοργάνωσή του πάνω σέ
άλλες βάσεις, μέ τήν κατάργηση τής άτομικής ιδιοκτησίας στά μέσα
παραγωγής (π.χ. τά έργοστάσια, τά άγροκτήματα, τις Τράπεζες
κλπ.).

'Αλλά τά σοσιαλιστικά κόμματα έπιδιώκουν τό σκοπό οχύτό μέ τή
χρησιμοποίηση δημοκρατικών μέσων, όπως οί έκλογές καί ή πολιτι-
κή όργάνωση, ένώ τά κομμουνιστικά κόμματα έπιδιώκουν τούς ίδιους
σκοπούς μέ τήν άνατροπή τού σημερινού καθεστώτος καί τήν έπιβολή
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου.

§ 16. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τά 'Ελληνικά Συντάγματα άπό τό 1821 ώς τό 1864 δέν άνέφεραν
τήν λέξη κόμμα καί τήν άγνοούσαν, αν καί άποτελούσε μιά ζωντανή
πραγματικότητα. Είναι άξιοσημείωτο ότι καί μετά τήν καθιέρωση τού
κοινοβουλευτικού συστήματος άπό τόν Χαρίλαο Τρικούπη πάλι δέν
συναντάμε καμιά ρητή διάταξη στά Συντάγματα τού 1911, 1927 ή
1952, πού νά άναφέρη τά κόμματα. Μόνο ό κανονισμός τής Βουλής
όριζε ότι οί κοινοβουλευτικές 'Επιτροπές συγκροτούνται όινάλογα μέ
τήν δύναμη τών κομμάτων.

Τό νέο Σύνταγμά μας τού 1975 άντίθετα μέ τά προηγούμενα ρυθμί-
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ζει στό άρθρο 29 μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια τήν ίδρυση καί τήν λει-
τουργία τών κομμάτων. Σύμφωνα μέ τήν διάταξη αύτή οί "Ελληνες
•πολίτες ττού έχουν έγγραφη στούς έκλογικούς καταλόγους καί μπο-
ρούν νά ψηφίσουν στίς βουλευτικές έκλογές, μπορούν νά ιδρύσουν ή
νά γίνουν μέλη σέ πολιτικά κόμματα. Τά κόμματα όμως αύτά πρέπει
μέ τήν δράση τους νά υπηρετούν τήν έλεύθερη λειτουργία τοϋ δημο-
κρατικού -πολιτεύματος.

"Οσοι δέν είναι άκόμη έκλογείς, γιατί δέν έχουν φθάσει στήν νόμιμη
ήλικία, μπορούν νά μετέχουν στά τμήματα νέων, πού λειτουργούν
μέσα στά κόμματα.

Γιά πρώτη φορά έπίσης προβλέπεται στό Σύντοίγμα ότι τό κρά-
τος μπορεί νά ένισχύση καί οίκονομικά ενα κόμμα, σύμφωνα μέ τόν
νόμο, πού όμως άκόμη δέν εχει ψηφιστή. Έπίσης ό ίδιος νόμος μπο-
ρεί νά ζητήση άπό τά κόμματα νά δημοσιεύουν τόν άπολογισμό γιά
τά έξοδα ττού έκαναν στις έκλογές, άναφέροντας συγχρόνως καί άπό
ττού βρήκαν τά χρήματα, γιά νά καλύψουν τά έξοδα αύτά. Ή διάταξη
αύτή εχει σκοπό νά έξασφαλίση τήν άνεξαρτησία τών κομμάτων,
γιατί οί δαπάνες γιά κάθε έκλογή είναι τόσο τεράστιες, ώστε πολύ
συχνά τά κόμματα άναγκάζονται νά καταφύγουν σέ χρηματοδότες,
οί όττοίοι είναι πιθανόν νά ζητήσουν άνταλλάγματα (προστατευτι-
κούς νόμους, φορολογικές διευκολύνσεις καί άλλα), όταν τό κόμμα
πού βοήθησαν κερδίση τίς έκλογές καί γίνη κυβέρνηση.

Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τούς ύποψήφιους βουλευτές.
Ή πιό πάνω διάταξη τοϋ άρθρου 29 άφορα όλους τούς "Ελληνες,
οί όποιοι μέ αύτόν τόν τρόπο παροτρύνονται νά μετέχουν στή ζωή
τών πολιτικών κομμάτων. 'Υπάρχουν όμως καί ορισμένα πρόσωπα,
στά όποια τό Σύνταγμα άπαγορεύει νά συμμετέχουν στίς έκδηλώσεις
τών πολιτικών κομμάτων, χωρίς νά τούς άπαγορεύη νά είναι μέλη
μή ενεργά.

Τά πρόσωπα αύτά είναι:

— οί στρατιωτικοί γενικά,

— τά όργανα τών σωμάτων άσφαλείας,

— οί δημόσιοι ύπάλληλοι,

— οί ύπάλληλοι τών δήμων, κοινοτήτων καί δημοσίων όργα-
νισμών.
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Σύνθεση τ<δν κομμάτων

Στη χώρα μας τά κόμματα ήταν, γιά πολλές δεκαετηρίδες, καί
είναι άκόμη ώς σήμερα, μερικά τουλάχιστον, οργανώσεις γύρω άπό
έναν άρχηγό μέ πανελλήνιο γόητρο πού στηρίζεται σέ τοπικούς
παράγοντες.

Άπό τήν έποχή τού Τρικούπη, δηλαδή γύρω στό 1870, άρχισαν
νά σχηματίζωνται μεγάλα κόμματα μέ προγράμματα. Τά δυό μεγάλα
κόμματα, πού διεκδικούσαν έπί δεκαετίες τήν έξουσία ήταν τό Λαϊκό
πού ιδρύθηκε τό 1915 καί τών Φιλελευθέρων πού ίδρυσε τό 1910 ό
Ελευθέριος Βενιζέλος. Άπό τό 1924 κι ύστερα σχηματίστηκαν μι-
κρότερα κόμματα μέ διάφορες άποχρώσεις άλλά περίπου όμοιες ιδεο-
λογικές άρχές. Τό 1919 δημιουργήθηκε καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδος πού όμως διαλύθηκε άπό τό κράτος έπί πολλά χρόνια, άλλά
νομιμοποιήθηκε πάλι τό 1974.

§ 17. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τό κοινοβουλευτικό σύστημα βασίζεται στήν άρχή ότι μιά κυ-
βέρνηση μπορεί ν' άναλάβη καί νά διατηρήση τήν έξουσία, μόνο
όταν στηρίζεται στήν ψήφο έμπιστοσύνης τής Βουλής. Τό κοινοβου-
λευτικό σύστημα άποτελεϊ σήμερα ένα πρόσθετο στοιχείο δημοκρα-
τοποιήσεως τού πολιτεύμοττος, γιατί, μέ τήν έφαρμογή του, έξαρ-
τδται πιά όχι μόνο ή νομοθετική έξουσία άλλά καί ή κυβέρνηση άπό
τήν πλειοψηφία τής Βουλής, δηλαδή ούσιαστικά άπό τή θέληση τής
πλειοψηφίας τού λαού.

Τό κοινοβουλευτικό σύστημα άναιι ιύχθηκε άρχικά στήν Αγ-
γλία, έξ αιτίας ορισμένων ιστορικών γεγονότων, καί έφτασε σέ
μεγάλη αίγλη ίδίως τόν περασμένον αϊώνα, τήν έποχή δηλαδή τού
Γλάδστωνα καί τού Δισραέλι. Πόίντοτε όμως έφαρμόστηκε στήν
Αγγλία, χωρίς νά πάρη τή μορφή /ραπτού νόμου.

Ό κοινοβουλευτισμός στήν Ελλάδα

Στή χώρα μας τό κοινοβουλευτικό σύστημα άρχισε νά έφαρμό-
ζεται άπό τό 1875, όταν ό Γεώργιος Α' έξεφώνησε στή Βουλή τόν
περίφημο βασιλικό λόγο, πού είχε συντάξει ό Τρικούπης. Στον λόγο
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αυτό άναφέρθηκε yià ττρώτη φορά ή ανάγκη, κάθε κυβέρνηση, .που
αναλαμβάνει τήν άρχή, νά εχη τήν «δεδηλωμένην» (δηλαδή τήν
εκ τών προτέρων, τή φανερή) έμπιστοσύνη τής πλειοψηφίας τής
Βουλής. Ή άρχή αυτή όνομάζεται άπό τότε, «άρχή τής δεδηλωμέ-
νης». 'Από τήν εποχή έκείνη ίσχυσε και ώς έθιμο, άγραφο άλλά
Ισχυρό, ή άρχή, ότι ό άνώτατος άρχων είναι έλεύθερος νά έκλέγη
τόν πρωθυπουργό και τους υπουργούς του, άλλά ή κυβέρνηση πού
σχηματίζουν αύτοί πρέπει νά έμφονιστή στή Βουλή καί νά πάρη
τήν ψήφο έμπιστοσύνης της, γιατί διαφορετικά δέν μπορεί νά παρα-
μείνη στήν Άρχή. "Ετσι, στήν ούσία, ή κυβέρνηση ύποδεικνύεται άπό
τό κόμμα πού εχει τήν πλειοψηφία στή Βουλή. Τό κοινοβουλευτικό
σύστημα καθιερώθηκε καί πιό έπίσημα μέ τά Συντάγματα τοϋ 1927
καί τοϋ 1952 καί σήμερα μέ τό άρθρο 83 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο αύτό, ό κοινοβουλευτισμός ρυθμίζεται στή
χώρα μας πάνω στίς έξής βάσεις :

—Ή κυβέρνηση, άλλά καί χωριστά καθένας άπό τούς ύπουρ-
γούς, πρέπει νά έχουν τήν έμπιστοσύνη τής Βουλής. Ή κυβέρνηση
όφείλει, μόλις σχηματιστή, νά έμφανιστή στή Βουλή καί νά ζητήση
άπό αύτήν «ψήφο έμπιστοσύνης». Μπορεί όμως καί έκτός άπό τήν
περίπτωση αύτή νά ζητήση καί όποτεδήποτε άλλοτε κρίνη σκόπιμο
τήν ψήφο έμπιστοσύνης.

—Ή Βουλή εχει τό δικαίωμα νά έλέγχη τούς ύπουργούς γιά κάθε
πράξη πού άφορα στήν άρμοδιότητά τους καί οί ύπουργοί είναι
υποχρεωμένοι ν* άπαντήσουν στόν έλεγχο αύτόν. Ή Βουλή, άν δέν
ΐκανοποιηθή άπό τήν απάντηση τοϋ ύπουργοϋ, μπορεί νά τόν έξα-
ναγκάση σέ παραίτηση.

—Ή δυσπιστία πρός τήν κυβέρνηση έκφράζεται μέ τρόπο κατη-
γορηματικό· δηλαδή : α) πρέπει νά εχη ύπογραφή άπό τό 1/6 τών
βουλευτών καί νά περιέχη όλα τά Θέματα πού Θά συζητηθούν, β)
δέν μπορεί νά ύποβληθή, άν δέν περάσουν τούλάχιστον 6 μήνες
άπό τότε πού άπορρίφθηκε άλλη πρόταση δυσπιστίας (άρθρ. 83
παρ. 2), έκτός άν θά τήν ύπογράψη τούλάχιστον ή πλειοψηφία τοϋ
όλου άριθμοϋ τών βουλευτών, γ) ή συζήτηση πάνω στήν πρόταση
δυσπιστίας δέν μπορεί νά διαρκέση πάνω άπό τρεις ή μέρες (αρθρ.
83 παρ. 4).
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Ή ψήφος έμπιστοσύνης πρός τήν κυβέρνηση ττρέττει νά έγκριθη
άπό τήν «άπόλυτο πλειοψηφία τών παρόντων βουλευτών» ή οποία
όμως δέν έπιτρέπεται νά είναι κατώτερη άπό τά 2/5 «τοϋ όλου άρι-
θμοϋ αυτών». Στήν ψηφοφορία συμμετέχουν και οι υπουργοί καί
υφυπουργοί, έφ' όσον είναι μέλη τής Βουλής (άρθρ. 83 παρ. 7).

Παρ' όλες τις παρά πάνω αυστηρές διατάξεις, ή σημερινή μορφή
τοϋ κοινοβουλευτισμού άπέχει πολύ άπό τήν παλιά, δεδηλωμένη
τοϋ Τρικούπη, γιατί σήμερα τό Σύνταγμα δέν άπαιτεϊ ή κυβέρνηση
νά σχηματίζεται άπαραίτητα άπό τούς βουλευτές τοϋ κόμματος
τής πλειοψηφίας. Μπορεί νά προέρχεται έπίσης καί άπό τή μειο-
ψηφία καί νά κυβερνά μέ τήν «άνοχή» τής Βουλής ή καί νά σχηματι-
στή μέ δηλωμένο σκοπό νά διαλύση τή Βουλή καί νά προκηρύξη
νέες έκλογές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Τό γεγονός ότι ό άνθρωπος ζή σέ μία κοινωνία επιβάλλει υπο-
χρεώσεις προς τούς άλλους άνθρώπους. Οί άνθρωποι οργάνωσαν
την κοινωνία καί σχημάτισοίν τά κράτη, πού άντιπροσωπεύουν
τό σύνολο τοϋ πληθυσμού, γιά νά ζούν καλύτερα. «Έγένετο μέν
ή πολιτεία τοϋ ζην ένεκα, ύπάρχει δέ τοϋ εϋ ζην ένεκα», έλεγε ό 'Α-
ριστοτέλης. Ή ολότητα αύτη, γιά νά έκπληρώση τούς σκοπούς της
καί νά έξασφαλίση την εύημερία της, έπιβάλλει στά μέλη της καθή-
κοντα πολλαπλά : λ.χ. τό καθήκον νά πληρώνωμε φόρους, νά
στρατευώμαστε, νά ψηφίζωμε καί άλλα. Τό σπουδαιότερο όμως, τό
μοναδικό μάλλον, καθήκον τοϋ πολίτη άπέναντι στό κράτος, γιατί
άπ' αύτό προκύπτουν όλα τά άλλα, είναι ή ύπακοή στούς νόμους.

Ή υποτοτ/ή ένός έλεύθερου λαού στούς νόμους καί στις νόμιμες
έξουσίες, όταν τό κράτος είναι όργανωμένο δημοκρατικά μέ τις
άρχές τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής έλευθερίας, δέν έχει τήν έννοια
ότι ό λαός υποδουλώνεται. 'Αντίθετα ό πολίτης ύπακούει στόν ίδιο
τόν έαυτό του. Καί αύτό είναι πού διακρίνει τό κράτος δικαίου άπό
τό κράτος τής βίας καί θ(ύθαιρεσίας. 'Εκείνοι πού πίστεψοίν πρός
στιγμή στό άπατηλό σύνθημα «ήσυχία καί τάξη» θά κατάλαβαν
γρήγορα πόσο δίκαιο έχει ό Σοφοκλής όταν λέει στή «Φαίδρα» του
ότι : «Δέν υπάρχει καμία άσφάλεια σέ καμιά πόλη, όταν ποδοπατούν-
ται τό δίκαιο καί ή γνώση καί όπου ένας τύραννος πολυλογάς άρπά-
ζει στά πανούργα χέρια του τήν άρχή καί μέ τόν τρόμο τούς πολί-
τες κυβέρνα.»

«ού γάρ ποτ' άν γένοιτο άν άσφαλής πόλις, έν ή τά μέν δίκαια
καί τά σώφρονα λάγδην πατεϊται, κωτίλος δ' άνήρ λαβών πα-
νούργα κέντρα κηδεύει πόλιν».
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Κάθε κρατική Ιξουσία απορρέει άπό τόν λαό. Γι* αυτό, όταν τό
Σύνταγμα άναΟέτη τήν τήρηση του στόν πατριωτισμό τών 'Ελ-
λήνων, έννοεί ότι ό λαός, γνωρίζοντας πώς μέ τό Σύνταγμα έκφρά-
ζεται ή δική του θέληση, δέ θά θελήση νά τό παραβιάση.

Έξ άλλου ή τήρηση τοϋ Συντάγματος και ή ύττακοή στούς νό-
μους δέν είναι μόνο καθήκον άλλά και συμφέρον τοϋ πολίτη. Γιατί
κάθε άνθρωπος πού ζή σέ έλεύθερη χώρα, άπολαμβότνει, χάρη στό
γεγονός αύτό, πολυάριθμες υπηρεσίες άπό τή χώρα του. Είναι
έμπορος; Άν δέν έπικρατοϋσε ή τάξη, πού τήν έξασφαλίζουν οί νό-
μοι καί τά δικαστήρια, άλλά καί ή συνδρομή τών άλλων πολιτών,
τά κακοποιά στοιχεία θά λεηλατούσαν τό κατάστημά του. Είναι
ύπάλληλος; "Αν οί πολίτες άρνηθοϋν νά πληρώνουν τούς φόρους,
θά*χάση τή θέση του καί θά πεινάση. Αύτό άκριβώς είναι τό χαρακτη-
ριστικό τής προστασίας, πού ή όλότητα παρέχει σέ καθένα άπό τά
μέλη της χωριστά, καί γι* αύτό άντλεϊ τή δύναμη της άπό τήν
ύποταγή τών άτόμων στήν κοινή θέληση. Ή άμυνα της γενικής
έλευθερίας στηρίζεται άκριβώς στό γεγονός ότι κάθε πολίτης θελη-
ματικά θυσιάζει ενα μέρος τής έλευθερίας του γιά τό κοινό καλό.

Ό νόμος, καί όταν άκόμη φαίνεται άδικος γιά εναν όρισμένο
πολίτη, είναι έν τούτοις νόμος καί όλοι όφείλουν νά ύποτάσσωνται
σ' αυτόν. Στόν «Κρίτωνα», τόν έξαίσιο πλατωνικό διάλογο, έμφα-
νίζονται οί άθηναϊκοί νόμοι στό Σωκράτη καί λένε : «Δοκει σοι οίόν
τε ετι έκείνην τήν πόλιν είναι καί μή άνατετράφθαι, έν -ή αί γενόμεναι
δίκαι μηδέν ίσχύουσι, άλλά υπό ίδιωτών άκυροί τε γίγνονται καί
διαφθείρονται;... ήμείς γάρ σε γεννήσαντες, έκθρέψαντες, παιδεύσαν-
τες, μεταδόντες άπάντων ών οίοί τ* ή μεν καλών σοί καί τοις άλλοις
πάσι πολίταις, όμως προαγορεύομεν τω έξουσίαν πεποιηκέναι Α-
θηναίων τω βουλομένω, έπειδάν δοκιμασθη καί ίδη τά έν τή πόλει
πράγματα καί ή μας τούς νόμους, φ άν μή άρέσκωμεν ημείς, έξει-
ναι λαβόντα τά αύτοϋ άπιέναι, όπου άν βούληται, έχοντα τά αύ-
~τοϋ, ός δ* άν ύμών παραμείνη, ορών, όν τρόπον τήν πόλιν διοικοϋ-
μεν, ήδη φαμέν τούτον ώμολογηκέναι εργω, ήμίν, ά άν ημείς κε-
λεύωμεν». (Νομίζεις, Σωκράτη, ότι είναι δυνατόν νά ύπάρξη ενα
κράτος, όταν οί άποφάσεις του είναι άνίσχυρες καί όταν οΐ ιδιώτες
τΙς περιφρονούν καί τίς ποδοπατούν ; Εμείς σέ γεννήσαμε, σέ άνα-
θρέψαμε, σέ άναπτύξαμε, δίνοντας σ' έσένα όπως καί στούς άλλους
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πολίτες ό,τι καλό είχαμε, Καί άφήνομε έλεύθερο όποιον δέν ευχαρι-
στούμε, να φύγη άπό τόν τόττο μας καί νά έγκατασταθή άλλου. Ε-
κείνος όμως πού θά μείνη, άφοϋ έξετάση μέ ττοιόν τρόττο έμείς διοι-
κούμε καί δικάζομε, Θά ύποχρεωθή νά κάνη έκεϊνο πού θά τόν διατά-
ξωμε.)

'Αλλά ή ύπακοή στους νόμους δέν όττοκλείει τό δικαίωμα τοϋ
ττολίτη νά προσφεύγη στά δικαστήρια ή τά διοικητικά όργανα καί
νά άμϋνεται μέ κάθε νόμιμο μέσο έναντίον της άδικίας ττού τοϋ εγινε,
ζητώντας τήν ίκάνοττοίησή του. 'Αντίθετα μάλιστα, κάθε έλεύθε-
ρος ττολίτης εχει τό καθήκον νά διαμαρτύρεται γιά τήν άδικία καί
νά μήν τήν άνέχεται δουλικά, άλλά νά προβάλη τίς δίκαιες άιταιτή-
σεις, τΙς άντιρρήσεις καί τά τταράττονά του, καί νά συντελή έτσι στήν
έττικράτηση τοϋ δικαίου. Έξ άλλου, έττειδή ή έλευθερία είναι τό
πολυτιμότερο άγαθό, οί πολίτες όφείλουν νά τήν ύπερασπίζουν
άπό κάθε έπιβουλέα πού θέλει νά τήν καταργήση μέ τό πρόσχημα
πώς θά έπιβάλη «τήν ήσυχία καί τήν τάξη». "Ενας μεγάλος 'Ισπα-
νός, ό Όρτέγκα ύ Γκάσετ, έλεγε ότι : «Τάξη δέν θά πή καταπίεση
πού έπιβάλλεται σέ μιά κοινωνία άπέξω, άλλά Ισορροπία πού πρα-
γματοποιείται απτό μέσα». Γιά νά ύπάρξη κράτος καί κοινωνία, χρειά-
ζεται ή συνδρομή όλων μαζί τών πολιτών καί καθενός χωριστά.

Τήν ύποχρέοοση αύτή τοϋ πολίτη πρός τό κράτος τήν έκφρά-
ζει ή διάταξη τοϋ άρθρου 25 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975 μέ
τά έξης λόγια : «Τό κράτος δικαιούται νά άξιώνη παρ' όλων τών
πολιτών τήν έκπλήρωσιν τοϋ χρέους τής κοινωνικής καί έθνικής αλ-
ληλεγγύης.»

Β. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Ή ύλοποίηση τών υποχρεώσεων τοϋ κράτους πρός τόν πολίτη ν
φανερώνεται μέ τήν σημασία πού δίνει τό Σύνταγμα στό κύριο γνώ-
ρισμα τής δημοκρατίας: τίς άτομικές έλευθερίες τού πολίτη καί τά κοι-
νωνικά δικαιώματά του.

1. Τι είναι άτομικές έλευθερίες

Άτομικές έλευθερίες είναι Ινα τρίπτυχο πού τό άποτελούν τά πολι-
τικά, τά άστικά καί τά άτομικά δικαιώματα.
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Και τό Σύνταγμα μας τοϋ 1975, όπως άλλωστε και τα παλαιό-
τερα έλληνικά και τά Συντάγματα τών περισσότερων δημοκρατικών
χωρών, κατοχυρώνει τά δικαιώματα αύτά σ* ενα ιδιαίτερο κεφάλαιο
πού παλαιότερα είχε τόν τίτλο «Δημόσιον δίκαιον τών 'Ελλήνων»
ένώ σήμερα όνομάζεται «άτομικά και κοινωνικά δικαιώματα» καί πε-
ριέχει τά άρθρα 4-25. "Ολα αύτά τά άρθρα αναφέρονται στις έλευ-
θερίες τοϋ "Ελληνα πολίτη, καθώς καί όσων ζοϋν μέσα στον έλληνικό
χώρο.

Αναφέρονται όμως — καί αύτό είναι έξ ίσου σημαντικό — καί στά
όρια πού σταματά ή έπέμβαση τοϋ κράτους στή ζωή τών άτόμων.
Ή άρχή ότι οί άτομικές έλευθερίες εξασφαλίζονται όχι μόνον γιά τούς
"Ελληνες άλλά καί γιά τούς ξένους εκφράζεται ρητά μέ τή διάταξη τοϋ
άρθρου 5 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975 πού λέγει ότι «Πάντες
οί εύρισκόμενοι έντός τής έλληνικής επικρατείας άπολαύουν απολύ-
του προστασίας τής ζωής τής τιμής καί τής έλευθερίας των, άνεξαρ-
τήτως έθνικότητος, φυλής ή γλώσσης καί θρησκευτικών ή πολιτικών
πεποιθήσεων».

Ειδικότερα, όσον άφορα τούς ξένους πού διώκονται στον τόπο
τους γιά τήν πολιτική τους δράση καί τούς άγώνες τους γιά τήν έλευ-
θερία, ή άμέσως έπόμενη παράγραφος όρίζει νά μήν έκδίδωνται αυτοί
στήν χώρα τους (όταν διώκωνται άπό ποινικά δικαστήρια ή στρα-
τοδικεία), έφ' όσον έχουν καταφύγει στήν 'Ελλάδα ζητώντας πολιτι-
κό άσυλο.

Ή πρόσφατη έμπειρία τών 'Ελλήνων πού ήταν πολιτικοί εξόρι-
στοι στίς ξένες χώρες, στό διάστημα τής έπταετίας πού κυβερνούσε τή
χώρα μας ή χούντα, έκαναν τούς "Ελληνες νομοθέτες νά θέλουν νά
προστατεύσουν, όλους, όσους έχουν ανάλογη τύχη, γιατί στή χώρα
τους έχει έπικρατήσει ή βία.

Ή κατοχύρωση τών άτομικών έλευθεριών είναι άλλωστε καί σή-
μερα άκόμη τό νόημα όλων τών άπελευθερωτικών πολέμων καί κινη-
μάτων ότι δηλαδή ή κρατική έξουσία, όσο καί άν είναι εξοπλισμένη
καί έξοπλίζεται κάθε μέρα καί πιό πολύ, έχει άπέναντί της τόν πολίτη
πού δέ διαθέτει τίποτε άλλο παρά ένα τελευταίο, μά ακαταμάχητο
όπλο: τήν άρνησή του νά ύποταχθή σέ οποιοδήποτε είδος τύραννου,
έξωτερικό ή έσωτερικό. Τό όπλο αύτό οί λαοί προσπαθούν νά τό
κατοχυρώσουν μέ γραπτές διατάξεις στά Συντάγματά τους. "Οσοι
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θέλησαν μέ τή βία καί τόν άπαραίτητο σύμμαχο της ,τό ψέμα, νά κα-
ταλύσουν τά Συντάγματα, θά καταλήξουν τελικά σέ παράλογη χρήση
τής βίας τους καί σέ αυτοκαταστροφή.

Άς δούμε όμως μέ τή σειρά τους τά τρία αυτά δικαιώματα που έξα-
σφαλίζει τό Σύνταγμα.

Πολιτικά δικαιώματα έχουν μόνο οί "Ελληνες πολίτες καί άπό αυ-
τούς όχι όλοι, άλλά μόνο όσοι έχουν όρισμένη ήλικία. Αύτά είναι τά
δικαιώματα τής ψήφου, τό νά είναι κανείς υποψήφιος γιά αίρετά άξιώ-
ματα, νά κληρώνεται ένορκος στά ορκωτά δικαστήρια, νά διορίζεται
δημόσιος υπάλληλος ή νά γίνεται έκδοτης έφη μερίδας.

'Αστικά δικαιώματα έχουν όλοι οί "Ελληνες, άνεξάρτητα άπό φύλο
ή προσόντα, καθώς καί οί ξένοι πού είναι έγκαταστημένοι στήν Ελ-
λάδα. Αύτά είναι: τό δικαίωμα νά συνομολογή κανείς νομικές πράξεις,
νά άποκτα περιουσία, νά έξασκή ένα έπάγγελμα κλπ. 'Ορισμένα ά-
στικά δικαιώματα δέν παρέχονται σέ όλους τούς ξένους, όπως έπίσης
δέν άναγνωρίζονται στούς άνήλικους "Ελληνες, ούτε στούς φρενο-
βλαβείς.

Οί άτομικές έλευθερίες τέλος παρέχονται σέ κάθε πρόσωπο πού βρί-
σκεται μέσα στά όρια μιας χώρας, είτε είναι πολίτης τού κράτους είτε
ξένος υπήκοος.

2. 'Ιστορία και σημερινή έξέλιξη τών άτομικων έλευθεριόδν

Οί άτομικές έλευθερίες, μέ τήν έννοια πού τούς δίνομε σήμερα, άπο-
τελούν κατάκτηση καί δικαίωμα τών τελευταίων κυρίως χρόνων, έστω
καί άν όρισμένες άπό αύτές έχουν τις ρίζες τους σέ παλαιότερες έπο-
χές, π.χ. στήν 'Αγγλία μέ τό δόγμα habeas corpus καί στήν Γαλλία
μέ τις ιστορικές άρχές καί διακηρύξεις τής γαλλικής έπαναστάσεως.

'Ακόμη καί στήν άρχαία 'Ελλάδα — στήν άθηναϊκή δημοκρατία,
οί άτομικές έλευθερίες, μέ τήν έννοια πού τούς δίνομε σήμερα, ήταν
ανύπαρκτες καί άκατοα>όητες.

Τό μόνο ούσιαστικό δικαίωμα πού διέθεταν οί άρχαϊοι 'Αθηναίοι
ήταν ή συμμετοχή τοϋ πολίτη στήν άσκηση τής πολιτικής, δηλαδή ή
συμμετοχή στήν έκκλησία τοϋ δήμου. "Αλλες έλευθερίες καί δικαιώ-
ματα δέν ήταν γνωστά. Τό κράτος ήταν πανίσχυρο καί συγκέντρωνε
όλες τις έξουσίες στά χέρια τών άρχόντων καί κανένας δέν διανοήθηκε
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πώς μπορούσαν νά περιοριστούν τά τρομακτικά δικαιώματα της κρα-
τικής έξουσίας γιά χάρη τών πολιτών.

Πρώτη καί διστακτική προσπάθεια νά άν αγνώριστη καί νά κα-
τοχυρωθή ένα έλάχιστο άπό τά δικαιώματα αυτά έκδηλώθηκε πριν
άπό τέσσερεις αίώνες στήν 'Αγγλία, όταν, παρά τήν σοβαρή άντί-
θεση τών τότε βασιλέων, καθιερώθηκε τό περίφημο δόγμα του ha-
beas corpus. Πρόκειται γιά τό δικαίωμα κάθε πολίτη νά είναι άσφα-
λής άπό αυθαίρετες καταδιώξεις, συλλήψεις καί περιορισμούς καί νά
μπορή νά καταφεύγη στή δικαιοσύνη, όταν παραβιάζεται τό δικαίω-
μα αύτό. Στήν ίδια τήν 'Αγγλία έφαρμόστηκε όχι πολύ άργότερα,
ένας άλλος βασικός κανόνας τού δικαίου, ότι δηλαδή ή ποινή πρέπει
νά ύπάρχη πριν άπό τή διάπραξη τοϋ άδικήματος.

Αύτοί οί κανόνες όμως καί τά βασικά δικαιώματα δέν είχαν κατορ-
θώσει νά άπλωθούν πέρα άπό τά βρεταννικά νησιά. Χρειάστηκε νά
γίνη ή γαλλική έπανάσταση μέ τήν περίφημη διακήρυξη τών δικαι-
ωμάτων τοϋ άνθρώπου καί τού πολίτη τού 1789, γιά νά καθιερωθούν
διαδοχικά οί έλευθερίες τοϋ πολίτη καθώς καί ή άτομική, ή δικαστική,
ή νομοθετική καί ή φορολογική Ισότητα όλων τών άτόμων.

Οί άρχές αύτές άποτελούν σήμερα τήν ούσία καί τή βάση κάθε
έλεύθερου καί δημοκρατικού πολιτεύμοττος καί, άπό τήν άποψη οευτη,
ύπήρξε πολύτιμη, σχεδόν μοναδική ή συνεισφορά τής γαλλικής έπα-
ναστάσεως στήν καθιέρωση καί στήν έφαρμογή τών άτρμικών έλευ-
θεριών.

Βέβαια οί άτομικές έλευθερίες καί Ιδίως τό δικαίωμα της Ιδιοκτησίας
καί ή έλευθερία τοϋ επαγγέλματος είχαν άπό τότε ύποστή πολλούς
περιορισμούς καί σ' αύτά άκόμη τά φιλελεύθερα κράτη, γιατί ή άπερι-
όριστη άνάπτυξη τών έλευθεριών αυτών δημιουργεί κινδύνους γιά τή
μεγάλη μάζα τοϋ λαού. "Ετσι π.χ., σύμφωνα μέ τήν αρχή ότι κάθε ά-
τομο διαθέτει έλεύθερα τόν έοτυτό του, δέν θά έπρεπε νά υπάρχουν νόμοι
πού απαγορεύουν τήν έργασία στά παιδιά κάτω τών 14 χρόνων ή
στις έπίτοκες γυναίκες.

Γενικότερα μπορούμε νά πούμε πώς ή σημερινή κοινωνία προσπα-
θεί νά βρή τήν εύημερία της μέ τόν συνδυασμό τής άτομικής έλευθερίας
καί τής κοινωνικής Ισορροπίας. Ή τάση στά φιλελεύθερα κράτη ώς τό
τέλος τού Α' παγκοσμίου πολέμου ήταν ότι πρέπει νά ενισχυθούν οί
άτομικές έλευθερίες.
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Μετά τό 1920 δμως άρχισε νά πνέη διαφορετικός άνεμος. Σέ όρι-
σμένα κράτη, δπως ή Ιταλία καί ή Γερμανία, όπου έττικράτησε "ό φα-
σισμός, καταργήθηκαν έντελώς οί άτομικές έλευθερίες. Τό σοβιετικό
κράτος τίς κατάργησε έττίσης, ξεκινώντας όμως άττό διαφορετικές έπι-
διώξεις. Στίς παλαιές όμως κοιτίδες τοϋ ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού,
τήν 'Αγγλία καί τή Γαλλία, οί άτομικές έλευθερίες διατηρήθηκαν άμεί-
ωτες. Ό Β' παγκόσμιος πόλεμος, πού ήταν ενας άγώνας τών λαών
έναντίον της βίας τοϋ φασισμού, έδωσε παγκόσμιο χαρακτήρα στά αι-
τήματα της έλευθερίας καί τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας. Άκόμη καί
όσο διαρκούσε ό Β' παγκόσμιος πόλεμος, ύπογράφηκε άπό τούς συμ-
μάχους ό «Χάρτης τοϋ Ατλαντικό©»» (1941), γιά νά διακηρύξη ότι
«υπέρτατος πολεμικός καί μεταπολεμικός σκοπός τών συμμάχων είναι
ή απελευθέρωση τών ανθρώπων άπό τό φόβο, τήν άνάγκη καί τή
φτώχεια». Τό ίδανικό αύτό άπεικονίζεται καί στό «χάρτη τών Ηνωμέ-
νων ΈΘνών», πού υπογράφηκε στόν Άγιο Φραγκίσκο τής Αμερικής
τό 1945 καί κυρώθηκε άπό τήν 'Ελλάδα μέ τό νόμο 585 τοϋ 1945. (Τό
κείμενο του παρατίθεται στό παράρτημα τοϋ βιβλίου αύτοϋ).

Στό χάρτη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δέν άπαριθμοϋνται ενα πρός ενα
τά άτομικά δικαιώματα καί οί έλευθερίες. Αύτό εγινε ύστερ' άπό τρία
χρόνια άπό τήν «Οίκουμενική διακήρυξη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών», πού
ψήφισε ή Γενική Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ τόν Δεκέμβριο τοϋ 1948. Ή 'Ελ-
λάδα είναι άπό τά πρώτα κράτη πού ύπόγραψαν τήν οίκουμενική
διακήρυξη, πού όχι μόνο έπαναλαμβάνει τίς γνωστές άτομικές έλευ-
θερίες, άλλά άναγνωρίζει έπίσης καί άλλα δικαιώματα, όπως είναι ή
προστασία τής μητέρας καί τοϋ παιδιού, ή έξασφάλιση άνεκτοϋ βιοτι-
κού έπιπέδου, ή εργασία, ή συμμετοχή στήν άπόλαυση καί τήν καλ-
λιέργεια τών έπιστημών καί τής τέχνης καί άλλα.

Οί λεγόμενες «κλασικές», δηλαδή οί παλαιές άτομικές έλευθερίες, πε-
ριλαμβάνονται καί στή «Σύμβαση τής Ρώμης», πού ύπογράφηκε άπό
διάφορα εύρωπαϊκά κράτη τό 1950 καί έπικυρώθηκε άργότερα άπό τήν
'Ελλάδα μέ τό νόμο 2329/1953. Ή σύμβαση αύτή, έκτός άπό τίς ού-
σιαστικές διατάξεις γιά τήν κατοχύρωση τών έλευθεριών, προχωρεί
στή σύσταση τοϋ Εύρωπαϊκοΰ δικαστηρίου άνθρωπίνων δικαιωμά-
των, πού έδρεύει τώρα στό Στρασβούργο. Σ' αύτό μπορούν νά κατα-
φεύγουν κράτη, οργανώσεις ή ιδιώτες, όταν παραβιάζωνται ενα ή πε-
ρισσότερα άπό τά δικαιώματα πού κατοχυρώνει ή σύμβαση.
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3. Oi άτομικές έλευθερίες στήν Ελλάδα

Τό Σύνταγμα καθιερώνει: α) τήν άτομική ισότητα με τά άρθρα 4
παρ. 1 και 2 και 5. (οί "Ελληνες είναι ίσοι άπέναντι τών νόμων, άλλά
και άπέναντι τής έκτελεστικής έξουσίας), β) τή φορολογική Ισότητα
μέ τό άρθρο 4 παρ. 5 (όλοι συνεισφέρουν στά δημόσια βάρη άνάλογα
μέ τις δυνάμεις τους), γ) τή δικαστική ισότητα μέ τό άρθρο 8 (ουδείς
στερείται άκων τοϋ υπό τοϋ νόμου όριζομένου δι* αυτόν δικαστοϋ) και
δ) τις άτομικές έλευθερίες, που διαιρούνται στή σωματική ελευθερία,
τήν έλευθερία τής συνειδήσεως και τήν έλευθερία νά έκδηλώνη κάνεις
τις σκέψεις του.

θά έξετάσωμε πιό κάτω μία πρός μία τίς έλευθερίες αυτές.

§ 18. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σ* οίύτή υπάγονται ειδικότερα :
1. Ή προσωπική άσφάλεια

Τό Σύνταγμα ορίζει στό άρθρο 5 παρ. 3 ότι «ή προσωπική έλευ-
θερία είναι απαραβίαστος. Ουδείς καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυ-
λακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται ει μή οπόταν καί δπως ό νόμος
όρίζει».

Καθιερώνεται δηλαδή ή γενική άρχή ότι κοχνένα όργανο τοϋ κρά-
τους (άστυνομία, άνοίκριτής κλπ.) δέν εχει τό δικαίωμα νά περιορίση
τή σωματική έλευθερία τοϋ άτομου, άν δέν ύπάρχη ειδικός νόμος πού
νά τό έπιτρέπη καί μάλιστα μέ ορισμένες έγγυήσεις, ώστε νά προλαμ-
βάνεται ή αύθαιρεσία.

Νόμοι πού περιορίζουν τήν σωματική έλευθερία είναι λ.χ. οί στρα-
τολογικοί, οί ύγιεινομικοί, πού σκοπό έχουν τήν πρόληψη μιας έπιδη-
μίας (καραντίνα), οί νόμοι γιά τήν τροχαία κίνηση, γιά τήν μετανά-
στευση καί άλλοι.

Οί περιορισμοί όμως αύτοί είναι γενικοί καί δέν στρέφονται εναν-
τίον ορισμένων προσώπων.

Μπορεί όμως ό περιορισμός νά στρέφεται καί εναντίον ορισμένου
προσώπου, όταν αύτό καταδιώκεται γιά άξιόποινη πράξη. Άλλά ά-
κόμη καί ώς πρός τήν ποινική δίωξη τό Σύνταγμα δέν άφήνει τούς νό-

48



μους νά ρυθμίζουν αυθαίρετα τόν αναγκαίο περιορισμό τών ατόμων,
αλλά ορίζει τό ίδιο μέ τό άρθρο 6 τά έξης:

α) Κατ* άρχήν ένα πρόσωπο έπιτρέπεται νά συλληφθή μόνο κατά
δυο τρόπους: έπ' αυτοφώρω, δηλαδή τή στιγμή που διαπράττει τό
έγκλημα, ή κατόπιν «ήτιολογημένου δικαστικού έντάλματος συλλή-
ψεως», που κοινοποιείται στό διωκόμενο τή στιγμή πού τόν συλλαμ-
βάνουν.

β) Μετά τή σύλληψη του, έπ' αύτοφώρω ή μέ ένταλμα, ό πολί-
της πρέπει νά προσαχθή άμέσως — τό πολύ μέσα σέ 24 ώρες — στόν
άνοίκριτή.

γ) Ό άνακριτής οφείλει, τό άργότερο μέσα σέ τρεις ήμέρες, νά
έκδώση «ένταλμα προφυλακίσεως» γιά τόν συλληφθέντα ή νά τόν ά-
πολύση, άν δέν προκύψουν στοιχεία έναντίον του. Ή προφυλάκιση
πάντως δέν μπορεί νά διαρκέση περισσότερο άπ' όσο ορίζει ό νόμος.
Οί προφυλακισμένοι γιά κοινά έγκλήματα μπορούν, ύπό όρους, νά
ζητήσουν ν' άπολυθούν προσωρινά, ώσότου έκδικασθή ή ύπόθεσή
τους, καί άφού κοτταβάλουν σχετική χρηματική έγγύηση·

δ) "Αν ή προθεσμία παρέλθη άπρακτη, άν δηλαδή ό άνακριτής δέν
άπολύση τόν πολίτη πού έχει συλληφθή ή δέν έκδώση ένταλμα προ-
φυλακίσεως μέσα σέ τρεϊς ήμέρες, τότε οφείλει κάθε δεσμοφύλακας, διευ-
θυντής φυλακών ή οποιοσδήποτε άλλος στρατιωτικός ή πολιτικός ύ-
πάλληλος, πού έχει τή φύλαξη τοϋ κρατουμένου, νά τόν άπολύση
«παραχρήμα» (άρθρο 6 παρ. 3).

Τό Σύνταγμα προβλέπει ότι οί παραβάτες τών διατάξεων αύτών
τιμωρούνται «έπί παρανομώ κατακρατήσει» καί ότι ύποχρεοϋνται έπί
πλέον «εις τήν άνόρθωσιν πάσης ζημίας προσγενομένης εϊς τόν παθόν-
»τα καί τήν ίκανοποίησιν οώτοϋ διά χρημοητικού ποσού, ώς ό νόμος
»όρίζει» (άρθρο 6 Παρ. 3). Αύτό σημαίνει ότι ό πολίτης πού ύπέστη
άδικα τέτοια μεταχείριση καί ζημιώθηκε άπό τήν παράνομη κατακρά-
τησή του έχει δικαίωμα νά ζητήση άποζημίωση.

Παραβάτες μπορούν νά είναι: ό άστυνομικός πού συνέλαβε τόν πο-
λίτη, ό άνακριτής πού δέν τόν έξέτασε ή ό δεσμοφύλακας πού δέν τόν
άπόλυσε. Δέν είναι άνάγκη ή κατακράτηση τοϋ πολίτη νά έγινε μέ
δολία προαίρεση. Είναι άρκετό τό γεγονός ότι γνώριζαν οί ύπάλλη-
λοι αύτοί πώς ή κατακράτηση ήταν παράνομη. 'Εκτός όμως άπό τήν
εύθύνη τών κρατικών ύποΛλήλων άπέναντι τού άτομου πού κρατή-
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θηκε παράνομα, εχει καί το κράτος ευθύνη άπέναντί του. Τό Σύνταγμα
όρίζει ότι ειδικός νόμος θά ρυθμίση την ύποχρέωση τοϋ κράτους νά
άποζημιώνη όσους προφυλακίστηκαν ή καταδικάσθηκαν ή στερήθη-
καν μέ άλλο τρόπο τήν προσωπική τους έλευθερία παράνομα (άρθρο
7 παρ. 4)·

2. Ή άσφάλεια του άτομου άπό αύθαίρετη ποινική καταδίωξη

Τό Σύνταγμά μας, όπως καί όλα τά άλλα Συντάγματα, καθιερώ-
νει τήν άρχή ότι, γιά νά θεωρηθή μία πράξη άδίκημα, πρέπει νά ύ-
πάρχη νόμος, πού νά τήν χαρακτηρίζη ώς άδίκημα καί νά όρίζη ταυ-
τόχρονα καί τήν ποινή της (άρθρο 7 παρ. 1). Ό νόμος αύτός πρέπει
νά ύπάρχη πριν τελεσθή ή πράξη (nulla poena sine lege). Τό άρθρο
7 μάλιστα προχωρεί καί σέ έπεξήγηση της άρχής αύτής, μέ τή φρά-
ση: «βαρυτέρα ποινή ούδέποτε έπιβάλλεται κατά τήν τέλεσιν τής
πράξεως», γιά νά προλάβη ένδεχόμενη άλλης μορφής παράβαση τής
βασικής αύτής άρχής.

Τά δικαστήρια πού έπιβάλλουν τίς ποινές είναι τά τακτικά δικα-
στήρια, πού έδρεύουν σέ μιάν ορισμένη πόλη καί λειτουργούν, εστω
καί ôtocv δέν ύπάρχουν κατά καιρούς ύποθέσεις γιά νά δικάσουν. Τό
Σύνταγμα άπαγορεύει άπόλυτα νά συσταθή έκτακτο δικαστήριο μέ
είδική άποστολή νά δικάση ορισμένη πράξη μετά τήν τέλεσή της.

Κατά τό άρθρο 7 παρ. 2 καί 3 τοϋ Συντάγματος, άπαγορεύονται
καί τιμωρούνται τά βασανιστήρια, δηλαδή οί σωματικές κακώσεις,
βλάβη τής ύγείας ή κάθε άλλη προσβολή τής άνθρώπινης άξιοπρέ-
πειας καθώς καί ή γενική δήμευση τής περιουσίας, καί άποκλείεται έ-
πίσης γιά τά πολιτικά έγκλήματα ή θανατική ποινή, (έφ* όσον τό
άρθρο αύτό τοϋ Συντάγματος δέν εχει άνασταλή μέ τόν στρατιωτι-
κό νόμο)·

3. Το άσυλο τής κατοικίας

Οί Άγγλοι λένε: «Τό σπίτι μου είναι τό φρούριο μου !». Κανένας
δέ μπορεί, χωρίς τήν άδεια τοϋ ένοικου, νά παραβιάση τήν πόρτα τοϋ
σπιτιού του, είτε ίδιώτης είναι, είτε έκπρόσωπος τοϋ κρόπτους. Τό
άρθρο 9 τοϋ Συντάγματος όρίζει ότι τό άσυλον τής κατοικίας είναι
άπαραβίαστο καί ότι ή κρατική άρχή έχει δικαίωμα νά ένεργήση
«κατ' οίκον έρευνα» μόνο όταν τό έπιτρέπη ό νόμος. Οί παραβάτες

50



τών διατάξεων αυτών τιμωρούνται για κατάχρηση εξουσίας. 'Η ποι-
νική δικονομία επιτρέπει τήν έρευνα, όταν μέ αυτή πρόκειται νά έξα-
κριβωθή Ινα άδίκημα ή ν* άνακαλυφθοϋν οί ένοχοι. Ή έρευνα γίνεται
πάντοτε τήν ή μέρα καί μόνο μέ είδική άδεια του άνακριτή. Τή νύχτα
δέν έπιτρέπεται νά παραβιασθή τό άσυλο τής κατοικίας παρά μόνο σέ
περίπτωση πυρκαγιάς ή πλημμύρας ή όταν φωνές άπό μέσα στό σπίτι
καλούν σέ βοήθεια.

§ 19. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Τό κεφάλαιο αύτό τών ατομικών έλευθεριών προστατεύει είδι-
κώτερα τά έξης δικαιώματα:

1. Το «άπόρρητο τών έπιστολών»

Τό άρθρο 13 τοϋ Συντάγματος όρίζει ότι τό άπόρρητο τής άλ-
ληλογραφίας καί κάθε άλλης μορφής έλεύθερης έπικοινωνίας είναι άπα-
ραβίαστο. Αύτό σημαίνει ότι όλοι οί άνθρωποι είναι έλεύθεροι νά
έκφράζουν τις σκέψεις τους μέ έπιστολές, τηλεγραφήματα, τηλεφω-
νήματα ή άλλα μέσα τηλεπικοινωνίας, χωρίς νά μπορή οποιαδήποτε
κρατική άρχή νά πληροφορηθή τό περιεχόμενο τής έπιστολής κλπ.
Ή λογοκρισία στά γράμματα έπιτρέπεται μόνο, όταν κηρυχθη ό
στρατιωτικός νόμος. Οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι όχι μόνο δέν δι-
καιούνται ν' άνοίγουν τά γράμματα, άλλά ούτε έπιτρέπεται ν* άνα-
κοινώσουν σέ όποιονδήποτε, άτομο ή κρατική άρχή, ό,τι τυχόν γνω-
ρίζουν άπό τήν υπηρεσία τους σχετικά μέ τήν άλληλογραφία τών
πολιτών. Έξ άλλου, καμιά άρχή, έκτος άπό τήν δικαστική, δέν
εχει τό δικαίωμα ν' άνοίξη σφραγισμένη έπιστολή. Έπίσης καί οί
ύπάλληλοι τοϋ 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), πού πλη-
ροφορούνται κατά τήν υπηρεσία τους τό περιεχόμενο τών τηλεγρα-
φημάτων καί τών τηλεφωνημάτων, είναι ύποχρεωμένοι νά τηρή-
σουν άπόλυτη έχεμύθεια καί νά μήν άποκαλύψουν όσα πληροφορούν-"
ται σέ κανέναν απολύτως, ούτε σέ Ιδιώτη, ούτε σέ κρατική άρχή.
Είδικότερα γιά τά δικαστήρια τό άρθρο 13 τοϋ Συντάγματος προ-
βλέπει ότι μέ νόμο μπορεί νά έπιτραπή στά δικαστήρια νά μή δε-
σμεύωνται άπό τό άπόρρητο γιά λόγους έθνικής άσφαλείας ή γιά
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να εξακριβώσουν ίδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα. Ή τελευταία αυτή
διάταξις δέν ύπήρχε στά προηγούμενα Συντάγματα και άποτελεί
κάποιον, άναγκαίον ïacoç ύπό τις σημερινές συνθήκες, περιορισμόν
τοϋ άτομου νά έπικοινωνή έλεύθερα.

§ 20. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ή έλευθερία τής θρησκείας άποτελεί μίαν άπό τίς σπουδαιότερες
έγγυήσεις, ότι τό κράτος δέν θά έπεμβαίνη στήν ιδιωτική ζωή και
τήν συνείδηση τών ανθρώπων. Ή έλευθερία τής θρησκείας καθιερώ-
θηκε γιά πρώτη φορά μέ τήν περίφημη «Διοίκήρυξη τών δικαιωμά-
των τοϋ άνθρώπου καί τοϋ πολίτη», πού έκφράζει τίς άρχές τής γαλ-
λικής έπαναστάσεως τού 1789. Στό Σύντοχγμά μας τοϋ 1975 οί δια-
τάξεις γιά τήν έλευθερία τής θρησκείας περιλαμβάνονται στό κεφά-
λαιο περί άτομικών έλευθεριών, καί ειδικότερα στό άρθρο 13.

Στή χώρα μας τό ζήτημα τής θρησκευτικής έλευθερίας δέν εχει
τόση μεγάλη σημασία όσο σέ άλλα κράτη, γιατί στήν 'Ελλάδα υπάρ-
χει μεγάλη θρησκευτική ομοιογένεια, πού αύξήθηκε άκόμη περισσό-
τερο μετά τό 1922, όταν ήλθαν οί πρόσφυγες άπό τή Μικρά 'Ασία
καί άπεχώρησαν οί περισσότεροι μουσουλμάνοι άπό τήν Ελλάδα
ύστερ' άπό τή Συνθήκη τής Λωζάνης τοϋ 1923. Οί ελάχιστοι άλλό-
θρησκοι είναι οί λίγοι 'Εβραίοι πού άπέμειναν μετά τήν ομαδική
έξόντωσή τους άπό τούς χιτλερικούς στόν β' παγκόσμιο πόλεμο καί
οί μουσουλμάνοι στή Θράκη καί στή Δωδεκάνησο, ενώ σέ διαφορε-
τική κατηγορία ύπάγονται οί "Ελληνες καθολικοί.

'Αντίθετα, σέ πολλά άλλα κράτη σημαντικές μερίδες τοϋ πληθυ-
σμού άποτελοϋνται άπό άλλοθρήσκους, ένώ συχνά ό χριστιανικός
πληθυσμός μιας χώρας είναι διαιρεμένος σέ καθολικούς καί διαμαρ-
τυρομένους.

Ή θρησκευτική έλευθερία στά φιλελεύθερα κρόττη περιλαμβάνει :
α) τήν άρχή ότι κάθε άνθρωπος μπορεί νά πρεσβεύη οποιοδήποτε
θρήσκευμα θέλει καί β) τήν άρχή ότι ή λατρεία κάθε γνωστής θρη-
σκείας (δηλαδή οί έξωτερικές πράξεις, όπως οί λειτουργίες, λιτα-
νείες, τελετές, άνέγερση ναών κλπ.) είναι έλεύθερη, άρκεϊ νά μήν προσ-
βάλλη τήν δημοσία τάξη καί τά χρηστά ήθη.

Μία μόνο άπαγόρευση θεσπίζει τό Σύνταγμα σχετικά μέ τή θρη-
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σκεία, ότι δέν έπιτρέπει τον προσηλυτισμό (άρθρο 4, παρ. 5 του
Συντάγματος). Ή άπαγόρευση αυτή δέν είναι άρνηση της θρησκευ-
τικής έλευθερίας, άντίθετα την έπικυρώνει. Ό προσηλυτισμός είναι
μιά πράξη έντελώς διαφορετική άπό τήν έλευθερη προσχώρηση σέ
μιάν άλλη θρησκεία, γιατί μέ αυτόν γίνεται προσπάθεια, μέ διάφο-
ρες πιέσεις, βία, δόλο, πλάνη, υποσχέσεις ή παροχές, νά πεισθή ό
άλλος ν' άλλάξη τή θρησκεία του καί ν1 άσπαστή τή θρησκεία αύ-
τοϋ που θέλει νά τόν προσηλύτιση ·

2. Τήν έλευθερία τής παιδείας

Ή παιδεία περιλαμβάνεται στό Σύνταγμα μαζί μέ τίς άτομικές
έλευθερίες, γιατί ό καθένας εχει τό δικαίωμα νά μεταδώση τίς γνώ-
σεις του μέ τή διδασκαλία. Ή έκπαίδευση όμως είναι ταυτόχρονα
καί μιά υποχρέωση τοϋ κράτους, που οφείλει νά τήν παρέχη δωρεάν
σέ όλα τά 'Ελληνόπουλα.

α) Ή παιδεία σάν άτομική έλευθερία, δηλαδή ή έλευθερία τοϋ
άτομου νά διδάσκη «κατ* οίκον» ή σέ ιδιωτικά σχολεία, έχει μεγάλη
σημασία γιά τήν έλευθερη έκδήλωση τής σκέψης καί τή διάδοση
τών ιδεών.

Ή έλευθερία τής διδασκαλίας έν τούτοις δέν άποκλείει τό δικαίωμα
τής πολιτείας νά ζητά είδική διαδικασία, π.χ. άδεια κρατική, γιά νά
ίδρυθή ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, καί ν' άπαιτή όρισμένα προσόντα
(μόρφωση κλπ.) άπό αύτούς πού θά διδάξουν ή καί τέλος νά ζητά
άπό τά ιδιωτικά σχολεία νά συμμορφωθούν μέ τό πρόγραμμα τών
δημοσίων σχολείων, άν επιθυμούν νά άναγνωρισθοϋν τά πτυχία
τους σάν ισότιμα μέ τά πτυχία τοϋ Δημοσίου (άρθρο 16, παρ. 8
τού Συντάγματος).

β) Ή παιδεία σάν ύποχρέωση του κράτους στηρίζεται στήν
άρχή, ότι ή σημερινή δημοκρατία, πού βασίζεται στη θέληση όλου
τοϋ λαού, πρέπει νά άποτελήται άπό πολίτες μέ τόσες γνώσεις,
ώστε νά έχουν συναίσθηση γιά τή συμμετοχή τους στήν κοινωνία
καί τίς εύθύνες τόυς άπέναντι στό κράτος. Αύτός είναι ό λόγος, γιά
τόν όποιο καμιά δημοκροττία δέν έπιτρέπεται πιά νά έχη πολίτες
άναλφαβήτους, είτε άνδρες είναι, είτε γυναίκες. Τό κράτος όχι μόνο
παρέχει τήν παιδεία σέ όλους, άλλά υποχρεώνει καί τά παιδιά νά
φοιτήσουν στά σχολεία έπί έννέα τώρα χρόνια τουλάχιστον, δη-
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λαδή τιμωρεί τους γονείς πού δέν στέλνουν τα παιδιά: τους στό σχο-
λείο. Στή μεταβατική διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος άνα-
φέρεται ότι ή υποχρέωση τοϋ κράτους νά παρέχη δωρεάν υποχρεω-
τική έκπαίδευση έπί έννέα χρόνια σέ όλα τά 'Ελληνόπουλα θά όλο-
κληρωθή μέσα σέ μιά πενταετία άπό τότε που άρχίζει νά ίσχϋη τό
Σύνταγμα, δηλαδή ώς τό 1980. Παράλληλα όμως έχει τό κράτος
τό χρέος νά βοηθή οικονομικά τόν άπορο μαθητή, έπειδή κατά μέγα
μέρος ή άδυναμία τών γονέων νά στείλουν τά παιδιά τους στό σχο-
λείο προέρχεται άπό τή φτώχεια καί όχι άπό άπροθυμία ή κακή
θέληση (άρθρο 16, παρ. 4 τοϋ Συντάγματος)·

3. Τήν έλευθερία τής τέχνης και τής έπιστήμης

Τό άρθρο 16, παρ. 1 τοϋ Συντάγματος όρίζει ότι «ή τέχνη καί ή
έπιστήμη, ή έρευνα καί ή διδασκαλία τους είναι έλεύθεραι, ή δέ άνά-
πτυξις αύτών άποτελεΐ ύποχρέωσιν τοϋ κράτους». Μέ τή διάταξη
αύτή καθορίζεται ή άρχή ότι ή πολιτεία έχει ύποχρέωση νά συν-
τηρή όσα ιστορικά έργα τέχνης βρίσκονται στό έδαφος της, ιδρύον-
τας καί συντηρώντας μουσεία γιά τόν σκοπό αύτόν. Τό κράτος έπί-
σης έχει ύποχρέωση νά συντηρή ή νά έπιχορηγή άνώτερα καλλι-
τεχνικά σχολεία, νά ύποστηρίξη τή θεατρική τέχνη μέ τήν ίδρυση
κρατικού θεάτρου ή μέ έπιχορηγήσεις θιάσων, πού διδάσκουν έργα
τέχνης κλπ. Τό κράτος άφήνει τούς καλλιτέχνες έλεύθερους στήν
έξάσκηση τής τέχνης τους, μπορεί όμως νά θέση όρια στήν έλευθε-
ρία αύτή, όταν προσβάλλη τά δημόσια ήθη.

Ή φροντίδα τοϋ κράτους γιά τήν έπιστήμη πραγματοποιείται
μέ τήν ίδρυση πανεπιστημίων ή άλλων ανωτέρων σχολών. Επειδή
ή άσκηση τής έπιστήμης είναι ταυτόχρονα καί έπάγγελμα, τό κρά-
τος μπορεί νά ζητήση ορισμένα προσόντα άπό έκείνους πού θά τό
άσκήσουν, όπως λ.γ. τό δίπλωμα τοϋ Πανεπιστημίου, τήν πρα-
κτική έξάσκηση κλπ. Άσχετα μ' αύτό όμως ειδικές διατάξεις τών
παρ. 4 καί 5 τοϋ άρθρου 16 τοϋ Συντάγματος ορίζουν πώς παρέχε-
ται ή άνώτατη έκπαίδευση άπό ιδρύματα αύτοδιοικούμενα, δηλαδή
τά πανεπιστήμια, ότι τό άνώτερο καί κατώτερο διοικητικό προσω-
πικό είναι δημόσιοι λειτουργοί, ότι τό κράτος άσκεϊ μόνο εποπτεία
στά ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα*
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4. Tô δικαίωμα τοΟ πολίτη νά άναφέρεται στις κρατικές άρχές

Τό άρθρο 10 του Συντάγματος όρίζει ότι «έκαστος ή πολλοί όμοΟ»
έχουν τό δικαίωμα νά άπευθυνωνται μέ έγγραφο πρός τίς άρχές οί
όποιες είναι υποχρεωμένες ν* άπαντήσουν μέ τόν ίδιο τρόπο. Τό
δικαίωμα αυτό που δέν περιλαμβάνει μόνο τις αιτήσεις πρός τίς άρ-
χές, άλλά καί τά παράπονα ή τίς διαμαρτυρίες τό έχουν όχι μόνο οί
"Ελληνες, άλλά καί όσοι ξένοι είναι έγκαταστημένοι στήν 'Ελλάδα.
Οί δημόσιοι υπάλληλοι όφείλουν ν* άπαντήσουν μέ έγγραφο καί νά
ένεργήσουν άνάλογα. Σήμερα ό πολίτης έχει καί άλλα μέσα, γιά νά
άμυνθή έναντίον τής ένδεχομένης αυθαιρεσίας τών δημοσίων οργά-
νων, όπως είναι ή προσφυγή στό Συμβούλιο της Επικρατείας, οί
έπερωτήσεις στή βουλή καί οί διαμαρτυρίες άπό τίς στήλες τών έφη-
μερίδων.

§ 21. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ή ελευθερία τής σκέψης πού θεωρείται ό άκρογωνιαίος λίθος ένός
έλεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος έχει ούσιαστικά τήν έκφρασή
της στήν έλευθερία τοϋ τύπου.

Αύτή άποτελεί τή συνισταμένη τών ατομικών έλευθεριών, έπειδή
ή ύπαρξή της καί μόνη έπιτρέπει τήν κριτική καί τήν καταδίκη κάθε
παραβιάσεως όλων τών άλλων έλευθεριών.

"Αν παραβιασθούν οί άλλες έλευθερίες, μπορεί σέ πολλές περιπτώ-
σεις ή παραβίασή τους νά συγκαλυφθή, νά κρυφθή ή έστω νά φανε-
ρωθή μέ μεγάλη καθυστέρηση.

Άν όμως καταργηθή ή έλευθεροτυπία, όχι μόνο θά γίνη αύτό άμέ-
σως γνωστό, άλλά έπί πλέον μπορούν τώρα άνενόχλητα νά παρα-
βιασθούν άπό τούς τυράννους όλες οί άλλες προσωπικές έλευθερίες.
Κανείς δέν μπορεί νά διαμαρτυρηθή, γιατί ή φωνή τής έλευθερίας αν-
τηχεί σχεδόν πάντοτε μέσα άπό τούς τρόπους καί τά μέσα πού έκ-
φράζει ή έλευθερία τού τύπου.

Αποτελεί όμως ένα είδος παραδοξολογίας τό ότι αύτό πού όνομά-
ζομε, άπό συνήθεια πλέον «έλευθερία τοϋ τύπου», έχει πάψει σήμερα
νά άφορα τόν τύπο καί έπεκτείνεται καί στά νέα μαζικά μέσα καί τρό-
πους, μέ τούς όποιους έκφράζονται στήν έποχή μας οί σκέψεις.

Παλαιότερα, όταν λέγαμε τύπος, έννοούσαμε βέβαια τίς έφημερί-
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δες, τά περιοδικά, τις επιθεωρήσεις, άκόμη καί τά βιβλία. Ή τεχνολο-
γική πρόοδος πρόσθεσε τώρα καί νέα μέσα που μπορούν νά ένταχθοϋν
στή γενική ονομασία «τύπος» καί ιδίως σ5 οαίττό πού θά πρέπει τώρα,
γιά νά κυριολεκτήσω με, νά τό ποϋμε καλύτερα «έντυπος τύπος».

Τύπος είναι κατ' άρχή ν όλα τά τεχνικά, χημικά ή μηχανικά μέσα,
μέ τά όποϊα έπιτυγχάνεται ή πολλαπλή αναπαραγωγή ένός κειμέ-
νου ή μιας εικόνας.

Πέραν αύτού όμως θά πρέπει νά ένταχθοϋν τώρα στήν έννοια τύ-
πος καί τά «ηλεκτρονικά μέσα ένημερώσεως» δηλαδή τό ραδιόφωνο
καί ή τηλεόραση.

Ή τρομακτική διάδοση τών δύο αύτών «μαγικών κουτιών» σέ ολό-
κληρο τόν κόσμο τούς έχει προσφέρει μιά σχεδόν ύπερφυσική δύναμη.
Τήν έφη μερίδα, τό περιοδικό, τό βιβλίο, άν θέλης τά άγοράζεις καί τά
βάζεις μέσα στό σπίτι σου. Ή τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο βρίσκον-
ται άπό τό πρωί ώς τό βράδυ σέ όλα σχεδόν τά σπίτια. Τά βλέπουν
καί τ' άκοϋν όλα τά μέλη τής οικογένειας πού παρακολουθούν τά διά-
φορα προγράμματα, Καί άντίθετα πρός τά έντυπα πού εκδίδονται
καί κυκλοφορούν όρισμένες ήμέρες καί όρισμένες ώρες τής ημέρας, ή
τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο μπορούν νά έργάζωνται καί νά προσφέ-
ρουν τά μηνύματά τους στον θεατή ή στον άκροατή ολόκληρο τό ει-
κοσιτετράωρο.

Ή καλή ή ή κακή χρήση τους μπορούν νά διαδραμοττίσουν όίνυπο-
λόγιστο ρόλο γιά τή διατήρηση ή τήν κοττάργηση τής έλευθερίας.
Είναι γνωστό άλλωστε, ότι όλοι όσοι έπιδιώκουν νά αρπάξουν μέ τή
βία τήν έξουσία καί νά διοικήσουν δικτατορικά ένα λαό, έχουν γιά
πρώτο στόχο τοϋ πραξικοπήματος τους τήν κοττάληψη τών ραδιο-
φωνικών καί τηλεοπτικών σταθμών.

Γιαύτό ή έλεύθερη, έντιμη καί μετρημένη χρήση τών μαζικών μέ-
σων έπικοινωνίας άπό μιά δημοκρατική κυβέρνηση άποτελεί άποφα-
σιστικό στοιχείο τής έλευθερίας τής σκέψης καί της ελευθεροτυπίας
ειδικότερα.

'Επειδή τά «μαζικά μέσα ένημερώσεως» άνήκουν συνήθως στό κρά-
τος ή, άν δέν άνήκουν, έλέγχονται πλήρως άπό αύτό, ή δύναμή τους
γίνεται άκόμη μεγαλύτερη καί οί πιθανότητες νά χρησιμοποιηθούν
κακώς είναι πολύ μεγάλες.

Τό Σύνταγμά μας τοϋ 1975 στό άρθρο 14 προστατεύει βασικά τήν
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έλευθερία τών εντύπων, άλλά για τα μαζικά μέσα ενημερώσεως,- μιλεί
σέ είδικη διάταξη τό άρθρο 15 τοϋ Συντάγματος. Ένώ όμως γιά τόν
τύπο άναφέρονται μέ κάθε λεπτομέρεια οί λίγες περιπτώσεις που τό
κράτος μπορεί νά πάρη κατασταλτικά μέτρα, γιά τό ραδιόφωνο καί
την τηλεόραση ορίζεται ότι «αί προστατευτικαί διά τόν τύπον δια-
τάξεις δέν έφαρμόζονται στά μέσα αυτά της δημοσιότητας. Είδικό-
»τερα αναφέρεται στό άρθρο 15, παρ. 2: «ή ραδιοφωνία καί ή τηλε-
»όρασις τελοϋν υπό τόν άμεσον έλεγχον τοϋ Κράτους, σκοποϋν δέ
»είς την άντικειμενικήν και έπ' ϊσοις δροις μετάδοσιν πληροφοριών και
»ειδήσεων». Αυτή είναι ή μόνη έγγύηση που έχουν όσοι αντιπολι-
τεύονται τήν Κυβέρνηση πού έλέγχει τό ΕΙΡΤ, γιά νά μπορούν νά με-
ταδώσουν καί αύτοί τις άπόψεις τους γιά κάθε έπίκαιρο θέμα έσωτε-
ρικής πολιτικής ή τά έκλογικά τους προγράμματα στις παραμονές
τών βουλευτικών ή δημοτικών εκλογών.

"Οσο γιά τόν Τύπο, ύπάρχει έκτός άπό τό Σύνταγμα καί ειδικός
νόμος περί τύπου πού προο ι α ιεύει τήν έλευθεροτυπία καί ορίζει τις
έλάχιστες καί αύστηρά περιορισμένες περιπτώσεις πού έπιτρέπεται
στό κράτος νά διατάξη κατασταλτικά μέτρα κατά τοϋ τύπου καί προ-
βλέπει τόν τρόπο πού θά κριθούν, άπό ειδικά δικαστήρια.

Τό σοβαρότερο κατασταλτικό μέτρο είναι ή κατάσχεση τής έφη με-
ρίδας πού γίνεται μόνο μέ παραγγελία τοϋ εισαγγελέα καί σέ πολύ ει-
δικές περιπτώσεις πού άναφέρονται περιοριστικά στό άρθρο 14 παρ.
3 τοϋ Συντόίγματος. Αύτές είναι: α) όταν τό δημοσίευμα προσβάλλη
τή χριστιανική ή κάθε άλλη γνωστή θρησκεία, β) όταν προσβάλλη
τό πρόσωπο τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, γ) όταν τό δημοσίευμα
είναι άσεμνο καί προσβάλλη «καταφανώς τήν δημοσίαν αίδώ». Στήν
περίπτωση αύτή τό Σύντοίγμα άφησε περισσότερη έλευθερία στόν νό-
μο νά ρυθμίζη καί νά καθορίζη τά μέτρα καί τήν περιστολή τής άσε-
μνης φιλολογίας. Ό νόμος πού ψηφίσθηκε πάνω στό θέμα αύτό άκο-
λουθεϊ τή διεθνή σύμβαση τής Γενεύης γιά τήν καταπολέμηση τών α-
σέμνων δημοσιευμάτων, πού έχει ύπογράψει καί ή 'Ελλάς, δ) Μπορεί
έπίσης νά επιτροπή ή κατάσχεση, όταν ένα έντυπο δημοσιεύη πληρο-
φορίες γιά τή σύνθεση τού έξοπλισμού καί τήν διάταξη τών ένοπλων
δυνάμεων ή τήν οχύρωση τής χώρας. Τέλος ε) μπορεί νά κατασχεθή
μιά έφη μερίδα, όταν τό δημοσίευμα σκοπή εις τήν βιαίαν άνατροπήν
τοϋ πολιτεύματος ή στρέφεται κατά τής άκεραιότητας τής χώρας.
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Τά αδικήματα τοδ τύπου. Ή έλληνική νομοθεσία περι τύπου υπάρ-
χει ήδη άπό τό 1837, έχει όμως μεταρρυΟμισθή πολλές φορές άπό τότε.
Ό νόμος πού ίσχύει σήμερα όρίζει ότι τιμωρούνται όσοι χρησιμοποι-
ούν τόν τύπο, γιά νά διεγείρουν άλλους, ώστε νά διαπράξουν κακουρ-
γήματα και πλημμελήματα ή νά μήν πειθαρχήσουν, γενικά, στούς
νόμους ή όσοι προτρέπουν τούς πολίτες νά μήν παρουσιασθούν, όταν
κληθούν ύπό τά όπλα, ή τούς στρατιώτες νά παραβούν τίς στρατιω-
τικές τους ύποχρεώσεις. Έπίσης τιμωρούνται όσοι δημοσιεύουν ψεύ-
τικες είδήσεις πού μπορούν νά έμβόλουν σέ άνησυχία τούς πολίτες,
νά κλονίσουν τό έθνικό νόμισμα (τή δραχμή), όσοι έξυβρίζουν ή δυσ-
φημούν τόν Πρόεδρο, τής Δημοκρατίας, ή τή Βουλή καί όσοι έξυβρί-
ζουν ή χλευάζουν τούς άρχηγούς ή άντιπροσώπους τών ξένων κρα-
τών. Ή δίωξη τοϋ τύπου γίνεται πάντοτε ύστερ* άπό εντολή τοϋ
εισαγγελέα καί οί ποινές πού προβλέπονται είναι αύστηρότατες.

Ό νόμος, έκτός άπό τά πάρα πάνω άδικήματα, τιμωρεί καί όσους
δυσφημίζουν, έξυβρίζουν ή συκοφαντούν όποιονδήποτε πολίτη. Έ-
πίσης καί τά άσεμνα δημοσιεύματα ή είκόνες μπορούν νά επιφέρουν,
έκτός άπό τήν κατάσχεση πού προβλέπει τό Σύταγμα, καί ποινές χρη-
ματικές καί φυλακίσεις γιά τούς έκδοτες τών έφημερίδων.

Τά άδικήμοττα τοϋ τύπου πού άφοροϋν στό δημόσιο βίο ή ορι-
σμένα δημόσια πρόσωπα θεωρούνται αύτόφωρα καί δικάζονται άπό
ειδικά δικαστήρια. Τά άδικήμοπα πού άφοροϋν στήν Ιδιωτική ζωή
δημοσίων ή μή δημοσίων προσώπων, όπως ή έξύβριση ή ή συκοφαν-
τία, δικάζονται άπό τά τοίκτικά δικαστήρια.

Επανορθώσεις. "Οπως προστατεύεται ό τύπος άπό τίς τυχόν παρ-
εκτροπές τοϋ κράτους, έτσι πρέπει καί ό ίδιώτης νά προστατεύεται
άντίστοιχα άπό τίς παρεκτροπές τού τύπου. ΓΎ αύτόν τό λόγο, έκτός
άπό τήν ποινή πού καθορίζει ό νόμος, παρέχεται καί μιά άλλη σπου-
δαία προστασία στόν πολίτη έκεινον πού θίγεται άπό ενα δημοσίευμα,
καί αύτή είναι τό δικαίωμα νά άπαντήση. Άν μιά έφη μερίδα άναγρά-
ψη ειδήσεις πού θίγουν, π.χ. ένα δημόσιο ύπάλληλο, είναι υποχρεω-
μένη νά δημοσιεύση τό ταχύτερο τήν άπάντηση τοϋ υπαλλήλου ή
τής άρμοδίας ύπηρεσίας «εις τήν αύτή ν θέσιν καί μέ τά oo!rrà τυπογρα-
φικά στοιχεία». Ή ύποχρέωση αύτή ύπάρχει καί όταν ή έφη μερίδα
θίξη έναν Ιδιώτη. Άν αύτός έχη πεθάνει, όφείλει νά δημοσιεύση τήν
άπάντηση τών συγγενών του. Ή εφημερίδα πού άρνεϊται νά δημο-
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σιεύση τά κείμενα αυτά τιμωρείται μέ μεγάλη χρηματική ποινή.

Ό κινηματογράφος, ή φωτογραφία, ή ραδιοφωνία καί άλλα άνά-
λογα μέσα που μεταδίδουν ειδήσεις δέν θεωρούνται τύπος καί σ' αύτά
έπιτρέπεται ή προληπτική λογοκρισία. 'Αντίθετα στά δημόσια θεά-
ματα, δηλαδή τό θέατρο, ή λογοκρισία έπιτρέπεται. Γιά τόν κινημα-
τογράφο, ειδικότερα, υπάρχει υπηρεσία λογοκρισίας τών ταινιών,
που κρίνει ποιές ταινίες είναι κατάλληλες ή άκατάλληλες γιά άνηλί-
κους καί ποιές ταινίες πρέπει ν' άπαγορευθοϋν έντελώς.

§ 22. ΠΟΤΕ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

"Ολες οί άτομικές έλευθερίες πού άπαριθμήσαμε ισχύουν καί προ-
στατεύονται σέ κάθε περίπτωση. Εγγυητής τους είναι τά δικαστή-
ρια. Μπορεί κατά καιρούς νά δημιουργηθούν έντελώς έξαιρετικές πε-
ριστάσεις, πού ή άπεριόριστη χρήση τών άτομικών έλευθεριών μπο-
ρεί νά βλάψη τά γενικότερα συμφέροντα τής πολιτείας. Γι' αύτό τό
Σύνταγμα (άρθρο 48) έχει προβλέψει σ' αύτές τις περιπτώσεις τήν
προσωρινή άναστολή τών έλευθεριών, ώσότου παρέλθη ή άνωμαλία
πού προκάλεσε τό έκτακτο οίύτό μέτρο. Ή άναστολή τών έλευθεριών
γίνεται, όταν κηρυχθή ή «κατάσταση πολιορκίας», ή όπως λέγεται
συνήθως, μέ τόν στρατιωτικό νόμο, Μέ τήν κήρυξη τοϋ στρατιωτι-
κού νόμου είναι δυνατόν ν' άνασταλούν όλες ή μόνο όρισμένες άπό τις
διατάξεις μερικών βασικών άρθρων τοϋ Συντάγματος, καί είδικότερα:

α) τοδ άρθρου 5, παρ. 4, πού έξασφαλίζει έλευθερία κινήσεως τού
άτομου. Μετά τήν άναστολή τοϋ άρθρου αύτού μπορούν ν' άπαγο-
ρευθοϋν ταξίδια Ελλήνων στό έξωτερικό ή είσοδος στήν χώρα Ελ-
λήνων πού έρχονται άπό τό έξωτερικό.

β) του άρθρου 6, πού έξασφαλίζει τή σωματική έλευθερία τοϋ ά-
τομου. Μπορεί δηλαδή νά συλληφθούν καί νά προφυλακισθούν άτομα
χωρίς δικαστικό ένταλμα. Οί προθεσμίες γιά τήν προσαγωγή στόν
άνακριτή δέν ίσχύουν.

γ) τόν άρθρων 11 και 12, πού έξασφαλίζουν τήν έλευθερία «τοϋ
συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι». Ή πολιτεία έχει σέ περίπτωση
στρατιωτικού νόμου τό δικαίωμα νά άπαγορεύση τις δημόσιες συνα-
θροίσεις ή νά διαλύση πολιτικούς ή άλλους συλλόγους χωρίς δικαστι-
κή απόφαση·

59



δ) του άρθρου 19, πού κατοχυρώνει το «άπόρρητον τών έπκττο-
λών». Στις εξαιρετικές αυτές ττεριτττώσεις τό κράτος, χρησιμοποιών-
τας ειδικούς υπαλλήλους λογοκρισίας, άποσφραγίζει τις ιδιωτικές
έπιστολές καί κατακρατεί όσες περιέχουν είδήσεις, που θά μπορούσαν
νά ζημιώσουν τις κρατικές υποθέσεις, ή διαγράφει τό επιλήψιμο μέρος
τής επιστολής·

ε) τοϋ άρθρου 14, που κατοχυρώνει τήν έλευθερία του τύπου. Ή
άναστολή τοϋ άρθρου αύτοϋ έχει πολύ μεγάλη σημασία καί. γίνεται
άμέσως αισθητή, γιοττί λογοκρίνονται ο! έφη μερίδες καί όπταγορεύεται
νά δημοσιευθή οποιαδήποτε είδηση, άν δέν τήν έγκρίνη ή υπηρεσία
λογοκρισίας. Έπίσης μπορεί νά κατασχεθή οποιοδήποτε έντυπο, χω-
ρίς δικαστικές διατυπώσεις, καί γιά άλλους λόγους, έκτος άπό έκείνους
που άναφέρει τό Σύνταγμα στό άρθρο 14.

στ) τοδ άρθρου 9, πού όρίζει ότι τό άσυλο τής κατοικίας είναι
άπαραβίαστο. "Οταν ΐσχύη ό στροττιωτικός νόμος, έπιτρέπεται ή
«κατ' οίκον ερευνά» οποτεδήποτε και γιά οποιοδήποτε λόγο·

ζ) τέλος τών άρθρων 96, παρ. 4 καί 97, πού εξασφαλίζουν τήν
κανονική λειτουργία τών τακτικών δικαστηρίων. Μέ τήν κήρυξη τοϋ
στρατιωτικού Νόμου, τά πολιτικά άδικήματα, καθώς καί τά άδική-
ματα τού τύπου, δέν ύπάγονται, όπως γίνεται συνήθως, στά τακτι-
κά δικαστήρια, άλλά σέ έκτακτα στρατοδικεία, πού συγκροτούνται
έπίτηδες καί λειτουργούν μόνο, έφ5 όσον διαρκεί ή κοττάσταση πο-
λιορκίας.

Επειδή ή κήρυξη τοϋ στρατιωτικού νόμου είναι ένα θέμα πολύ σο-
βαρό καί μπορεί νά έχη δυσάρεστες συνέπειες, τό Σύνταγμα (άρθρο
48) θέλησε νά προστατεύση, όσο τό δυνατόν περισσότερο, τις έλευ-
θερίες τών πολιτών. Γι* αύτό έπιτρέπει νά κηρυχθή ή χώρα σέ κατά-
σταση πολιορκίας μόνο στις άκόλουθες περιπτώσεις: α) σέ περίπτωση
πολέμου ή έπιστρατεύσεως έξαιτίας εξωτερικών κινδύνων, β) σέ πε-
ρίπτωση πού ή δημοσία τάξη καί ή άσφάλεια τής χώρας έχουν δια-
ταραχθή ή άπειλοϋνται φανερά άπό έσωτερικούς κινδύνους. Σέ κάθε
άλλη περίπτωση ή κήρυξη τού στρατιωτικού νόμου είναι αντισυν-
ταγματική. 'Αλλά καί αύτή ή κήρυξή του δέν μπορεί νά γίνη αύθαί-
ρετα άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας άλλά μόνο μέ ορισμένους
περιορισμούς.

Ό στρατιωτικός νόμος δέν μπορεί νά διατηρηθή γιά πολύν καιρό.
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Γι* αυτό τό Σύνταγμα προβλέπει ότι, ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
α) δέν μπορεί να τροποποίηση τόν στρατιωτικό νόμο κατά τή διάρ-
κεια τής εφαρμογής του, β) πρέπει, όσο διαρκεί ό στρατιωτικός νόμος,
νά φροντίζη για όσο τό δυνατόν γρηγορώτερη άποκατάσταση τών
συνταγματικών θεσμών.

*Εφ' όσον ό στρατιωτικός νόμος κηρύχθηκε, γιατί άρχισε ό πόλεμος
ή εγινε έπιστράτευση, αίρεται άμέσως, μόλις παύση ό πόλεμος ή γίνη
ή αποστράτευση. Σέ κάθε άλλη περίπτωση ό στρατιωτικός νόμος αί-
ρεται αύτοδικαίως 30 ημέρες άφ' ότου κηρύχθηκε, έκτός άν συνέλθη
στό μεταξύ ή Βουλή καί έπιτρέψη νά παραταθή ή ισχύς του, μέ άπό-
λυτη πλειοψηφία τών μελών της. Ή Βουλή συγκαλείται άκόμη κι άν
έχη διαλυθή. Τό κύριο χαρακτηριστικό στήν κατάσταση πολιορ-
κίας είναι ότι ή φροντίδα, γιά τήν άσφάλεια τής χώρας, πού σέ ομαλές
περιστάσεις ανήκει στίς διοικητικές άρχές, άσκείται άπό τίς στρατιω-
κές, οί οποίες όμως μπορούν νά χρησιμοποιήσουν καί τήν άστυνο-
μία καί τή χωροφυλακή, γιά νά τηρήσουν τήν τάξη στό έσωτερικό
τής χώρας.

§ 23. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Πρέπει νά έξετασθή χωριστά, παρ* όλο πού ρυθμίζεται άπό τό
Σύνταγμα μαζί μέ τίς βασικές άτομικές έλευθερίες. Τό άρθρο 17, όρίζει:
«Ή Ιδιοκτησία τελεί υπό τήν προστασία τοϋ κράτους, τά εξ αυτής δ-
μοις δικαιώματα δέν δύνανται νά ασκούνται εις βάρος τοϋ γενικοϋ συμ-
φέροντος... Ουδείς στερείται της Ιδιοκτησίας του ειμή δια δημοσίαν ώ-
φέλειαν. . . πάντοτε δέ προηγουμένης πλήρους αποζημιώσεως». Αύτό
δείχνει τή σημασία καί τή σοβαρότητα πού άποδίδει τό πολίτευμά
μας στό ζήτημα τής άτομικής ιδιοκτησίας καί τής προστασίας της
άπό τό κράτος.

Παλαιότερα έδιναν πολύ μεγαλύτερη σημασία καί άξία στήν προ-
στασία τής ιδιοκτησίας, πού τή θεωρούσαν μάλιστα «ιερή καί άπα-
ραβίαστη».

Ό τρόπος μέ τόν όποίο άντιμετωπίζει κάθε κράτος μέ τό Σύνταγμά
του, καθώς καί με άλλους βασικούς νόμους, τό θέμα τής Ιδιοκτησίας
εχει ίδιαίτερη σημασία, γιατί άπό τήν διατύπωση τών σχετικών
άρθρων ξεχωρίζει ή κοινωνική μορφή τοϋ πολιτεύματος, δηλαδή άν
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αυτό είναι άστικό ή σοσιαλιστικό. Πραγματικά, στά σοσιαλιστικά
καί κομμουνιστικά καθεστώτα ή άτομική ίδιοκτησία, όχι μόνον δέν
προστατεύεται, άλλά ούτε καν άναγνωρίζεται, γιατί θεωρείται πώς
είναι τό κύριο στοιχείο τής άνισότητας στην κοινωνία.

Οί ιδέες περί τής ίδιοκτησίας έσημείωσαν μεγάλη εξέλιξη καί άλ-
λαξαν σημαντικά μέ τό πέρασμα τών αιώνων καί τώρα πιά άπό τίς
παλαιές άρχές γιά τήν προστασία τής ίδιοκτησίας πολύ λίγες είναι
έκεϊνες πού διατηρούνται.

Σήμερα ύπερισχύει ή θεωρία ότι ή ίδιοκτησία δέν είναι μόνο δι-
καίωμα, άλλά ότι είναι ταυτόχρονα καί κοινωνική λειτουργία καί ότι
γεννά ύποχρεώσεις τοϋ Ιδιοκτήτη άπέναντι τού συνόλου. Αύτή τήν
άρχή θεσπίζει καί τό Σύνταγμα τοϋ 1975 μέ τήν παράγραφο I τοϋ
άρθρου 17 πού άναφέραμε πιό πάνω. Ό ιδιοκτήτης δηλαδή ότναγνοο-
ρίζεται άπό τήν κοινωνία καί προστατεύεται όχι μόνο γιατί εχει φυ-
σικό δικαίωμα, άλλά γιατί, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, είναι χρήσιμο
στήν κοινωνία νά ύπάρχουν ιδιοκτήτες, ύπό τόν όρο βέβαια νά έκμε-
ταλλεύωνται τήν περιουσία τους μέ τέτοιον τρόπο, ώστε νά ώφελή
καί αύτούς άλλά καί τό σύνολο.

"Ετσι έξελίχθηκαν οί άντιλήψεις γιά τήν ίδιοκτησία, ώστε νά μή
θεωρήται πιά δικαίωμα «ίερόν καί άπαραβίαστον» καί νά μεταβληθη
ή στάση τοϋ κράτους άπέναντί της. Σάν παράδειγμα άναφέρομε ότι
στίς άρχές τοϋ 20οϋ αίώνα παρουσιάσθηκε ή άνάγκη ν* άπαλλο-
τριωθοϋν στήν 'Ελλάδα τά μεγάλα άγροκτήματα, ίδίως τής Θεσσα-
λίας, γιά ν* αποκατασταθούν ώς μικροκαλλιεργητές οί άκτή μονές ά-
γρότες (κολίγοι). Επειδή όμως τό Σύνταγμα δέν έπέτρεπε τήν άνα-
γκαστική άπαλλοτρίωση παρά μόνο γιά «δημοσία άνάγκη» καί ή
άποκατάσταση τών γεωργών δέν θεωρήθηκε άπό τά δικαστήρια δη-
μοσία άνάγκη, μεταρρυθμίσθηκε τό 1911 τό Σύνταγμα τοϋ 1864 καί
ή λέξη δημοσία άνάγκη άντικαταστάθηκε μέ τόν όρο δημοσία ώφέ
λεια. Ή ίερότητα δηλαδή τής ίδιοκτησίας ύποχώρησε γιά χάρη τοϋ
κοινωνικού συμφέροντος, πράγμα πού άποδείκνύει ότι τό δικαίωμα
τής ίδιοκτησίας ύπάρχει καί γιά τό σύνολο καί όχι μόνο γιά τόν Ιδιο-
κτήτη. "Οσο προχωρεί ή έξέλιξη, τόσο περισσότερο πλαταίνει ή έν-
νοια τής «δημοσίας ώφελείας», γιά τήν όποία έπιτρέπεται νά στερη-
θούν τά άτομα άπό τήν ίδιοκτησία τους. "Ετσι σήμερα θεωρείται δη-
μοσία ώφέλεια, όχι μόνον ή άποκατάσταση άκτη μόνων, άλλά καί ή
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εγκατάσταση προσφύγων, οί λαϊκές κατοικίες, τά έργοστάσια, τά
σχολεία, οί τουριστικές έγκαταστάσεις κ.λττ. καί γίνονται κάθε μέρα
άτταλλοτριώσεις γιά τούς σκοπούς αύτούς.

Στήν Ελλάδα σήμερα προστατεύεται ή ιδιοκτησία τών 'Ελλήνων
καί τών ξένων έξ ίσου. 'Απαλλοτρίωση έπιτρέπεται «διά δημοσίαν ώ-
φέλειαν, ότε καί όπως ό νόμος ορίζει».

'Αποζημιώσεις. Τό κράτος δέν μπορεί ν'· άπαλλοτριώση άκίνητο
ή κινητό κτήμα ένός ιδιώτη, χωρίς νά τόν άποζημιώση. Τό ποσό τής
άποζημιώσεως δέν προσδιορίζεται αύθαίρετα άπό τήν κυβέρνηση,
άλλά άπό τά τακτικά δικαστήρια.

Μέ ιδιαίτερες διατάξεις τοϋ άρθρου 18 τοϋ Συντάγματος ρυθμί-
ζεται ή ιδιοκτησία γιά τις ιαματικές πηγές, τούς άρχαιολογικούς θη-
σαυρούς καί τά ρέοντα ή ύπόγεια νερά καί γενικά τόν ύπόγειο πλούτο.
Μπορεί μέ νόμο νά όρισθή, λ.χ. ότι δέν άναγνωρίζεται ιδιωτική ιδιο-
κτησία πάνω στά άγαθά οχύτά, καί ότι, όταν άνευρίσκωνται, άνή-
κουν στό κράτος, χωρίς ν' άποζημιωθή ό ιδιοκτήτης τού έδάφους.

Ειδικά, έπίσης, προβλέπεται καί ό περιορισμός τής ιδιοκτησίας σέ
περίπτωση έπιδημίας ή γενικότερα όταν κινδυνεύη ή δημοσία ύγεία.
"Ετσι, π.χ. μπορεί ν' άπαγορευθή ή κατασκευή βόθρων, όπου υπάρ-
χουν πηγάδια ή νά μή λειτουργούν βουστάσια, σφαγεία ή βυρσοδε-
ψεία σέ πολυκατοικημένες περιοχές.

Πνευματική Ιδιοκτησία. 'Εκτός άπό τήν Ολική ιδιοκτησία, πού
είναι άκίνητη (άγροτικά ή άστικά κτήματα) ή κινητή (πράγματα,
έμπορεύματα, αύτοκίνητα, άμάξια, ζώα καί άλλα) ύπάρχει καί ή πνευ-
ματική ιδιοκτησία. Αύτή είναι τό δικαίωμα τοϋ άνθρώπου πάνω στά
προϊόντα τής πνευματικής του έργασίας, όπως είναι τά έργα ένός συγ-
γραφέα, οί συνθέσεις ένός μουσουργού, οί τεχνικές έφευρέσεις κ.λπ.

Ή πνευματική ιδιοκτησία δέν προστατεύεται ειδικά άπό τό Σύν-
ταγμα, άλλά μόνο άπό τή νομοθεσία έτσι, ώστε νά μήν μπορή άλλος
νά τυπώση ή νά χρησιμοποιήση τά πνευματικά έργα χωρίς τήν άδεια
εκείνων πού τά δημιούργησαν.

"Ολα σχεδόν τά κράτη έχουν, μέ νεώτερους νόμους, παραδεχθή
τήν άρχή αύτή καί προστατεύουν τά προϊόντα τής πνευματικής έρ-
γασίας έντός τοϋ κράτους, όπου δημιουργήθηκαν. Ή πνευματική έρ-
γασία προστατεύεται καί έξω άπό τά σύνορα τής χώρας μέ είδικές
διεθνείς συμβάσεις.
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Τό δικαίωμα του συγγραφέα για την άποκλειστική εκμετάλλευση
τών έργων του έκφράζεται σέ όλον τόν κόσμο μέ την άγγλική λέξη
κόπυράΐτ (copyrigt). Επίσης τό δικαίωμα τοϋ έφευρέτη, μπορεί,
μέ αϊτησή του, νά προστατευθή μέ ειδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (pa-
tente), πού είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή καί άπό άλλα κράτη.

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Τά άρθρα 11 καί 12 τού Συντάγματος περιέχουν δύο άπό τις πιο
άξιόλογες άτομικές έλευθερίες: «τήν έλευθερία τοϋ συνέρχεσθαι καί τήν
έλευθερία τοϋ συνεταιρίζεσθαι». Τά δικαιώματα αύτά. άνήκουν όχι
μόνο στούς "Ελληνες, άλλά καί στούς ξένους, οί έγγυήσεις όμως πού
παρέχει τό Σύνταγμα ισχύουν βασικά μόνο γιά τούς "Ελληνες.

§ 24. ΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΕΣ

Τό «δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι» είναι ή έλευθερία πού έχει ό πο-
λίτης νά πραγματοποιή πολιτικές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, δια-
λέξεις ή άλλες συναθροίσεις. Τό άτομο βέβαια πρέπει νά διατηρή τήν
προσωπικότητα του, άλλά ή σημερινή μορφή τής ζωής άπαιτεϊ με-
ρικές φορές τήν όμαδική ένέργεια γιά τήν έπιτυχία οποιουδήποτε
σκοπού. Δέν άρκεϊ νά έκδηλώση ό πολίτης μόνος του τά φρονήματα
του ή τήν ιδεολογία του. Ή έκδήλωση αύτή συχνά άποκτά σημασία
καί βαρύτητα, όταν γίνεται άπό ομάδες άτόμων, πού μπορούν νά
είναι προσωρινές, τυχαίες ή συμπτωματικές, όπως οί διαδηλώσεις καί
συναθροίσεις, ή διαρκείας καί μόνιμες, όποος τά σωματεία.

Τό Σύνταγμα προστατεύει τή συγκρότηση τών ομάδων αύτών
καί μέ τις δυο μορφές. Μέ τό άρθρο 11 δίνει τό δικαίωμα στούς "Ελλη-
νες νά συνέρχωνται άλλά πάντοτε «ήσύχως καί άόπλως» γιά νά μή
κινδυνεύη τό δημοκρατικό πολίτευμα. Μόνο στις δημόσιες συνα-
θροίσεις πού γίνονται στό ύπαιθρο έχει δικαίωμα νά παρευρίσκεται
ή άστυνομία. Οί συναθροίσεις στό ύπαιθρο μπορούν νά άπαγορευ-
θοϋν, άν άπό αύτές προκύπτη κίνδυνος γιά τή δημόσια άσφάλεια. Ή
σχετική άπαγόρευση τής 'Αστυνομίας πρέπει πάντοτε νά άναγράψη
τήν αιτιολογία της.

Οί συναθροίσεις διαιρούνται σέ Ιδιωτικές καί δημόσιες.
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'Ιδιωτικές είναι οί συναθροίσεις, όταν σ' αυτές μπορούν να μετέχουν
μόνο ορισμένα άτομα, μέ προσωπικές προσκλήσεις. Ό χώρος, οπου
γίνονται οί συναθροίσεις οίύτές, μπορεί νά είναι ιδιωτική κατοικία ή δη-
μόσιος τόπος (π.χ. θέατρο) ή υπαίθριος περιτοιχισμένος χώρος, πού
όμως κατά τήν ώρα που γίνεται ή συγκέντρωση δέν είναι προσιτός
σέ όλον τόν κόσμο. Σ' αυτές τίς συγκεντρώσεις ή Αστυνομία δέν έχει
δικαίωμα νά παρευρίσκεται, ούτε νά τίς απαγόρευση έκ τών προτέρων.

Οί δημόσιες συναθροίσεις, αντίθετα, είναι προσιτές σέ όλους, έστω
καί άν εισπράττεται εισιτήριο στήν είσοδο. Μόνο γιά τίς υπαίθριες
συνο(θροίσεις, π.χ. τίς προεκλογικές, χρειάζεται προηγούμενη άδεια
τής άστυνομίας. 'Υπάρχουν περιπτώσεις που ή άδεια δέν δίνεται, ό-
ταν ύπάρχη φόβος ότι άπό τή συνάθροιση θά διασαλευθή ή δημόσια
άσφάλεια ή ôcv σέ ορισμένη περιοχή, π.χ. άγροτική, «άπειλήται σο-
βαρά ή διαταραχή τής κοινωνικο-οίκονομικής ζωής» (άρθρο 11 παρ.
2 τοϋ Συντάγμοττος).

'Υπαίθριες συναθροίσεις είναι έκεϊνες, που γίνονται σέ χώρο μή πε-
ριτοιχισμένο, εστω καί άν είναι σκεπασμένος. "Ολες οί συναθροίσεις
αυτές πρέπει νά έπιδιώκουν σκοπούς νομίμους.

§ 25. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ»

Στή σημερινή κοινωνία, όπου κάθε σοβαρή έκδήλωση τής ζωής
εχει άποκτήσει συλλογικό χαοακτήρα καί όπου ό πολίτης μόνος δέν
είναι σέ θέση νά ύπερασπίση τά συμφέροντά του, είτε επαγγελματι-
κά, είναι, είτε κοινωνικά ή πολ,ιτικά, ή «έλευθερία τού συνεταιρίζεσθαι»
είναι, φυσικά, ή σπουδαιότερη άπ' όλες τίς έλευθερίες τοϋ άτομου.

Ή έλευθερία ο(ύτή καθιερώθηκε στήν 'Ελλάδα άρκετά άργά, μόλις
μέ τό Σύνταγμα τοϋ 1864. Οί 'Εθνοσυνελεύσεις πού έγιναν άπό τό 1911
καί ύστερα είχοα; ύπ' όψη τους, όχι μόνο τίς πολιτικές όργονώσεις,
άλλά καί τά έπαγγελματικά σωματεία ιδίως δε τά έργατικά, πού στό
μεταξύ είχαν άναπτυχθή καί στήν 'Ελλάδα, όπως σέ όλον τόν κόσμο.
Στό σημερινό Σύνταγμά μας ή έλευθερία αύτή κατοχυρώνεται μέ τό
άρθρο 12. 'Αντίθετα μέ τά προηγούμενα, τό Σύνταγμα τοϋ 1975 δέν
αναφέρει τή λέξη «συνεταιρίζεσθαι», άλλά τό «δικαίωμα τών 'Ελλή-
νων νά συνιστούν ένώσεις καί σωματεία».

Τό δικαίωμα αύτό περιλαμβάνει δύο κυρίως σημεία: ότι δέν άπαι-



τείται κυβερνητική άδεια, γιά νά συσταθή Ινα σωματείο καί ότι ή
κυβέρνηση δέν έχει δικαίωμα νά διάλυση αύθαίρεται ένα σωματείο
τταρά μόνο γιά παράβαση τών νόμων, άλλά καί τότε ή αίτηση του
εισαγγελέα γιά τή διάλυση τοϋ σωματείου υποβάλλεται στά τακτικά
δικαστήρια, πού έξετάζουν άν είναι βάσιμοι οί λόγοι γιά τούς όποίους
ζητείται ή διάλυση, πριν εκδώσουν τή σχετική άπόφαση.

Οί ένώσεις, τίς όποιες έννοεί τό Σύνταγμα, είναι έκεϊνες πού έπι-
διώκουν σκοπούς μή κερδοσκοπικούς. Δέν έχει σημασία ποιός είναι ό
τίτλος τους καί άς λέγωνται σύνδεσμος, σύλλογος, έταιρεία, ένωση ή
σωματείο. Οί σκοποί τους μπορεί νά είναι πολιτικοί, έκπαιδευτικοί,
καλλιτεχνικοί κ.λπ. Οί κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί, καθώς καί ο!
έμπορικές έταιρείες δέν έχουν είδική προστασία άπό τό Σύνταγμα.
Γι' αύτό ό νόμος μπορεί νά θεωρήση άπαραίτητη τήν άδεια τής κυ-
βερνήσεως γιά τή συγκρότηση κάθε είδους έμπορικών έταιρειών καί
έπίσης νά προβλέπη πώς είναι δυνατόν νά διαλυθούν μέ πράξη της
διοικήσεως, ένώ δέν μπορεί νά κάνη τό ίδιο γιά τά σωματεία.

1. Τί είναι σωματείο;

Σύμφωνα μέ τόν άστικό κώδικα, τό βασικό δηλαδή Νόμο πού ρυ-
θμίζει τίς ιδιωτικές σχέσεις, σωματείο είναι «ή ένωση είκοσι τουλάχι-
στον προσώπων, τά όποϊα συγκεντρώνουν κατά τρόπον διαρκή τάς
γνώσεις ή τάς ένεργείας των, χωρίς νά έπιδιώκουν τήν κερδοσκοπίαν».

— Χρειάζονται λοιπόν, τό λιγότερο είκοσι πρόσωπα, γιά νά συ-
σταθή ένα σωματείο. Στό ρωμαϊκό δίκαιο άρκοϋσαν τρία (très faciunt
collegium)· ή συνεισφορά τών μελών, άντίθετα προς ό,τι ισχύει γιά
τίς έμπορικές έταιρεϊες, δέν είναι χρηματική. Είναι προσφορά άπό γνώ-
σεις καί ένέργειες. Αύτό όμως δέν άποκλείει νά πληρώνουν τά μέλη μιά
συνδρομή. Ή διάρκεια, πού άπαιτεί ό νόμος, γιά νά συγκροτηθή ένα
σωματείο, είναι τό στοιχείο πού τό διακρίνει άκριβώς άπό τή συνά-
θροιση (παροδική ένωση προσώπων). Τό σωματείο μπορεί νά διαρ-
κέση πολύ περισσότερο άπό όσο διαρκούν τά πρόσωπα πού τό ίδρυ-
σαν, καί ή ζωή καί ή λειτουργία του δέν έπηρεάζονται άπό τόν θά-
νατο τών μελών του* ό μή κερδοσκοπικός σκοπός σημαίνει ότι ή πε-
ριουσία τοϋ σωματείου ούδέποτε άνήκει στά μέλη του, ούτε είναι ποτέ
δυνατόν τά μέλη νά μοιρασθούν μεταξύ τους τά ένδεχόμενα κέρδη άπό
τήν καλή τοποθέτηση τής περιουσίας τού σωματείου. Άκόμη καί ό-
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ταν διαλυθη ενα σωματείο, ή περιουσία του δέν επιστρέφεται στά μέλη
του, άλλα προσφέρεται σέ ενα άλλο ή σέ περισσότερα άλλα σωματεία
μέ ανάλογο σκοπό. Σέ κάθε περίπτωση όμως πρέπει ό σκοπός ένός
σωματείου νά μήν είναι άντίθετος μέ τούς νόμους ή τήν ήθική, γιατί
τότε τό δικαστήριο μπορεί νά διατάξη τή διάλυση του, π.χ. όταν
άποδειχθη ότι ενα σωματείο έπιδιώκει τή διάδοση ναρκωτικών φαρ-
μάκων ή τή σωμοττεμπορία, τότε ή σκοποί του είναι παράνομοι καί
άνήθικοι καί πρέπει νά διαλυθή άπό τά δικαστήρια.

α) Μέλη σωματείου. Κάθε "Ελληνας ή άλλοδαπός μπορεί νά
είναι μέλος οσωνδήποτε σωματείων. Οί άλλοδαποί μπορούν νά είναι
μέλη σωματείων στήν 'Ελλάδα, έφ' όσον αύτά δέν είναι πολιτικά.

Γιά νά ίδρυθη ενα σωματείο, χρειάζεται ή συγκατάθεση τών μελών
του, πού εκδηλώνεται μέ τό ιδρυτικό του έγγραφο.

β) Καταστατικό. Κάθε σωματείο πρέπει άπαραιτήτως νά έχη ένα
καταστατικό. Κατά τόν άστικό κώδικα (άρθρα 78 - 90), τό καταστα-
τικό πρέπει νά περιλαμβάνη: —τόν τίτλο καί τήν εδρα τοϋ σωματείου,
π.χ. Φιλόπτωχος 'Εταιρεία, έδρα Σπάρτη·

— τόν σκοπό τού σωματείου, νόμιμο καί καθορισμένο μέ άκρίβεια·

— τόν τρόπο καί τούς όρους μέ τούς όποιους έγγράφονται καί
διαγράφονται τά μέλη·

— τόν τρόπο πού διοικείται καί έκπροσωπειται τό σωματείο καί
πώς γίνονται οί γενικές συνελεύσεις τών μελών

— στοιχεία γιά τούς πόρους τοϋ σωματείου καί γιά τήν τοποθέ-
τηση καί διαχείριση τής περιουσίας του·

— πώς διαλύεται τό σωματείο άπό τά ίδια του τά μέλη.

"Οταν συνταχθη τό καταστατικό, ύποβάλλεται στό Πρωτοδικείο

γιά έγκριση. "Αν τό καταστατικό περιλαμβάνη όλα τά παραπάνω
στοιχεία, τότε έγκρίνεται άπό τό Πρωτοδικείο, έγγράφεται σέ ειδικό
βιβλίο σωματείων καί θεωρείται πιά ότι είναι σωματείο άναγνωρι-
σμένο. Μέ τήν άναγνώριση αύτή ό σύλλογος γίνεται ενα νέο νομικό
πρόσωπο, άσχετο πρός τά άτομα πού τό άποτελοϋν. Έχει τό δικαίω-
μα νά διατηρή δική του περιουσία, νά τήν διαχειρίζεται καί νά παρί-
σταται στά δικαστήρια. Ή διάρκειά του είναι άσχετη μέ τή ζωή καί
τόν θάνατο τών μελών του. Τά μή άναγνωρισμένα σωματεία, άν καί
υπάρχουν, δέν έχουν νομική προσωπικότητα.
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νειας του «μάστορα», ζοΟσε μαζί του κάτω άττό τήν ίδια στέγη
καί είχε συχνά άνάλογη περίθαλψη- σέ περίπτωση άσθένειας. Οΐ
συντεχνίες ευδοκίμησαν όλον τόν μεσαίωνα, άλλά κατάντησαν στό
τέλος νά είναι τυραννικές, γιατί έξασφάλιζαν είδικά προνόμια στους
άπογόνους, τους γιους καί τούς γαμπρούς τών μαστόρων, ένώ, εξ
άλλου, παρεμπόδιζαν όλους τούς άλλους νά προοδεύσουν καί άντι-
τάχθηκαν στή βιομηχανοποίηση τής παραγωγής. Γι' αύτό ή γαλ-
λική έπανάσταση κατάργησε τίς συντεχνίες καί διακήρυξε τήν άρχή
τής έλευθερίας. τής έργασίας, σύμφωνα μέ τήν όποία, όταν προσ-
λαμβάνεται ένας έργάτης, γίνεται μιά σύμβαση μεταξύ έργοδότη
καί έργάτη μέ τήν έλεύθερη θέληση καί τών δύο. Αύτό όμως έση-
μαινε πώς ό έργάτης άφήνεται στις δικές του δυνάμεις, γιά νά άντι-
μετωπίση τις δύσκολες περιστάσεις. "Οταν λοιπόν, λίγα χρόνια
ύστερ' άπό τή Γαλλική 'Επανάσταση, άρχισε νά πραγματοποιήται
ή βιομηχανοποίηση τής παραγωγής καί ή άνάπτυξη τών μεγάλων
έπιχειρήσεων, άνατράπηκαν όλοι οί όροι έργασίας πού ίσχυαν ώς
τότε. Ή άθρόα προσφορά έργατικών χεριών προκάλεσε τή μείωση
τών ήμερομισθίων καί τήν άνάλογη έκμετάλλευση τών μισθωτών
άπό τούς έργοδότες τους, κυρίως στό θέμα τών ωρών έργασίας.
Ή έργασία 10- 16 ώρών τήν ήμέρα ήταν σχεδόν κανόνας.

Τό κράτος, μέ τίς άντιλήψεις πού έπικρατούσοα> τότε, ότι μόνος
προορισμός του ήταν τοϋ «νυκτοφύλακος κυνός», δηλαδή ότι δέν
πρέπει νά έχη καμιάν άνάμιξη στήν κοινωνική ζωή, άλλά νά περι-
μένη τήν κοινωνική άρμονία άπό τόν έλεύθερο συναγωνισμό τών
άτόμων, δέν ήθελε καί δέν έπιδίωξε νά έπέμβη στις συμβάσεις έργα-
σίας. τΗταν φυσικό λοιπόν οί έργόττες ν' άντιληφθοϋν πολύ γρή-
γορα, πώς μόνο μέ τήν ένωση καί τήν όργάνωσή τους σέ έπαγγελμα-
τικά σωματεία θά μπορούσαν νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους.
Στις άρχές τοϋ 19ου αιώνα, ή σκέψη αύτή άρχισε νά γίνεται κοινή
συνείδηση στούς έργαζομένους καί στήν 'Αγγλία άρχισαν νά ίδρύων-
ται τήν έποχή έκείνη οί πρώτες τοπικές έργατικές ένώσεις, συνδι-
κάτα (Trade Unions). τΗταν όμοος τέτοια ή προκατάληψη τού
ύπόλοιπου κόσμου έναντίον τών συνδικάτων, ώστε χρειάστηκε
σκληρός άγώνας καί μεγάλη προσπάθεια, γιά ν' αναγνωρισθούν
τά πρώτα έργατικά σωματεία άπό τό κράτος καί νά μπορέσουν νά
λειτουργήσουν νόμιμα.
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'Αρχικός σκοπός των όργανώσεων αυτών ήταν νά προστατεύ-
σουν τά μέλη τους σέ περίπτωση άρρώστειας ή άνεργίας μέ τή δη-
μιουργία ταμείων άλληλοβοηθείας. 'Αλλά πολύ σύντομα ή αρμο-
διότητα τους άπλώθηκε σέ πολλά άλλα θέματα και ειδικότερα στίς
συμβάσεις έργασίας μεταξύ τών έργατών και τοϋ έργοδότη, όπου
καθόριζαν κατώτατα όρια ήμερομισθίων, ώρες καί συνθήκες ύγιεινής
στήν έργασία και άλλα θέματα σχετικά μέ κάθε δουλειά.

Μέ τήν πάροδο τών χρόνων, οί διάφορες τοπικές έργατικές όρ-
γανώσεις άρχισαν νά ένώνωνται σέ μεγαλύτερους οργανισμούς, καί
τέλος συσπειρώθηκαν καί συγκρότησαν μιά έθνική έργατική ένωση,
τή Γενική Συνομοσπονδία Έργατών. Στήν 'Αγγλία, στή χώρα όπου
πρωτοαναπτύχθηκε ό συνδικαλισμός, οί έργατικές ένώσεις άποτέ-
λεσαν τή βάση τής δημιουργίας τοϋ Εργατικού Κόμματος, πού
εγινε ενα άπό τά δύο ισχυρότερα άγγλικά πολιτικά κόμματα καί
κυβέρνησε άρκετές φορές τή Μεγάλη Βρετανία.

Στή σημερινή δημοκρατία τό κράτος όχι μόνο δέν άπαγορεύει
τήν έλεύθερη άσκηση τής συνδικαλιστικής δραστηριότητας, άλλά
αντίθετα τήν προστατεύει «έναντίον πάσης προσβολής», όπως ανα-
φέρει ρητά τό άρθρο 23 τού νέου μας Συντάγματος. Καί ή διάταξη
προσθέτει «ή άπεργία άποτελεί δικαίωμα, άσκεϊται δέ άπό τίς νόμι-
μες συνδικαλιστικές όργανώσεις, διά νά διαφυλάξουν οί έργαζόμενοι
τά οίκο νομικά καί έργασιακά συμφέροντά τους».

Γιά τούς δημοσίους καί δημοτικούς ύπαλλήλους, καθώς καί γιά
τό προσωπικό τών δημοσίων έπιχειρήσεων πού έξυπηρετούν βα-
σικές άνάγκες τοϋ κοινωνικού συνόλου τό δικαίωμα τής άπεργίας
«τελεί υπό ώρισμένους περιορισμούς», πού όμως δέν μπορεί νά
είναι τέτοιοι, ώστε νά φθάνουν στήν κατάργηση τού δικαιώματος
τής άπεργίας.

2. Εργοδοτικές όργανώσεις

Σχεδόν τοευτόχρονα άρχισαν νά όργανώνωνται καί οί έργοδό-
τες. Οί τελευταίοι δέν άναγνώριζαν καμία έξουσία στό κράτος, νά
έπεμβαίνη στίς έπιχειρήσεις τους καί στίς σχέσεις τους μέ τό προ-
σωπικό τους, άλλά ένώθηκαν, γιά νά μπορούν νά διαπραγματεύωνται
σάν όμάδα καί νά ύπερασπίζωνται τά δικά τους συμφέροντα."Οταν
όμως ή οργάνωση τών έργατών στά συνδικάτα προχώρησε καί οί
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εργατικές διαφορές πήραν ομαδικό χαρακτήρα, άναγκάστηκε τό
κράτος νά έπέβη σάν ρυθμιστής στις σχέσεις και τις διαφορές άνά-
μεσα στούς έργάτες καί τούς έργοδότες και οι συλλογικές συμβάσεις
έργασίας γίνονται τώρα ιτιά μέ συμμετοχή καί τοϋ κράτους.

3. Ενώσεις τών δημοσίων ύπαλλήλων

Διαφορετική είναι ή κατάσταση τών δημοσίων ύπαλλήλων.
Παντού έπικράτησε, μετά άπό μακρές συζητήσεις, ή γνώμη ότι ή
συνδικαλιστική έλευθερία τών δημοσίων ύπαλλήλων είναι περιορι-
σμένη καί ότι, άν καί μπορούν νά είναι μέλη έπαγγελματικών οργα-
νώσεων, γιά νά προστατεύσουν τά συμφέροντά τους, όμως δέν μπο-
ρούν ν' άναπτύξουν τήν ίδια συνδικαλιστική δραστηριότητα μέ τούς
έργάτες καί τούς ίδιωτικούς ύπαλλήλους.

Τή γνώμη αύτή έκφράζει καί τό άρθρο 12 παρ. 4 τοϋ Συντόίγμα-
τος πού λέει τά έξής : «Διά νόμου δύναται νά έπιβληθοϋν περιορι-
σμοί είς τό δικαίωμα τών δημοσίων ύπαλλήλων όπως συνεταιρί-
ζωνται». Τό ίδιο ισχύει καί γιά τούς ύπαλλήλους τών δήμων καί
κοινοτήτων καί τών δημοσίων έπιχειρήσεων. Βασίζεται στήν άντί-
ληψη, ότι οί δημόσιοι ύπάλληλοι είναι, άπό μιά άποψη, τό ίδιο τό
κράτος καί έπομένως ή σχέση δημοσίων ύπαλλήλων καί κράτους
δέν είναι δυνατόν νά ρυθμίζεται μέ συλλογικές συμβάσεις καί δια-
πραγματεύσεις, ούτε μέ άπεργίες καί άλλους συνδικαλιστικούς άγώ-
νες.

ΓΥ αύτόν τόν λόγο τό ίδιο άρθρο 12 τοϋ Συντάγματος περιορί-
ζει τό δικαίωμα άπεργίας τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ύπαλλή-
λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί άπαγορεύει τήν
άπεργία στούς δικαστικούς λειτουργούς καί στούς υπηρετούντες
στά σώματα άσφαλείας.

Ή αύστηρότητα'αύτή προέρχεται άπό τήν άποψη, ότι οί δημό-
σιοι ύπάλληλοι δέν μοιάζουν μέ τούς άλλους έργαζομένους καί δέν
έπιτρέπεται ν' άπεργοϋν, γιατί μέ τήν έκδήλωσή τους αύτή προκα-
λούν άναστάτωση στόν κρατικό μηχανισμό, ένώ τό κοινό συμφέρον
άπαιτεϊ νά συνεχίζεται πάντοτε άδιατάρακτη ή λειτουργία τών δη-
μοσίων ύπηρεσιών.
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§ 27. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Γενικά. Παρ* όλο ττου δέν έχουν άμεση σχέση μέ τή συνταγμα-
τική προστασία τοϋ «δικαιώματος τοϋ συνεταιρίζεσθαι» καί υπά-
γονται κυρίως στήν πολιτική οίκονομία, τό νέο Σύνταγμά μας περι-
λαμβάνει καί τους συνεταιρισμούς στό σχετικό άρθρο 12, παρ. 5 ορί-
ζοντας ότι τελοϋν υπό τήν προστασία καί τήν έποπτεία τοϋ Κράτους.

Συνεταιρισμός (cooperative) είναι μιά έλευθερη ένωση άτό-
μων, μέ σκοπό νά αναπτύξουν άπό κοινοϋ οίκονομική δραστηριό-
τητα, γιά νά ώφεληθή ό καθένας άνάλογα μέ τη συμμετοχή του.
Οί καταβολές τών συνεταίρων λέγονται μερίδες ή μετοχές. Ούτε ό
αριθμός τών συνεταίρων, ούτε οί μερίδες τους είναι στοιχεία στα-
θερά. Μπορούν νά άλλάξουν άνάλογα μέ τίς έργασίες τοϋ συνεται-
ρισμού.

Οί συνεταιρισμοί είναι γέννημα τών τελευταίων χρόνων καί
άναιι ιύχθηκαν περισσότερο μέσα στόν 19ον αιώνα, σάν άντίδραση
στόν οίκονομικό όηπΌγωνισμό πού γινόταν όλο καί πιό έντονος.
Σχεδόν ταυτόχρονα άναφάνηκαν γύρω στά 1845 στήν 'Αγγλία,
τή Γερμανία καί τή Γαλλία.

Οί συνεταιρισμοί, άντίθετα μέ τίς έμπορικές έταιρείες, δέν είναι
κεφαλαιοκρατικές έπιχειρήσεις, άλλά προσωπικές καί ήθικές ένώ-
σεις άτόμων. Γι' αύτό είναι άπαραίτητο στίς γενικές συνελεύσεις
τών μελών νά έρχωνται τά ίδια τά μέλη καί όχι άντιπρόσωποί τους.
Έπί πλέον οί συνεταιρισμοί έχουν καί τοπικό ή κλειστό έπαγγελμα-
τικό χρώμα.

Ή ηθική σημασία τοϋ συνεταιρισμού είναι μεγάλη, γιατί τό
συνεταιριστικό κίνημα βοηθά, ώστε ή πολιτική δημοκρατία, πού
καθιερώνεται άπό τό Σύνταγμα, νά γίνη κοινωνική καί οίκονομική.
Μέσα στούς συνεταιρισμούς έκπαιδεύεται ό λαός, γιατί συνηθίζει
στις συναλλαγές, σέ νέα συστήματα έργασίας, σέ αύτοβοήθεια καί
αύτοδιοίκηση.

2. Είδη συνεταιρισμών. 'Υπάρχουν οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί,
οί συνεταιρισμοί παραγωγής καί οί καταναλωτικοί. 'Ανάλογα μέ
τή συμμετοχή τών προσώπων σ' αύτούς, διαιρούνται σέ άστικούς
καί γεωργικούς.

α) Οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί συγκεντρώνουν τά μικρά κεφά-
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λαια, ίδίως τά άγροτικά, καί τά χρησιμοποιούν μέ χαμηλό τόκο για
τΙς ανάγκες τών μελών τους.

β) Οί συνεταιρισμοί παραγωγής έχουν σκοττό νά κατεργάζον-
ται πρώτες Ολες, νά παράγουν είδη κατεργασμένα ή ήμικατεργα-
σμένα καί νά τά διαθέτουν χωρίς νά μεσολαβούν μεσάζοντες.

γ) Οί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί προμηθεύουν στά μέλη τους
είδη πρώτης άνάγκης σέ τιμές χονδρικής πωλήσεοος.

δ) Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί όνομάζονται έτσι, έπειδή τά μέλη
τους είναι άγρότες. Έπιδιώκουν νά καλυτερέψουν τά γεωργικά τους
προϊόντα καί νά τά διαθέσουν σέ καλές τιμές χωρίς τό κέρδος τών
μεσαζόντων.

Οί συνεταιρισμοί μπορεί νά ένωθούν σέ τοπικούς συνασπισμούς
καί αύτοί πάλι σέ ένώσεις συνεταιρισμών όλου τοϋ κράτους, τέλος
συνδέονται καί μέ διεθνείς συνδέσμους.

Οί συνεταιρισμοί διοικούνται άπό διοικητικά συμβούλια πού
έκλέγονται άπό τίς γενικές συνελεύσεις τών μελών. Τίς πράξεις τοϋ
διοικητικού συμβουλίου έλέγχει τό έποπτικό συμβούλιο, πού έπί-
σης έκλέγεται άπό τή γενική συνέλευση τών μελών.

3. Οί συνεταιρισμοί στήν Ελλάδα. Πριν άπό τό 1915 δέν ύπήρ-
χαν παρά μόνο έλάχιστοι συνεταιρισμοί στήν 'Ελλάδα καί λειτουρ-
γούσαν μέ τή μορφή έταιρείας ή σωματείου. Τό 1915 έγινε ό Νόμος,
602 - πού ίσχύει καί σήμερα άκόμη μέ πολλές παραλλαγές - καί
μέ βάση τήν εύνοϊκή αύτή νομοθεσία, τό συνεταιριστικό κίνημα ση-
μείωσε τεράστια άνάπτυξη. Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι οί
περισσότεροι πιστωτικοί, ύπάρχουν όμως καί πολλοί παραγωγικοί
όπως οί συνεταιρισμοί οινοποιίας (ό γνωστότερος είναι στό Μαρκό-
πουλο τής Αττικής), σηροτροφίας, έλαιοπαραγωγής καί άλλοι.

Τό 1973 ύπήρχαν στήν 'Ελλάδα 6871 άγροτικοί συνεταιρισμοί
μέ 635 381 μέλη καί 134 ένώσεις συνεταιρισμών. Άπό αύτούς οί
5087 είναι πιστωτικοί, 1482 παραγωγικοί καί οί ύπόλοιποι δια-
φόρων άλλων είδών. "Ολοι μαζί ένώνονται στήν Πανελλήνια Συνομο-
σπονδία "Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).

4. Αύτόνομοι 'Οργανισμοί. Τό κράτος, γιά νά διευκολύνη τή
συγκέντρωση όρισμένων γεωργικών προϊόντων σ* όλη τή χώρα,
ίδρυσε μέ είδικούς νόμους άρκετούς αύτό νομούς όργανισμούς, πού
φροντίζουν ό καθένας νά συγκεντρώνη κάθε χρόνο τά προϊόντα τής
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δικαιοδοσίας του, νά βελτιώνη τίς καλλιέργειες καί νά διαθέτη τήν
παραγωγή στίς αγορές του έσωτερικοϋ και του έξωτερικοϋ. "Ετσι
δημιουργήθηκαν ό «Αυτόνομος Σταφιδικός Όργανισμός» (ΑΣΟ)
για τή σταφίδα, ή «Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρήσεως Εγχωρίων
Προϊόντων» (ΚΥΔΕΠ) για τά σιτάρια καί τό βαμβάκι, ή «Συνεται-
ριστική "Ενωση Καπνοπαραγωγών 'Ελλάδος» (ΝΕΚΕ) καί άλλες.

'Επίσης μποροϋν νά ίδρυθοϋν άπό τό κράτος καί άναγκαστικοι
συνεταιρισμοί, μέ μέλη τους άγρότες που πήραν κλήρους άπό τά με-
γάλα άγροκτήματα που άπαλλοτριώθηκαν γι* αυτόν τόν λόγο άπό
τό κράτος. Τό άρθρο 12 τοϋ Συντάγματος προβλέπει ειδικά γιά τούς
συνεταιρισμούς αύτούς που άποβλέπουν σέ σκοπούς κοινής ωφε-
λείας ή κοινού ένδιαφέροντος. Οί συνεταιρισμοί αύτοί μπορούν νά
έχουν σκοπό νά αποξηράνουν ελη, νά κατασκευάσουν δρόμους, πο-
τιστικές έγκαταστάσεις ή άλλα παρόμοια έργα, καί σ' αύτούς συμ-
μετέχουν άναγκαστικά όλοι όσοι ωφελούνται άπό τά έργα αύτά.

Τέτοιοι άναγκαστικοι συνεταιρισμοί ύπήρχαν τό 1973 σ' όλη
τήν 'Ελλάδα 293 μέ σύνολο 64 289 μέλη. Τό Σύνταγμα πού τούς
προστατεύει ειδικά μέ τό άρθρο 12, παρ. 6, άπαιτεϊ νά έξασφαλίζε-
ται μέσα στούς άναγκαστικούς συνεταιρισμούς ή ίση μεταχείρηση
αύτών πού συμμετέχουν.

5. 'Αστικοί συνεταιρισμοί θεωρούνται έκεϊνοι, πού τά μέλη τους
δέν είναι άγρότες. Συνήθως είναι συνεταιρισμοί καταναλωτικοί, πού
διαθέτουν στά μέλη τους τρόφιμα, είδη ρουχισμού καί άλλα τέτοια
είδη. Περισσότερη άνάπτυξη πήραν τελευταία οί οικοδομικοί συνε-
ταιρισμοί. Αύτοί άγοράζουν μεγάλες έκτάσεις πού τίς χωρίζουν σέ
οίκόπεδα γιά τά μέλη τους καί συχνά άναλαμβάνουν νά κτίσουν καί
μικρές κατοικίες μέ κόστος φθηνότερο άπό τό τρεχούμενο τής αγο-
ράς.

Οί άστικοί συνεταιρισμοί δέν έχουν πολύ μεγάλη διάδοση στήν
'Ελλάδα, σε σχέση μέ τούς γεωργικούς. Οί περισσότεροι είναι στό
Λεκανοπέδιο 'Αττικής.

'Αστικοί συνεταιρισμοί παραγωγής είναι καί οί λεγόμενες συνερ-
γατικές. Ώς τώρα λειτούργησαν συνεργατικές μέ μέλη έμπορορρά-
πτες, ψαράδες κ.ά. μέ σχετική μόνο έπιτυχία καί οί πιό πολλοί έχουν
διαλυθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Α' ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

§ 28. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1. Σεβασμός τής άξίας του άνθρώπου

Ή σκληρή εμπειρία τής τυραννικής έπταετίας, εκανε, ώστε, οί
αντιπρόσωποι τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ, που έσχημάτισαν τήν Ανα-
θεωρητική Βουλή τοϋ 1974 καί ψήφισαν τό Σύνταγμα τοϋ 1975, νά
τονίσουν μέ τρόπο πανηγυρικό ότι πρωταρχική ύποχρέωση της
πολιτείας, είναι νά προστατεύη καί νά σέβεται τήν άξία τοϋ ανθρώ-
που. Ή έπίσημη αύτή διακήρυξη, περιλαμβάνεται στό δεύτερο
άρθρο τοϋ Συντάγμοπτός μας καί δείχνει κοίθαρά, πόση σημασία δί-
νει τό σημερινό κράτος στήν πνευματική καί ήθική άξία τοϋ άνθρώ-
που.

Ή διάταξη αύτή, τόσο άπό τήν θέση πού τής εδωσοτν, μεταξύ
τών πρώτων άρθρων τού Συντάγματος, όσο καί γιατί είναι τοπο-
θετημένη στό κεφάλαιο πού τιτλοφορείται «Μορφή τοϋ Πολιτεύ-
ματος», δείχνει ότι άποτελεΐ Θεμελιώδη διάταξη τοϋ καταστατικού
μας χάρτη, πού δέν μπορεί ν' άναθεωρηθή μέ καμία άναθεώρηση τοϋ
Συντάγματος.

Θά έπρεπε δηλαδή νά πάψη νά ύπάρχη ή σημερινή μορφή τοϋ
δημοκρατικού μας πολιτεύματος, γιά νά καταργηθή καί ή ύπο-
χρέωση τής πολιτείας νά σέβεται καί νά προστατεύη τήν άξία τοϋ
άνθρώπου.

2. Τά δικαιώματα του άνθρώπου

Δέν σταματάει όμως στό σεβασμό καί τήν προστασία τοϋ άνθρώ-
που τό Σύνταγμά μας. Σέ είδικό άρθρο (25 παρ. 1-3) άναφέρεται
μέ διάταξη, πού γιά πρώτη φορά περιέχεται σέ έλληνικό Σύνταγμα
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οτι «Toc δικαιώματα του ανθρώπου σαν άτομο και σάν μέλος ..του
κοινωνικού συνόλου τελούν υπό τήν εγγύηση τοϋ Κράτους». Καί ή
διάταξη συμπληρώνει τήν προστασία προσθέτοντας ότι όλα τά
όργανα τοϋ Κράτους, (διοίκηση, άστυνομία, χωροφυλακή, δημό-
σιοι υπάλληλοι κ.λπ.). είναι υποχρεωμένα νά διασφαλίζουν τήν
έλεϋθερη καί χωρίς κανένα έμπόδιο άσκηση τών δικαιωμάτων τοϋ
άνθρώπου, γιατί, όπως λέει ή έπόμενη παράγραφος τοϋ ίδίου άρθρου
25, όταν ή πολιτεία άναγνωρίζει καί προστατεύει τά θεμελιώδη καί
άπαράγραπτα δικαιώμοττα τού άνθρώπου, άποβλέπει στήν πραγμα-
τοποίηση τής κοινωνικής προόδου μέσα σέ πνεύμα έλευθερίας καί δι-
καιοσύνης.

'Αναλυτικότερα τήν βρίσκομε τήν προστασία αύτή στό άρθρο 5
παρ. 1, τοϋ Συντάγματος πού όρίζει ότι ό καθένας δικαιούται νά
ότνοαττύξη έλευθέρα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχη στήν
κοινωνική καί οικονομική ζωή τής χώρας, έφ' όσον δέν προσβάλλει
τά δικαιώματα τών άλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά
χρηστά ήθη.

"Οσον άφορα τήν τελευταία αύτή φράση θά πρέπει νά τή συν-
δυάσωμε καί μέ τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 25 τοϋ Συντάγματος πού δέν
έπιτρέπει τήν καταχρηστική άσκηση τών δικαιωμάτων άπό τά
άτομα σέ βάρος τών συνανθρώπων τους.

Β' ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
§ 29. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Γενικά. Μέ ειδική διάταξη, τό άρθρο 21, παρ. 1, τοποθετημένη
στό κεφόίλαιο «άτομικά καί κοινωνικά δικαιώματα» τό Σύνταγμα"
άσχολεϊται πιο ειδικά καί μέ τήν ιδιωτική ζωή τών πολιτών, μέ τά
εξής λόγια : «Ή οικογένεια, ώς θεμέλιον τής συντηρήσεως καί προα-
γωγής τοϋ "Έθνους, ώς καί ό γάμος, ή μητρότης καί ή παιδική ηλι-
κία τελούν υπό τήν προστασίαν τοϋ κράτους».

Οί σχέσεις τών ανθρώπων μέσα στήν οικογένεια, τών συζύγων
μεταξύ τους, τών παιδιών προς τούς γονείς καί τών γονέων πρός τά
παιδιά είναι ενα άπό τά πρώτα θέματα πού άπασχόλησαν τό δί-
καιο άπό τότε πού ύπάρχουν κράτη καί νόμοι. "Ενας ειδικός κλάδος
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δικαίου, τό «οικογενειακό δίκαιο», έφαρμόζεται επί αΐώνες άπό τά δι-
καστήρια καί διδάσκεται στά πανεπιστήμια. Στήν Ελλάδα οί διατά-
ξεις τοϋ οικογενειακού δικαίου περιέχονται στόν άστικό κώδικα, τόν
βασικόν αυτό νόμο πού ρυθμίζει τίς ιδιωτικές σχέσεις τών άτόμων.

Γιατί λοιπόν έπρεπε νά κατοχυρωθούν οί θεσμοί calrroi και άπό
τό σύνταγμα ; Ό λόγος είναι ότι οί συντάκτες τοϋ Συντάγματος
θέλησοα> νά δώσουν μιά κατευθυντήριο γραμμή στίς κυβερνήσεις
καί στά κοινοβούλια πού θά διοικήσουν άπό τώρα καί ύστερα τή
χώρα μέ βάση τό νέο Σύντοίγμα. Σύμφωνα μέ τή γραμμή οεύτή κάθε
νόμος πού θά έθιγε λ.χ. τό θεσμό τοϋ γάμου θά είναι άντισυντοίγμα-
τικός. Πέρα όμως άπό οα/τό, ή φράση «ή οικογένεια ώς θεμέλιον τής
συντηρήσεως καί προαγωγής τοϋ έθνους» άποτελεί καί μιά διακή-
ρυξη πίστης τής σημερινής πολιτείας πρός τούς πονάρχαιους καί
βασικούς αύτούς θεσμούς.

Έκτός άπό αύτό όμως, τό άρθρο 21 τοϋ Συντάγματος έκφράζει
όχι μόνο τήν έπιθυμία τής Πολιτείας νά στερεώση καί νά ένισχύση
τούς θεσμούς αύτούς, άλλά καί τήν άνησυχία της γιά ένα σοβαρό
πρόβλημα πού άντιμετωπίζει τό έθνος μας. Είναι ή υπογεννητικό-
τητα πού, δυστυχώς, άποτελεί τόν τελευταίο καιρό τό χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα τής έλληνικής οικογενείας, ιδιαίτερα στίς πόλεις.

"Οταν δύο νέοι παντρεύωνται, πρέπει ν' άποκτήσουν παιδιά.
Αύτό δέν είναι μόνο δική τους έπιθυμία καί έπιταγή τής φύσης,
άλλά καί μιά έθνική άνάγκη. Γιατί ή χώρα μας πρέπει νά μεγαλώση
όχι σέ έκταση άλλά σέ πληθυσμό μέ νέους πολίτες πού θά πάρουν τή
σκυτάλη άπό τούς παλιούς καί θά συνεχίσουν ααύτοί πλέον τήν πο-
ρεία τοϋ έθνους. "Otocv όμως ένα ζευγάρι άποκτήση μόνο δύο παι-
διά, άπλώς συντηρείται ό σημερινός πληθυσμός τών Ελλήνων καί
ή χώρα μας δέν προχωρεί. Μένει στάσιμη. "Οταν όμως ένα ζευγάρι
άποκτά ένα μόνο παιδί, τό έθνος δέν σταματά μόνο έκεί πού βρί-
σκεται, άλλά οπισθοχωρεί καί χάνει τόν άγώνα πού είναι υποχρεω-
μένο νά δίνη καθημερινά ποντοϋ καί πρός όλους. Αύτό σημαίνει πώς
ή ύπογεννητικότητα πού ύπάρχει σήμερα στήν 'Ελλάδα, δέν έχει
καθηλώσει μόνο τόν πληθυσμό τής χώρας μας στούς ίδιους σχεδόν
άριθμούς. Άποτελεί τοαττόχρονα καί τροχοπέδη γιά τήν άνάπτυξη
καί πρόοδο τής χώρας μας. Αύτή είναι ή βαθύτερη έννοια τοϋ άρθρου
21 τοϋ Συντάγματος.
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2. Πολύτεκνοι.

Στήν άμέσως έπόμενη παράγραφο του άρθρου 21 άναφέρεται ότι
οί πολύτεκνες οικογένειες «δικαιούνται της προστασίας τοϋ κρά-
τους». Ό είδικός νόμος περί πολυτέκνων ορίζει ότι πολύτεκνοι θεω-
ρούνται κατ' άρχήν όσοι έχουν πάνω άπό πέντε παιδιά, οί χήρες
μέ τρία παιδιά καί πάνω.

Στούς πολυτέκνους παρέχονται εύκολίες στήν ιατρική καί φαρμα-
κευτική περίθαλψη, έκπτώσεις στά είσιτήρια τών συγκοινωνιών, εύ-
κολίες καί φορολογικές άπαλλαγές, γιά ν* άποκτήσουν λαϊκή στέγη
καί άλλα προνόμια. Στό πρώτο παιδί τους, ό νόμος δίνει άπαλλαγή
άπό τή στρατιωτική θητεία καί σέ όλα τά παιδιά πολυτέκνων προ-
νόμια γιά τήν παιδεία.

Υπάρχουν 106 'Ενώσεις καί Σύλλογοι Πολυτέκνων στίς κυριώ-
τερες πόλεις της χώρας μας καί μιά όμοσπονδία όλων αύτών τών
σωματείων στήν Αθήνα. Οί πολύτεκνες οίκογένειες σέ όλη τήν 'Ελ-
λάδα δέν ξεπερνούν τίς 26.700.

3. Μητρότητα και παιδική ήλικία.

Ή προστασία της μητρότητας καί τής παιδικής ήλικίας είναι
θέματα πού όπτασχολοϋν τό κράτος έδώ καί πολλές δεκαετίες καί
ρυθμίζονται άπό ενα πλήθος είδικούς νόμους.

—Ή έργοττική νομοθεσία προβλέπει γιά τήν προστασία τών
έργαζομένων παιδιών καί τών γυναικών πριν καί μετά τόν τοκετό.

— Είδικός κλάδος στή διοίκηση, τό 'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπη-
ρεσιών, ιδρύει μαιευτήρια, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, πρεβεντό-
ρια, παιδικούς υ ιαθμούς καί άλλα τέτοια καταστήματα προστα-
σίας παιδιών καί τά συντηρεί μέ δικό του προσωπικό.

— Τό ίδιο 'Υπουργείο άναθέτει σέ οργανισμούς δημοσίου δι-
καίου, όπως τό Πατριωτικό "Ιδρυμα Κοινωνικής Προνοίας καί Αντι-
λήψεως, (ΠΙΚΠΑ), τό Έθνικόν "Ιδρυμα Προνοίας (ΕΙΠ) καί άλλα,
τήν εύθύνη γιά ορισμένους τομείς τής παιδικής προστασίας καί έπι-
χορηγεϊ γενναία τά ιδιωτικά ιδρύματα στόν τομέα αύτόν έπιβλέπον-
τας τήν κανονική λειτουργία τους.

— Τά 'Υπουργεία Παιδείας καί 'Απασχολήσεως όργανώνουν θερινές
κατασκηνώσεις γιά τά παιδιά τών σχολείων καί τούς έργαζομένους
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νέους. Γιατί λοιπόν επρεπε και τα θέματα αυτά να αναφερθούν μέ
ειδική διάταξη άπό τό Σύνταγμα ; Καί έδώ συμβαίνει αυτό πού εί-
παμε πιο πάνω : δηλαδή τό Σύνταγμα θέλει μέ ειδική μνεία νά το-
νίση τή σημασία πού δίνει τό σημερινό κράτος - αύτό πού οί θεω-
ρητικοί ονόμασαν στόν 20όν αιώνα «Κράτος - Πρόνοια» - στήν προ-
στασία τής μητέρας καί τοϋ παιδιού. "Ισως αύτό νά γίνεται έπειδή
οί συντάκτες του, διαπιστώνοντας ότι στή χώρα μας δέν έχει άκόμη
άναπτυχθή σέ όλη τήν κοινωνία ή άνάγκη τής άλληλεγγύης τών
ανθρώπων καί τής προστασίας τών άδυνάτων θέλουν καί μέ ειδική
μνεία στό Σύνταγμα νά υπενθυμίσουν στό λαό τόν ειδικό αύτό προο-
ρισμό τοϋ κράτους. Ή άναγραφή όμως καί μόνον οαίιτών τών δια-
τάξεων στό Σύνταγμα, δέν παρέχει στόν πολίτη τό δικαίωμα νά
καταφύγη στά δικαστήρια καί μέ άγωγή κατά τοϋ δημοσίου νά
ζητήση τήν προστασία τοϋ άρθρου 21 τοϋ Συντάγματος, άν δέν
υπάρχουν καί ειδικοί νόμοι πού νά κοίθορίζουν μέ κάθε λεπτομέρεια
τή μορφή καί τήν έκταση τής προστασίας αύτή ς.

§ 30. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
1. 'Ανάπηροι καί θύματα πολέμων

Ή ύποχρέωση τοϋ κράτους γιά τή βοήθεια προς τούς σωματικά
ή οικονομικά άδυνάτους είναι πολύ μεγαλύτερη άπένοίντι τών άνα-
πήρων πολέμου άπ' ό,τι γιά κάθε άλλη τάξη ή όμάδα πολιτών, γιοττί
αύτοί έχασαν τήν ύγεία τους ή τήν άρτιμέλεια τοϋ σώματος τους
πολεμώντας γιά τήν πατρίδα καί όχι άπό τυχαίο γεγονός.

'Εκτός άπό τίς τιμητικές διακρίσεις πού δίνονται στούς άναπή-
ρους πολέμου, τό κράτος τούς παρέχει ολοκληρωμένη ίοττρική περί-
θαλψη καί λουτροθεραπεία, έποίγγελμοτπκή άποκατάσταση σέ πε-
ρίπτερα ή θέσεις στό βοηθητικό προσωπικό τών μεγάλων όργοίνι-
σμών, έκπτώσεις στά εισιτήρια τών συγκοινωνιών, όακχλλαγές ώς
ένα σημείο άπό τούς φόρους εισοδήματος καί διευκολύνσεις φορολο-
γικές καί άλλες διευκολύνσεις γιά τήν άπόκτηση λαϊκής στέγης.

Τό κυριότερο όμως είναι οί συντάξεις πού χορηγεί ή πολιτεία
στούς άναπήρους πολέμου πού καθορίζονται άνάλογα μέ τό βαθμό
άναπηρίας τοϋ κάθε συνταξιούχου. Στόν τακτικό προϋπολογισμό
τοϋ Κράτους τοϋ 1975 ό άριθμός τών πολεμικών συνταξιούχων ύπερ-
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βαίνει τούς 63.000 καί τό συνολικό ποσόν πού καταβάλλεται για τίς
συντάξεις τους φθάνει τά 1.957 έκατομμύρια δραχμές.

Δέν άποτελεί όμως, μόνον ύποχρέωση τού κράτους, ή φροντίδα
καί τό ένδιαφέρον γιά τούς άναπήρους καί τά θύματα πολέμου.
"Ολοι οί "Ελληνες μικροί καί μεγάλοι, όφείλουν σεβασμό καί εύγνω-
μοσύνη πρός έκείνους πού θυσιάστηκαν γιά την πατρίδα μας.

Σεβασμό όμως, άν θέλωμε νά μιλήσωμε γενικότερα, όφείλομε έπί-
σης όλοι οί "Ελληνες καί πρός κάθε άλλο άνάπηρο καί συνάνθρωπο
μας, πού άπό κάποια άτυχία, ύποφέρει άπό κάτι σοβαρό, δέν έχει
άκέραια όλα τά μέλη τοϋ σώματος του, ή, δέν άντιλαμβάνεται καλά
καί σωστά όσα τοϋ λέμε. Σέ όλες οα/τές τίς περιπτώσεις, ή συμπερι-
φορά μας πρέπει νά είναι πολύ προσεκτική, όχι μόνον έπειδή οί
άνθρωποι αύτοί χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία καί φροντίδα,
άλλά καί έπειδή ποτέ δέν πρέπει νά τούς δείχνωμε ότι τούς ξεχωρί-
ζομε ή τούς υποτιμούμε.

2. Προστασία ύγείας

Σέ άλλη παράγραφο τοϋ άρθρου 21 τοϋ Συντάγματος άναφέρε-
ται ότι τό Κράτος «μεριμνά διά τήν ύγείαν τών πολιτών καί λαμ-
βάνει ειδικά μέτρα διά τήν προστασίον τοϋ γήρατος καί τής άναπη-
ρίας».

Μέ τή διάτταξη αύτή έπιβεβαιώνεται ότι τό κράτος δέν έχει μόνο
ύποχρέωση γιά λόγους κοινωνικής άλληλεγγύης νά φροντίζη γιά
τήν ύγεία τών πολιτών, άλλά έχει καί συμφέρον. Γιατί στ5 άλήθεια
τό μεγοΛύτερο οικονομικό ά(γο(θό σέ κάθε χώρα είναι αύτό πού σή-
μερα τό ονομάζουν «ό άνθρώπινος παράγων». Ούτε τά κεφάλαια,
ούτε τά πλούτη, ούτε τά κτίρια καί οί έγκςτταστάσεις λογαριάζουν
τόσο, όσο οί γεροί άνθρωποι πού μέ τήν έργασία τους θά κάνουν,
ώστε όλα αύτά νά άποδώσουν. Γι* οχύτό στόν κρατικό προϋπολογι-
σμό προβλέπεται ένα πολύ σημοντικό κονδύλι στά τοίκτικά έξοδα
γιά τήν ύγεία, τά ίατρεία, νοσοκομεία, άγροτικούς γιατρούς, μέ-
τρα γιά τήν προφύλαξη άπό έπιδημίες καί τήν καταπολέμηση τους,
όταν έκδηλωθοϋν. Καί στόν προϋπολογισμό έπενδύσεων άναγρά-
φονται σοβαρές πιστώσεις γιά νέα έργα στόν τομέα τής ύγείας,
καί γιά σωματικά ή πνευματικά άνάπηρα άτομα τά όποϊα προ-
στατεύει είτε σέ είδικά ίδρύματα, όπως οί οίκοι τυφλών, κωφαλά-
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λων κ.λττ. όπου παρέχει τήν λεγόμενη κλειστή κοινωνική πρόνοια,
σέ δημόσια 'ιδρύματα τού Δημοσίου ή τών 'Οργανισμών Δημοσίου
Δικαίου ή σέ Ιδιωτικά καταστήματα πού έπιχορηγοΰνται άπό τό
κράτος, είτε μέ έπαγγελματική άποκατάσταση καί ενίσχυση της
οίκογενείας, δηλαδή τήν λεγόμενη άνοικτή πρόνοια.

Γι' αύτό άλλωστε έγγράφονται στόν κρατικό προϋπολογισμό,
τόσο στόν tocktiko όσο καί στόν προϋπολογισμό έπενδύσεων τερά-
στια ποσά γιά τίς δαπάνες κοινωνικής προνοίας καί υγείας. Παρα-
θέτομε έδώ έναν πίνακα πού δείχνει τίς σχετικές μέ τά θέματα αύτά
δαπάνες γιά τό 1975, σέ σύγκριση μέ τό 1974 (σέ έκατομμύρια
δραχμές) :

I. Δαπάνες Προνοίας 1975 1974

Τακτικός Προϋπολογισμός 2,336,5 1.994,2 +342,3

Προϋπολογισμός 'Επενδύσεων 100,0 35,2 + 64,8

II. Δαπάνες 'Υγείας

Τακτικός Προϋπολογισμός 6,172,8 5.148,0 + 1.024,8

Προϋπολογισμός 'Επενδύσεων 550,0 415,0 + 135,0

3. Περίθαλψη ήλικιωμένων

'Επειδή άκριβώς ό άνθρωπος είναι τό πολυτιμότερο άγαθό γιά
τό κράτος, γι' αύτό ή οργανωμένη κοινωνία πρέπει νά μέριμνα καί
γιά έκείνους πού έχασαν τίς δυνάμεις τους μέ τά χρόνια καί δέν μπο-
ρούν πιά ν' άποδώσουν μέ τήν έργασία τους καί νά συντελέσουν
στήν οικονομική πρόοδο τής χώρας. Ό κυριότερος τρόπος, μέ τόν
όποιο τό κράτος φροντίζει νά έξασφαλίση τούς γέρους είναι οί συν-
τάξεις γήρατος.

Σήμερα οί περισσότεροι "Ελληνες είναι άσφαλισμένοι. Οί εργά-
τες καί οί ύπάλληλοι τών πόλεων στό "Ιδρυμα Κοινωνικών 'Ασφα-
λίσεων (ΙΚΑ), οί άγρότες στόν 'Οργανισμό 'Αγροτικών 'Ασφαλί-
σεων (ΟΓΑ), οί έλεύθεροι έπαγγελματίες (Ιατροί, δικηγόροι, έμπο-
ροι, αύτοκινητιστές, βιοτέχνες καί άλλοι) στά κλαδικά τους ταμεία
καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι συνταξιοδοτούνται άπό τό δημόσιο.
"Ολοι σχεδόν οί άσφαλισμένοι καταβάλουν είσφορές στά ταμεία
τους πού όμως τΙς περισσότερες φορές δέν είναι άνάλογες μέ τίς δα-
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πάνες y là τίς συντάξεις. Τά έλλείμματα καλύπτονται άττό τό δημό-
σιο ή άττό ειδικές φορολογίες τούς λεγόμενους κοινωνικούς πόρους.
Ειδικά οί συντάξεις τοϋ ΟΓΑ παρέχονται χωρίς τακτικές είσφορές
τών άγροτών καί τά έξοδα καλύπτονται άπό πρόσθετη φορολογία
πού καταβάλλουν οί κάτοικοι τών πόλεων γιά αύτόν τό σκοπό.

Τό σύνολο τών άσφαλισμένων γιά τό 1975 ήτοα; :

§ 31. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

'Εκτός άπό τίς άτομικές έλευθερίες, τά νεώτερα Συντάγματα κα-
θιερώνουν καί τά κοινωνικά δικαιώματα πού έχει ό πολίτης όχι
πιά μέ τήν ίδιότητά του σάν άτομο, άλλά σάν μέλος τής κοινωνίας
καί σάν έργαζόμενος άνθρωπος.

"Οσο μεγόΛωνε ό άριθμός τών έκλογέων, μέ τήν έφαρμογή τής
καθολικής ψηφοφορίας, τόσο περισσότερο τά πλατύτερα λαϊκά
στρώμοττα ζητούσαν νά άναγνωρισθή, όχι μόνο ή ύποχρέωση τού
κράτους νά μην έπεμβαίνη στις έλευθερίες τοϋ άτομου, άλλά συγχρό-
νως καί ή ύποχρέωση τοϋ κράτους νά ρυθμίζη τήν οικονομική ζωή
γιά τό όφελος τών έργαζομένων.

Ή οικονομική έξέλιξη, ϋστερ' άπό τήν έκπληκτική άνάπτυξη της
τεχνολογίας μέσα στίς τελευταίες δεκαετίες, έδειξε ότι τά καθήκοντα
τοϋ κράτους δέν μπορούν νά περιορισθούν στή μή επέμβαση στήν
οικονομική έλευθερία τών άνθρώπων. Γιατί πολύ συχνά ή έλευθερία
αύτή όδηγεί στήν έκμετάλλευση τών άδυνάτων άπό τούς οικονομι-
κά ισχυρούς. 'Αντίθετα, τό κράτος πρέπει νά παίρνη όλα τά άναγ-
καϊα μέτρα γιά τήν προστασία τών έργαζομένων, έστω καί άν τά
μέτρα αύτά περιορίζουν τις άτομικές έλευθερίες τών Ισχυροτέρων.

Φυσική συνέπεια τής νέας αύτής νοοτροπίας είναι ότι στόν
20όν αίώνα άναγνωρίσθηκε ή ύποχρέωση τοϋ κράτους νά έξασφα-

— στό ΙΚΑ..............

— στόν ΟΓΑ ...........

— άπό τά Κλαδικά Ταμεία

άτομα
1.025.000
1.642.758
140.000

Γ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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γματος, άλλά προϋποθέτει ότι οί μισθωτοί θά είναι όργανωμένοι σέ
ισχυρές έργατικές οργανώσεις (συνδικάτα) καί ότι αυτές θά είναι σέ
θέση νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους. "Οσο λιγότερο άναπτυ-
γμένη είναι μιά μή κομμουνιστική χώρα, τόσο πιό άδϋνατο είναι συ-
νήθως τό συνδικαλιστικό της κίνημα καί έλέγχεται άπό έκείνους που
άσκοϋν τήν κρατική έξουσία.

Σχετική είναι έπίσης καί ή άξίωση τών έργαζομένων νά συμμετέ-
χουν στό καθορισμό τών κατώτατων όρίων τών ήμερομισθίων (συλ-
λογικές συμβάσεις).

4. Ή Ισότητα άνδρών και γυναικών στήν άμοιβή τής έργασίας

"Οταν οί γυναίκες άρχισαν νά έργάζωνται έξω άπό τό σπίτι,γιοττί
ή παραγωγή έφυγε πιά άπό τήν οικιακή καί βιοτεχνική οικονομία
καί μεταφέρθηκε στά έργοστάσια, προσέφεροο; άρχικά έργασία άνει-
δίκευτη. Έπί πλέον ό άριθμός τών γυναικών πού ζητοϋσον δουλειά
ήταν πολύ μεγάλος καί κάθε μέρα μεγάλωνε καί πιό πολύ. Συνέπεια
αύτοϋ, μέ τίς άντιλήψεις πού έπικρατοϋσαν στίς άρχές τοϋ 19ου αιώνα,
ότι δηλαδή ή προσφορά καί ή ζήτηση καθορίζει τίς τιμές τών έμπο-
ρευμάτων καθώς καί τής έργασίας, ήταν νά καθορίζωνται τά ήμερο-
μίσθια τών γυναικών τής έποχής έκείνης σέ έπίπεδα πολύ κατώτερα
άπό τά άνδρικά. Ή άρχή αύτή διοπ-ηρήθηκε καί άφοϋ οί γυναίκες
είδικεύθηκαν καί έκπαιδεύθηκαν στά έποχγγέλματα. Γι' αύτό τό αί-
τημα «ίση πληρωμή γιά ίση έργασία» ήταν κοινό αίτημα πού πρό-
βαλαν όλες οί γυναικείες οργανώσεις έπί ένα σχεδόν αιώνα.

Στήν 'Ελλάδα ή ισότητα πληρωμής άνδρών καί γυναικών κοτθιε-
ρώθηκε τό 1951 γιά τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί λίγο άργότερα
γιά τούς έργαζομένους στούς 'Οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου, δηλαδή στούς δήμους, τά άσφοό\ιστικά ταμεία, τό
ΙΚΑ κ.λπ. Στίς ιδιωτικές έπιχειρήσεις έν τούτοις έπικρατοϋσε ώς τόν
'Απρίλιο 1975 κανόνας ότι οί γυναίκες έργάτριες καί ύπάλληλοι θά
παίρνουν κατώτερες άποδοχές άπό τούς άνδρες. Ή διάκριση αύτή κα-
ταργήθηκε μέ νόμο τοϋ 1975, ό όποιος έπικύρωσε τήν διεθνή σύμ-
βαση έργασίας άριθ. 100. Ή 'Ελλάδα είχε ύπογράψει τή σύμβαση
αύτή άπό τό 1952. Τέλος, τό άρθρο 22 τοϋ Συντάγμοττος τοϋ 1975
άναφέρει ρητά τά έξής: «Πάντες οί εργαζόμενοι άνεξαρτήτως φύλου
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ή άλλης διακρίσεως δικαιούνται ίσης άμοιβής δΓ ίσης αξίας -παρεχο-
μένη ν έργασίαν».

5. Το δικαίωμα γιά κοινωνική άσφάλιση

Τό κράτος έχει σήμερα τή δυνατότητα άλλά καί τήν υποχρέωση
νά έττεμβαίνη στίς συμβάσεις έργασίας καί νά έπιβάλλη ώστε κάθε
εργαζόμενος νά άσφαλίζεται ύποχρεωτικά γιά ττεριτττώσεις άσθενείας
ή άτυχηματος, καθώς καί γιά τήν περίθαλψή του όταν γεράση. Ή
κοινωνική άσφάλιση πραγματοποιείται μέ τό νά κρατά υποχρεωτικά
ό έργοδότης ενα μέρος άπό τόν μισθό τοϋ έργαζομένου έργάτη. Οί
κρατήσεις αυτές, έργαζομένων καί έργοδοτών, στήν πράξη γίνονται
μέ είδικά ένσημα που κολλά ό έργοδότης στό άσφαλιστικό βιβλιάριο
τοϋ έργαζομένου. Τά χρήματα παραδίδονται στά άσφαλιστικά τα-
μεία, γιά νά διατεθοϋν γιά τόν σκοπό που προορίζονται. Ή υποχρέ-
ωση αυτή τοϋ κράτους είναι τό κύριο μέτρο πού έξασφαλίζει τόν πο-
λίτη άπό τήν άνάγκη καί τήν ένδεια καί άποτελεί σήμερα δικαίωμα
κάθε έργαζομένου· κατοχυρώνεται άπό τό άρθρο 22, παρ. 4 τοϋ Συν-
τάγματος ώς έξης: «Τό κράτος μεριμνά διά τήν κοινωνικήν άσφάλισιν
τών έργαζομένων ώς ό νόμος όρίζει». Μέ τίς κοινωνικές άσφαλίσεις
παίρνουν σάρκα καί οστά οί νέες άντιλήψεις γιά τόν προορισμό τού
κρόπτους.

Στήν 'Ελλάδα οί κοινωνικές άσφαλίσεις άρχισαν νά έφαρμόζωνται
λίγο πριν τόν β' παγκόσμιο πόλεμο "Ολοι οί έργαζόμενοι σέ ιδιω-
τικές επιχειρήσεις άσφαλίζονται στό "Ιδρυμα Κοινωνικών 'Ασφαλί-
σεων (ΙΚΑ), υπάρχουν όμως ορισμένοι κλάδοι, όπως οί τραπεζικοί,
τό προσωπικό τών αύτοκινήτων, τυπογράφοι καί άλλοι πού υπά-
γονται σέ ιδιαίτερα άσφαλιστικά ταμεία. Οί άμεσοι καί έμμεσοι ασφα-
λισμένοι στά διάφορα ταμεία κοντεύουν νά φθάσουν τό σύνολο τών
έργαζομένων. Στό ΙΚΑ καί μόνο οί άμεσοι άσφαλισμένοι είναι 1.073.000
καί μαζί μέ τά προστατευόμενα μέλη τών οικογενειών τους φθάνουν
τούς 2.870.000 άτομα. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι έχουν συντάξεις καί
περίθαλψη πού προσφέρεται άπό τό κράτος. Οί πολιτικοί καί στρα-
τιωτικοί συνταξιούχοι πού εισπράττουν συντάξεις άπό τό δημόσιο
ήταν τό 1974 σχεδόν 123.000 άτομα. Οί μόνοι μή άσφαλισμένοι μέ-
χρι τό 1964 ήτοα> οί άγρότες πού άποτελούν ενα πολύ μεγάλο μέρος
τοϋ πληθυσμού τής χώρας μας. Σήμερα έχει όμως δημιουργηθή γι'
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jecuTOÙs ό 'Οργανισμός 'Αγροτικών 'Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), πού απο-
νέμει συντάξεις κσί στους άγρότες, άνδρες καί γυναίκες, πάνω άπό 65
χρόνων, καθώς καί νοσοκομειακή περίθαλψη.

6. Τό δικαίωμα του έργαζομένου γιά έβδομαδιαία άνάπαυση και έτή-

σια άδεια.

Τό δικαίωμα αυτό ισχύει στήν 'Ελλάδα μέ τήν έργατική νομοθε-
σία. Οί νόμοι γιά τήν Κυριακή άργία καί γενικά τήν έβδομαδιαία άνά-
παυση (ρεπό) έφαρμόζονται άπό τό 1911. Ό νόμος γιά τήν «έτή-
σια άδεια μετ' άποδοχών» όλων τών έργαζομένων ισχύει άπό τό 1945.
Ή διάρκεια τής άδειας ρυθμίζεται άνάλογα μέ τά χρόνια ύπηρεσίας,
πού έχει ό μισθωτός σέ μιά έπιχείρηση.

Δ' ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

§ 32. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σέ μιάν έποχή, όπως ή σημερινή, όπου τά πάντα μεταβάλλονται
μέ ροίγδαίο ρυθμό, οί συνθήκες πού δημιουργούνται καί οί άνόίγκες
πού προκύπτουν, έπιβάλλουν νέα μέτρα καί διαφορετικά κριτήρια,
άπό αύτά πού ίσχυαν παλαιότερα.

Τό άρθρο 24 τοϋ Συντάγματος προνοεί άκριβώς γιά μιά νέα ανά-
γκη πού δημιουργήθηκε τά τελευταία χρόνια άπό τήν τρομακτική
πορεία τού μηχανικού πολιτισμού, τήν έκπληκτική πρόοδο σέ πολ-
λούς τομείς καί, τέλος, άπό τή φυσική, ώς ένα βοίθμό, άδιαφορία τοϋ
άνθρώπου γιά όσα άτυχη, δυσάρεστα ή καταστρεπτικά συμβαίνουν
γύρω του.

Ή προστασία τοϋ περιβάλλοντος, γιά τήν όποία ομιλεί τό άρθρο
αύτό δέν μπορεί ν' άποτελέση έργο καί προσπάθεια μερικών άτόμων
ή νά άνατεθή μόνο σέ λίγες ειδικές επιτροπές ή ύπηρεσίες. 'Αποτελεί
έπείγουσα ύποχρέωση όλων μας καί κοίθενός χωριστά. Γιατί στήν
πραγματικότητα προσπαθεί νά αντιμετώπιση έναν τρομακτικό κίν-
δυνο πού μόνο μέ τήν κοινή προσπάθεια μπορούμε νά τόν έκμηδενί-
σωμε, ή έστω νά τόν περιορίσωμε στις λιγότερες δυνατές κοτταστρε-
πτικές συνέπειες.

Περιβάλλον είναι αύτό πού έννοεϊ ή ίδια ή λέξη, άλλά είναι ταυ-
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τόχρονα καί χίλια δυο άλλα μεμονωμένα πράγματα, καθένα χωριστά
καί όλα μαζί.

— Είναι τά άρχαία μνημεία τοϋ ττολιτισμοϋ μας, άλλά καί πολλές
νεώτερες δημιουργίες, που δένουν τό παλιό μέ τό σύγχρονο, τό χθές
μέ τό σήμερα.

— Είναι οί ΘόΛασσες καί οί άκρογιαλιές μας, πού πρέπει νά διαφυ-
λαχθούν, νά διατηρηθούν καί νά διασωθούν, όχι μόνο άπό πετρέλαια
καί τά χημικά κατάλοιπα πού τίς δηλητηριάζουν, άλλά έπίσης νά προ-
στοττευθούν άπό έκείνους πού, συνειδητά ή άσυνείδητα, άλλοιώνουν
τήν μορφή καί τήν φύση τους, τίς κατοίκλέβουν, τίς καταπατούν ή
τίς έμπορεύονται.

— Είναι τά λιγοστά ποτάμια μας, πού πρέπει νά προστατευθούν
γιά νά μή μεταβληθούν σέ οχετούς, όπως γίνεται ήδη σέ άλλα μέρη,
γιατί άλλωστε ή χώρα μας δέν έχει τήν πολυτέλεια τών πολλών καί
ορμητικών ποταμών, πού ύπάρχουν άλλοϋ.

— Είναι ό ούρανός καί ή άτμόσφαιρα, πού Θεωρούνται άπό τίς
καθαρότερες, διαυγέστερες τού κόσμου καί κινδυνεύουν τώρα άπό τήν
καπνιά τών έργοστασίων, τήν καρκινογόνο αιθάλη τών θερμάνσεων,
άπό τίς ύδρογονικές καί άτομικές έκρήξεις στόν Ειρηνικό καί τή Νε-
βάδα, στήν Σιβηρία καί στήν Κινεζική έρημο τοϋ Τσιέν γιάνγκ, άκόμη
καί άπό τά ύπερηχητικά άεροπλάνα πού «σχίζουν» κυριολεκτικά τόν
αίθέρα καί καταστρέφουν τήν φυσική ισορροπία τών ήχων καί της
άτμοσφαίρας.

— Είναι τά δάση, τό μεγαλύτερο άγαθό μας, πού άποτελούν τό
προστατευτικό τείχος γιά ενα σωρό φυσικούς έπιδρομεϊς, καί όμως
αφανίζονται μέ τόση ένταση καί τέτοιον κακοποιό ρυθμό άπό πυρ-
καγιές καί νόμιμη ξύλευση, ώστε νά διεκδικούμε τώρα τό θλιβερό προ-
νόμιο της πιό «φαλακρής» χώρας τής Εύρώπης.

— Είναι, τέλος, οί πόλεις πού άναπτύσσονται στήν πραγματικό-
τητα μέ τερατώδη τρόπο καί μορφή, συχνά χωρίς οικιστικό σχέδιο
καί σχεδόν πάντοτε χωρίς γούστο ή οίονδήποτε ρυθμό. Ή παλαιά
μορφή κάθε πόλης έχει έξαφανισθή άπό καιρό χωρίς ν' άντικατασταθή
άπό ότιδήποτε ένδιαφέρον, εύχάριστο, πρακτικό ή σωστό, πού συ-
νήθως Θυσιάζονται στό βωμό τής οίκοπεδολατρείας καί τοϋ «όριζόν-
τιου» τσιμεντένιου κουτιού.

'Αποτελεί ύποχρέωση κάθε πολίτου νά συνεισφέρη στήν προστα-
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σία του περιβάλλοντος, γιατί άπ* τήν καταστροφή του ή τή βαρεία
βλάβη του αυτός πρώτος θά ταλαιπωρηθή καί Θά ζημιώση.

Ή πολιτεία, μέ τό άρθρο 24 του Συντάγματος, έπισημαίνει τήν ά-
νάγκη τής πρωτοβουλίας αυτής καί καθορίζει όρισμένα γενικά μέτρα
πού είναι άπαραίτητα. Δέν είναι άλλωστε τυχαίο τό γεγονός ότι στό
άρθρο αυτό περιέχονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες άπ* ότι προ-
βλέπονται σέ πολλά άλλα καί ότι καθορίζονται όρισμένα μέτρα καί
κατευθύνσεις πού κρίνονται άναγκαία γιά τήν έφαρμογή τής πολι-
τικής αυτής.

Πολλά είναι άλλωστε καί πυκνά τά παραδείγματα άπό άλλες
χώρες, ίδίως εύρωπαϊκές καί άμερικανικές — όπου έχουν ίδρυθή είδικά
ύπουργεία περιβάλλοντος καί όπου είδικοί έπιστήμονές καί τεχνικοί
μέ τή βοήθεια τών πολιτών πού ένδιαφέρονται έφαρμόζουν μέ αυστη-
ρότητα μακρόπνοα μελετημένα μέτρα κάθε μορφής, γιά νά προστα-
τεύσουν τό περιβάλλον άπό τούς κινδύνους πού τό άπειλοϋν.

Στις χώρες αύτές κρίθηκε πώς ή ύπαρξη ένός ύπουργείου ή έστω
μιας συντονισμένης κρατικής ύπηρεσίας άποτελεϊ τόν καλύτερο τρόπο
έφαρμογής όλων έκείνων τών μέτρων πού, άνάλογα μέ κάθε περίστα-
ση κρίνονται άναγκαία γιά τόν σκοπό αύτό. Καί ή άλήθεια είναι πώς
στις χώρες αύτές τά μέτρα γιά τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος
έγκρίνονται καί έφαρμόζονται μέ ταχύτητα καί άποφασιστικότητα.

"Ετσι π.χ. ό Καναδάς άπαγορεύει τώρα νά προσεγγίζουν στά λι-
μάνια του τά γιγαντιαία πετρελαιοφόρα, γιατί έχει άποδειχθή πώς ή
παρουσία τους κοντά στις άκτές, όσα μέτρα καί άν πάρουν τά λιμε-
ναρχεία, προκαλεί έπικίνδυνη μόλυνση τής θάλασσας.

"Ενα άλλο παράδειγμα: τά έννέα κράτη τής Εύρωπαϊκής Οίκονο-
μικής Κοινότητος (ΕΟΚ) καταστρώνουν τώρα ένα κοινό σχέδιο, γιά
νά περιορισθή ή άσύδωτη καί χωρίς μέτρο οίκοδόμηση τών πόλεων
καί γιά νά διατηρηθούν άνοικτοί χώροι καί ύποχρεωτικοί «πνεύμονες
πρασίνου» στά μεγάλα άστικά κέντρα.

"Αλλα κράτη πάλι, ίδίως στήν άμερικανική ήπειρο, έχουν άναστα-
τωθή άπό τήν πρόσφατη άποκάλυψη ότι οί φοβεροί θόρυβοι πού προ-
καλούν τά άεριωθούμενα ύπερηχητικά άεροπλάνα γίνονται αΙτία γιά
πολλές νευρικές άλλά καί γιά καρδιακές παθήσεις τών άνθρώπων, καί
παίρνουν μέτρα γιά τήν προστασία τής άτμοσφαίρας άπό τή σύγ-
χρονη αύτή μάστιγα.
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4Ακόμη καί μερικά αφρικανικά καί ασιατικά κράτη, έστω καί καθυ-
στερημένα οικονομικά, προσπαθούν νά διατηρήσουν τις ζούγκλες
ττου ύπάρχουν στά έδάφη τους και τά άγρια θηρία ττου ζοϋν μέσα
στίς ζούγκλες αυτές. Γιατί άρχισαν τώρα νά συνειδητοττοιοϋν πώς
ή προστασία τοϋ περιβάλλοντος είναι ενα ένιαϊο σύνολο καί δέν χρει-
άζονται μόνο τά πάρκα, άλλά έπίσης καί τά άγρια θηρία καί τά παρ-
θένα δάση.

Τό άρθρο 24 τοϋ Συντάγματος μας άναφέρει μιά σειρά άπό μέτρα
καί προϋποθέσεις που θά έξασφαλίσουν τήν καλύτερη δυνατή προ-
στασία γιά τό έλληνικό περιβάλλον πού θά έφαρμοσθοϋν μέ τήν έκδο-
ση είδικών νόμων πού θά ρυθμίσουν καί άλλα προβλήματα πού Θά δη-
μιουργηθούν στό μέλλον.

Ειδικότερα τό Σύντοχγμα ομιλεί:

— γιά τή «χωροταξική άναδιάρθρωση», άνάπτυξη, πολεοδόμηση
καί έπέκταση τών πόλεων καί οικισμών. Στό θέμα αύτό θεσπίζεται
καί ή ύποχρέωση τών κοττοίκων νά προσφέρουν, χωρίς άποζημίωση,
ή μέ άντιπαροχή σέ άλλα μέρη, τίς άπαραίτητες έκτάσεις γιά τή
δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στούς οικισμούς καί νά συμμετέ-
χουν στά έξοδα γιά τήν έκτέλεση τών βασικών έργων.

— γιά τά μνημεία καί τίς παραδοσιακές περιοχές, πού, όπως γρά-
φει ή παρ. 6 τοϋ ΐδίου άρθρου, «τελούν ύπό τήν προστασία τού κρά-
τους». Αύτό είναι φυσικό, γιατί τά μνημεία πού βρίσκονται στή χώρα
μας άποτελούν μιά άπό τίς πιό πολύτιμες κληρονομιές τής 'Ελλάδας
καί τοϋ λαού της. Ειδικοί νόμοι θά ορίσουν τά μέτρα πού είναι άπα-
ραίτητα γιά νά πραγματοποιηθή ό σκοπός οίύτός καί πού κατ' άνά-
γκη Θά περιορίζουν τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας άναγνωρίζοντας
όμα>ς τόν τρόπο καί τό είδος τής άποζημίωσης πού θά μπορούν νά ζη-
τήσουν οι Ιδιοκτήτες.

— γιά τήν προστασία τών δασών καί άπαγορεύει αύστηρά τή με-
ταβολή τοϋ προορισμού τους. Τά δάση μας, πού κάποτε σκέπαζαν
όλόκληρο τόν έλληνικό χώρο, έχουν σήμερα καταστραφή σέ τέτοιο
βαθμό καί σέ τόση έκταση, ώστε νά χρειάζωνται μεγάλη καί ειδική
προσπάθεια, γιά νά διασωθούν καί ν' άπλωθούν καί πάλι στά γυ-
μνά έλληνικά βουνά.

Κοινή λοιπόν ύποχρέωση τοϋ κράτους καί τών πολιτών νά δια-
σώσουν ό,τι μπορεί άκόμη νά διασωθή άπό τά δάση, τά μνημεία, τούς
οίκισμούς, νά προλάβουν νά μή «ρυπανθοϋν» άνεπανόρθωτα ό άέρας,
τό έδαφος καί ή Θάλασσα, τό τοπίο, οί άκτές, τά βουνά καί κάθε γω-
νιά της έλληνικής γής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 33. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Σε μιά δημοκρατία όλες οί έξουσίες ή, όττοος τις λέμε σήμερα, λει-
τουργίες, πηγάζουν, δηλαδή προέρχονται άπό τό λαό. Αύτό όρίζει
καί τό δικό μας Σύντοτγμα. "Ομως οί έξουσίες τοϋ κρόττους δέν ασκούν-
ται όλες άπό ένα μόνο όργανο. 'Αντίθετα, μιά θεμελιώδης άρχή, στην
όποία στηρίζονται τά σύγχρονα πολιτεύμοττα, είναι ότι οι διάφορες
πράξεις τοΰ κράτους, δηλαδή οί διάφορες λειτουργίες του, γίνονται
ή κάθε μία άπό ιδιαίτερο όργανο. Ή άρχή οεύτή, ονομάζεται διάκριση
τών έξουσιών.

Τό νέο Σύνταγμά μας, σέ είδικό κεφοΛαιο πού έπιγράφεται «Σύν-
ταξις τής Πολιτείας», καθιερώνει ρητά τή διάκριση τών έξουσιών, ορί-
ζοντας στό άρθρο 26 ότι: 1) ή νομοθετική λειτουργία ασκείται άπό
τή Βουλή καί τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 2) ή έκιελεστική λει-
τουργία άσκεϊται άπό τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας καί την κυβέρ-
νηση καί 3) ή δικαστική λειτουργία άσκείται άπό τά δικαστήρια καί
οί δικαστικές άποφάσεις «έκτελοϋνται έν όνόματι του έλληνικοΰ λαοϋ».

Στά πρωτόγονα κράτη καί στήν άπόλυτη μοναρχία ό βασιλιάς ή
ό άρχηγός τής φυλής ήταν ταυτόχρονα νομοθέτης και κυβερνήτης και
δικαστής. Ή πείρα όμως έδειξε στούς λαούς, ότι δέν είναι ούτε εύκολο,
ούτε σωστό νά άσκήται όλη ή κροττική έξουσία άπό τό ίδιο πρόσωπο,
γιατί τότε τό πρόσωπο αύτό γίνεται πανίσχυρο καί δέν υπάρχει πιά
καμιά έγγύηση γιά.τίς έλευθερίες τών άτόμων. Γι' αύτό δέν είναι τυχαίο
ότι καί στήν 'Αθήνα τού Περικλή άλλα όργανα ήταν ο! δικαστές, άλλα
οί νομοθέτες καί άλλα οί κυβερνήτες. Παγκόσμια σημασία πηρε ή διά-
κριση μέ τή γαλλική έπανάσταση, πού έπηρεάστηκε στό θέμα τούτο
άπό τις διδασκαλίες τοϋ φιλόσοφου Μοντεσκιέ, ότι κάθε μία άπό τίς
τρεις έξουσίες τοϋ κράτους, νομοθετική, διοικητική καί δικαστική,
πρέπει νά άσκήται άπό άλλο όργανο καί δέν πρέπει τά όργανα της
μιας έξουσίας νά έπεμβαίνουν στά καθήκοντα της άλλης. "Ετσι ή μία
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εξουσία θά ττεριορίζη τήν πιθανότητα τής άλλης νά κάνη κατάχρηση
τής δυνάμεως της.

§ 34. Η ΒΟΥΛΗ

Νομοθετική εξουσία είναι εκείνη πού Θέτει, μεταβάλλει ή καταργεί
τούς νόμους, δηλαδή τούς κοκόνες πού ρυθμίζουν άναγκαστικά τήν
κοινωνική συμβίωση τών ανθρώπων. Τό άρθρο 26 τού νέου Συντά-
γματος προβλέπει ότι ή νομοθετική λειτουργία ένεργείται ύπό τής
Βουλής καί τοϋ Προέδρου τής Δημοκροττίας.

Ή Βουλή είναι τό όργοχνο έκείνο τού κράτους, πού άποτελείται άπό
άντιπροσώπους τοϋ λαού καί κύριος προορισμός της είναι νά ψηφίζη
τούς νόμους.

Οί βουλευτές, τά μέλη δηλαδή τής Βουλής, έκλέγονται άπό τούς
κοτΓοίκους τών εκλογικών περιφερειών. Κάθε βουλευτής όμως αντι-
προσωπεύει, σύμφωνα μέ τό άρθρο 51, παρ. 2 τοϋ Συντάγματος, ολό-
κληρο τό έθνος καί όχι μόνο τήν έκλογική του περιφέρεια.

Ό άριθμός τών βουλευτών, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, είναι δια-
κόσιοι τό έλάχιστο καί τριακόσιοι τό πολύ. Κάθε περιφέρεια έκλέγει
αριθμό βουλευτών άνάλογο μέ τόν πληθυσμό της, όπως αύτός προ-
κύπτει όπτό τήν τελευταία όστογραφή τοϋ κράτους (άρθρο 54, παρ. 2
τοϋ Συντάγματος.) Άπό τό σύνολο τών βουλευτών τό 1 /20, δηλαδή
άπό τούς 300 οί 15, θά είναι οί λεγόμενοι βουλευτές έπικρατείας. Αύτοί
εκλέγονται γιά όλη τήν έπικράτεια άνάλογα μέ τήν έκλογική δύναμη
κόίθε κόμμοττος. "Ετσι π.χ. άν ενα κόμμα κερδίση στις έκλογές 100
εδρες, θά πάρη καί άλλες 10 άπό τόν κατάλογο τών βουλευτών έπι-
κροττείας. Μέ τόν τρόπο οίύτόν τής εκλογής, παρμένον άπό τό Γερ-
μανικό Σύντοχγμα,διευκολύνονται τά κόμματα νά ύποδείξουν ορισμένα
πρόσωπα πού έχουν διοίκριθή στή δημόσια ζωή, γιά νά γίνουν μέλη
της Βουλής χωρίς νά πάρουν μέρος στόν έκλογικό άγώνα.

Γιά νά Θέση κόατοιος ύποψηφιότητα γιά βουλευτής, πρέπει νά
είναι "Ελληνας πολίτης πάνω άπό εικοσιπέντε χρόνων καί νά έχη
τό δικαίωμα τής ψήφου (άρθρο 55 τοϋ Συντάγματος). Δέν έπιτρέπε-
ται νά εκλεγούν οί δημόσιοι ύπόίλληλοι, οί στρατιωτικοί, οί δήμαρ-
χοι καί ορισμένες άλλες κατηγορίες άνθρώπων, άν δέν παραιτηθούν,
πριν άνακηρυχθοϋν ύποψήφιοι άπό τό άξίωμά τους (άρθρο 56, παρ.
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1). Και οί μέν στρατιωτικοί δέν μπορούν πια ττοτέ νά έπανέλθουν στό
στράτευμα, οί πολιτικοί όμως μπορούν νά ξαναλάβουν τήν υπηρεσία
τους άλλά μόνο άφοϋ περάση ένας χρόνος άπό τήν ημέρα πού παραι-
τήθηκαν. 'Εξαίρεση κάνει τό Σύνταγμα γιά τούς καθηγητές τών πανε-
πιστημίων, πού δέν είναι ανάγκη νά παραιτηθούν άπό τή θέση τους,
γιά νά έκλεγούν, καί στήν περίπτωση πού Θά τούς ψηφίση ό λαός θά
άνασταλή προσωρινά, όσο δηλαδή διαρκεί ή βουλευτική περίοδος, ή
καθηγητική ίδιότητά τους. 'Επίσης ό βουλευτής δέν μπορεί νά κατέχη
όρισμένες ιδιωτικές θέσεις, όπως είναι π.χ. ό διευθυντής έταιρείας μέ
είδικά προνόμια, ούτε νά μισθώνη δημόσια κτήμοττα. Αύτό λέγεται
«άσυμβίβαστον» τοϋ βουλευτικού άξιώματος (άρθρο 57, παρ. 1 τοϋ
Συντάγματος).

Ό βουλευτής δέν κοτταδιώκεται, ούτε έχει καμιά ευθύνη άπένοαπ-ι
οιουδήποτε γιά γνώμη ή ψήφο, πού έδωσε μέσα στη βουλή (άρθρον
60 παρ. 1), έκτός άν ή γνώμη αύτή συνδέεται μέ συκοφαντική δυσφή-
μιση άλλου προσώπου. Τό Σύνταγμα θέλησε μέ αύτόν τόν τρόπο νά
έξασφαλίση τήν άπόλυτη άνεξαρτησία της γνώμης καί της ψήφου
τών άντιπροσώπων τοϋ λαού. Τό προνόμιο αύτό ονομάζεται τό
«άνεύθυνον» τών βουλευτών».

'Επίσης οί βουλευτές δέν καταδιώκονται γιά όποιαδήποτε ιδιω-
τική πράξη τους (π.χ. άξιόποινη), ούτε συλλαμβάνονται ή φυλακί-
ζονται, όσο διαρκεί ή βουλευτική περίοδος, παρά μονάχα άν δώση
ειδική άδεια ή Βουλή (άρθρο 62 τοϋ Συντάγματος). Τό προνόμιο
αύτό ονομάζεται «ασυλία». 'Εννοείται ότι ή Βουλή εξετάζει μόνο άν
ό βουλευτής καταδιώκεται γιά πολιτικούς σκοπούς. "Otocv βεβαιωθη
ότι δέν πρόκειται γι' αύτό, πρέπει κανονικά νά δώση τήν άδεια νά
διωχθή.

2. Λειτουργία τής Βουλής

Ή λειτουργία τής Βουλής ρυθμίζεται καί άπό τό Σύνταγμα άλλά
καί άπό τόν κανονισμό της. Μετά τήν έκλογή τους, οί βουλευτές μπο-
ρούν νά άσκοϋν τά κοχθήκοντά τους, άφοϋ δώσουν τόν όρκο ότι θά
τηρήσουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους. Τό άρθρο 59 τοϋ Συντάγμα-
τος ορίζει τόν τύπο τοϋ όρκου γιά τούς χριστιανούς ορθόδοξους. Οί
άλλόθρησκοι ή έτερόθρησκοι όρκίζονται μέ τόν τύπο της θρησκείας
τους ή τοϋ δόγματος τους.
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Ή διάρκεια της Βουλής είναι τέσσερα χρόνια άττό τήν ή μέρα τών
έκλογών καί τό χρονικό αυτό διάστημα λέγεται βουλευτική περίοδος
(άρθρο 53, τταρ. 1 τοϋ Συντάγματος). Ή περίοδος διαιρείται σέ συνό-
δους, τοπ<τικές και έκτοίκτες. Τακτική σύνοδος γίνεται μία κάθε χρόνο
καί άττό τό Σύνταγμα προβλέπεται ότι θά άρχίση στίς 15 Όκτωβρίου
(άρθρο 64, παρ. 1), όπότε ή Βουλή συνέρχεται «αυτοδικαίως». Ή
σύνοδος διαρκεί τό λιγότερο πέντε μήνες. "Εκτακτη σύνοδος είναι εκεί-
νη πού καλεί ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας (άρθρο 40 τοϋ Συντάγμα-
τος) όταν ή κυβέρνηση θά κρίνη πώς είναι άνάγκη. Ή έκτακτη σύνοδος
μπορεί ν* άσχοληθή μέ κάθε ζήτημα τής άρμοδιότητας τής Βουλής,
έκτός άπό τήν ψήφιση τοϋ προϋπολογισμού, γιατί αύτός, σύμφωνα
μέ τό άρθρο 72 τοϋ Συντάγματος, πρέπει ύποχρεωτικά νά ψηφισθή
άπό τήν τοοατική σύνοδο τής Βουλής.

Ή Βουλή στήν άρχή κάθε βουλευτικής περιόδου έκλέγει άπό τά
μέλη της τόν πρόεδρο καί τούς άντιπροέδρους, τούς γραμματείς καί
τά μέλη γιά τίς κοινοβουλευτικές καί έξεταστικές έπιτροπές. Οί έπι-
τροπές αύτές συγκροτούνται σέ άναλογία μέ τή δύναμη τόν κομμά-
των μέσα στή Βουλή (άρθρο 68, παρ. 3) τοϋ Συντάγματος).

Οί συνεδριάσεις τής Βουλής είναι δημόσιες, έχει δηλαδή κάθε πο-
λίτης τό δικαίωμα νά τίς παρακολουθήση. Έπί πλέον οί συζητήσεις
στή Βουλή μεταδίδονται τοοοπκά άπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεό-
ραση. Οί συζητήσεις στενογραφοϋνται καί τά πρακτικά δημοσιεύον-
ται μετά άπό κάθε συνεδρίαση.

§ 35. ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Εκλογείς

Ή Βουλή έκλέγεται άπό τό λαό (άρθρο 51, παρ. 1 τοϋ Συντάγμα-
τος). Μέ τή λέξη λαός όμοος δέν έννοοϋμε στήν περίπτωση αύτή δλους
τούς κατοίκους της χώρας, άλλά μόνο τούς πολίτες, άνδρες καί γυναί-
κες, πάνω άπό μιάν ορισμένη ήλικία. Αύτοί ονομάζονται καί έκλογεϊς.
Τό σύνολο τών εκλογέων λέγεται «έκλογικο σώμα».

2. 'Εκλογές

Τό Σύνταγμα όρίζει ότι οί έκλογές ένεργοϋνται «δι* άμέσου, μυστι-
κής καί καθολικής ψηφοφορίας» (άρθρο 51, παρ. 3 τοϋ Συντάγματος).
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α) Καθολική ψηφοφορία σημαίνει, ότι το κράτος δέν έχει τό δι-
καίωμα νά ζητήση ούτε περιουσιακά, ούτε κληρονομικά προσόντα,
ούτε ειδική μόρφωση, γιά νά έπιτρέψη στον "Ελληνα πολίτη νά ψη-
φίση. Τό μόνο πού ζητάει ό νόμος είναι τό όριο ήλικίας. Αύτό δέν ορί-
ζεται στό Σύνταγμα, άλλά είναι σήμερα τά 21 χρόνια.

β) Μυστική ψηφοφορία σημαίνει, ότι κανείς δέν έχει τό δικαίωμα
νά πληροφορηθή ποιόν ψήφισε ό κάθε πολίτης. Ή μυστική ψηφοφο-
ρία έξασφαλίζεται σήμερα μέ ένα ίδιαίτερο χώρισμα μέσα στό έκλο-
γικό τμήμα, όπου ό έκλογέας κλείνει τό ψηφοδέλτιο του σέ είδικό φά-
κελο, χωρίς νά τόν δη κανείς. Ή μυστικότητα τής ψηφοφορίας άπο-
βλέπει στό νά μήν μπορή κανείς νά έπηρεάση τόν έκλογέα καί όπτοτε-
λεϊ Θεμελιώδη άρχή τοϋ Συντάγματος.

γ) "Αμεση ψηφοφορία ύπάρχει, ôtocv οί έκλογείς εκλέγουν άπ' εύ-
θείας τούς άντιπροσώπους τους. Τό άντίθετο σύστημα είναι ή εμμεση
έκλογή, όπου οί έκλογείς ύποδεικνύουν όρισμένα πρόσωπα (εκλέκτο-
ρες), τά όποϊα θά εκλέξουν τούς άντιπροσώπους τοϋ έθνους. Στήν
'Ελλάδα ίσχυσε πάντοτε τό άμεσο σύστημα, πού άλλωστε έχει κατο-
χυρωθή καί άπό τό Σύνταγμα.

Τό Σύνταγμα τών έκλεκτόρων (έμμεση έκλογή) έφαρμόζεται στήν
'Αμερική γιά τήν έκλογή τοϋ προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

3. Τρόπος πού ένεργουνται οί έκλογές

α) Οί έκλογές διενεργούνται τήν ϊδια ήμέρα σέ όλο τό κρόττος
(άρθρο 51, παρ. 4 τοϋ Συντάγματος). Μπορεί μέ ειδικό νόμο νά έπι-
τραπή καί στούς "Ελληνες τοϋ έξωτερικοϋ νά ψηφίζουν στον τόπο
τής διαμονής τους.

β) Ό πολίτης είναι ύποχρεωμένος νά ψηφίση. Ό νόμος θεσπίζει
τό «ύποχρεωτικόν τής ψηφοφορίας» καί προβλέπει όρισμένες ποινές
γιά τούς έκλογεϊς πού δέν έκτελοϋν τό καθήκον τους οεύτό (άρθρο 51,
παρ. 5 τοϋ Συντάγμοττος).

γ) Οί έκλογές διεξάγονται μέ βάση τούς έκλογικούς καταλόγους,
όπου είναι γραμμένα τά ονόματα όλων τών έκλογέων. "Οσοι άπό
άμέλεια ή γιά άλλο λόγο δέν έγγραφοϋν στούς έκλογικούς καταλόγους,
δέν μπορούν νά ψηφίσουν.

δ) Οί ύποψήφιοι βουλευτές άνακηρύσσονται άπό τό Πρωτοδι-
κείο τής περιφερείας, όπου θά εκλεγούν.
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ε) Οί εκλογές γίνονται μέ ψηφοδέλτια, όπου αναγράφονται τά
ονόματα τών υποψηφίων τοϋ συνδυασμοί), που καταρτίζει κάβε κόμ-
μα. "Αλλοτε χρησιμοποιούσαν τίς κάλπες, δηλαδή δοχεία μετάλλινα
χωρισμένα σέ δύο διαμερίσμοττα, ένα μοά/ρο μέ τά γράμματα ΟΧΙ
καί ενα άσπρο μέ τά γράμματα ΝΑΙ· καί, άνάλογα μέ τήν προτίμησή
του, έριχνε ό πολίτης τό σφαιρίδιο του σ' ένα άπό τά δύο διαμερίσμα-
τα. Αύτά έχουν τώρα πιά καταργηθή, γιατί διευκόλυναν τήν
εκλογική νοθεία. "Ομως ή λέξη «κάλπη» καί «μαυρίζω» έχουν μείνει
στή γλώσσα μας σχετικά μέ τίς έκλογές.

στ) Τό κρόττος διαιρείται σέ έκλογικές περιφέρειες. Αύτές ορίζον-
ται άπό ειδικό νόμο καί μπορούν νά είναι εύρεΐες ή στενές. Στήν εύρεΐα
περιφέρεια έκλέγονται πολλοί βουλευτές, άπό τις διάφορες έπαρχίες
πού τήν οατοτελούν. "Ολοι αύτοί οί ύποψήφιοι περιλαμβάνονται σέ
κοινό ψηφοδέλτιο. 'Αντίθετα, στή στενή περιφέρεια είναι δυνατόν νά
εκλέγεται και ενας μόνο βουλευτής.

ζ) Οί έκλογικές περιφέρειες διαιρούνται σέ έκλογικά τμήματα, όπου
γίνεται ή ψηφοφορία. Τά τμήματα έπιτηρούνται άπό μίαν έφορευτική
επιτροπή καί άπό τόν δικαστικό άντιπρόσωπο, πού φροντίζει ώστε οί
εκλογές νά γίνουν ήσυχα, σύμφωνα μέ τούς νόμους καί νά είναι γνήσιες.

η) Τό κύρος τών έκλογών έλέγχεται άπό ένα ειδικό δικαστήριο
(άρθρο 100 τοϋ Συντάγματα). Άν κάποιος ύποψήφιος πού δέν
έχει τά προσόντα, έξελέγη βουλευτής ή άν, παρ' όλο πού ήταν στή
θέση τους ή έφορευτική επιτροπή καί ό δικαστικός άντιπρόσωπος,
ύπάρχη ύποψία πώς ένας οπό τούς ύποψηφίους άδικήθηκε, τότε
εχει κάθε πολίτης τό δικαίωμα νά προσβάλη μέ ένσταση τό κύρος
τής έκλογής. Τό ειδικό δικαστήριο άποτελείται άπό άνώτοττους
δικαστικούς, αρεοπαγίτες καί συμβούλους έπικρατείας. 'Εξετάζει
μάρτυρες ή έγγραφα καί μπορεί, άν πεισθή γιά τήν άκρίβεια τής
ενστάσεως, ν' άκυρώση τήν έκλογή στήν περιφέρεια, όπου ή διε-
ξοτγωγή εγινε χωρίς νά τηρηθούν οί νόμοι. 'Εκεί διενεργούνται άργό-
τερα επαναληπτικές έκλογές.

§36. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δύο είναι, κυρίως, τά έκλογικά συστήματα : τό πλειοψηφικό καί
τό άναλογικό.

7
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Μέ τό πλειοψηφικό σύστημα εκλέγεται ό ύποψήφιος του κόμματος
έκείνου ττού, σέ σχέση μέ τό δεύτερο κόμμα, πήρε έστω καί μία ψήφο
περισσότερη.

Μέ τό αναλογικό σύστημα οί έδρες τών βουλευτών κατανέμονται
ανάλογα μέ τόν άριθμό τών ψήφων πού πήρε κάθε κόμμα. "Αν π.χ.
σέ μιά περιφέρεια άναλογούν 25 εδρες στή Βουλή καί ψηφίσουν
175.000 έκλογείς, θά διαιρέσουμε τό σύνολο τών ψηφοφόρων αύτών
μέ τόν άριθμό τών βουλευτικών έδρών καί βρίσκομε ετσι τήν έκλο-
γική βάση (175.000 : 25 = 7.000). Τά κόμματα πού μετέχουν στήν
έκλογή θά πάρουν τόσους βουλευτές, όσες φορές χωρεί ή έκλογική
βάση (δηλαδή τό 7.000) στόν άριθμό τών ψήφων πού έλαβαν. Έάν
λ.χ. ένα κόμμα πήρε 72.000 ψήφους, τοϋ άντιστοιχοϋν 10 έδρες
(72.000 : 7.000= 10) καί θά έχη υπόλοιπο 2.000 ψήφους, πού θά
κατανεμηθούν μέ διάφορους ύπολογισμούς (δεύτερη κοτκχνομή).
Τίς ύπόλοιπες έδρες θά λάβουν οί υποψήφιοι τών άλλων κομμάτων,
πάντοτε μέ τήν άναλογία 7.000 ψήφοι = 1 βουλευτική εδρα. Τό
δεύτερο κόμμα μέ 50.000 ψήφους θά πάρη 7 έδρες (50.000 : 7= 7),
μέ ύπόλοιπο 1.000 ψήφους, τό τρίτο μέ 30.000 ψήφους θά πάρη τέσ-
σερεις έδρες, μέ ύπόλοιπο 2.000 ψήφους, καί τό τελευταίο μέ 18.000
μόνο δύο (18.000 : 7 = 2), μέ ύπόλοιπο 4.000 ψήφους.

'Αντίθετα, άν έφαρμόσωμε μέ τούς ίδιους άριθμούς τό πλειοψη-
φικό σύστημα, τό άποτέλεσμα τών έκλογών θά είναι έντελώς δια-
φορετικό, γιατί τό κόμμα πού έλαβε 72.000 ψήφους θά πάρη καί τίς
25 έδρες, έφ' όσον τά ύπόλοιπα κόμματα πήραν λιγότερους ψήφους
καί, μολονότι όλα μαζί συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους άπό τό
κόμμα της πλειοψηφίας, δέν θά κερδίσουν οΰτε μία εδρα.

Τό άναλογικό σύστημα εύνοεϊ τήν πιστή άπογραφή τών διαφό-
ρων πολιτικών δυνάμεων ένώ τό πλειοψηφικό έπιτρέπει νά σχηματι-
σθούν Ισχυρές κυβερνήσεις.

Εκτός όμως άπό τά δύο αύτάέκλογικά συστήματα, υπάρχουν καί
άλλα, πού άποτελούν ένα συνδυασμό τοϋ άναλογικοϋ καί τοϋ πλειο-
ψηφικού. Τά κυριώτερα είναι ή ένισχυμένη άναλογική καί τό μικτό.

Στήν ένισχυμένη άναλογική ύπάρχουν οί λεγόμενες πρώτη καί
δεύτερη κατανομή (όπως άλλωστε καί στήν όπτλή άναλογική).
Στήν πρώτη κατανομή μετέχουν όλα τά κόμμοττα καί έκλέγουν

άριθμό βουλευτών άνάλογο μέ τόν άριθμό τών ψήφων πού έλαβαν,

ΑΔΗΓνΐ ! Α /

QQ ---

KENTp ~ \ .. γ. , ·

ΙΣΤΟΡ : ~ ρ,. ...



KENTPON ΕΡΕΥΝΗΣ

ΙΖΤΟΡΙΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ élKAÎOV ' .
èvco τα υπόλοιπα τών ψήφων αθροίζονται σέ ευρύτερες περιφέρειες,
όπου γίνεται ή δεύτερη κατανομή. "Οταν όμως τό σύστημα είναι ή
ή ένισχυμένη αναλογική, τότε στή δεύτερη κατανομή δέν μετέχουν
πιά δλα τά κόμματα, άλλά μόνο τά μεγάλα, δηλαδή έκεϊνα πού θά
συγκεντρώσουν ορισμένο ποσοστό ψήφων σέ όλη τήν χώρα. Τό
ποσοστό oc&ro δέν είναι όμοιο πάντοτε σέ όλες τις έκλογές, άλλά
όρίζεται κάθε φορά διαφορετικά άπό τόν έκλογικά νόμο. Τό 1974,
π.χ. τό ποσοστό τών ψήφων γιά τή συμμετοχή στή δεύτερη κατα-
νομή είχε όρισθη γιά μέν τά κόμματα σέ 17% τού συνόλου καί γιά
τούς συνασπισμούς κομμάτων σέ 25%. Στις έκλογές τοϋ 1958 τό
ποσοστό αύτό είχε όρισθή μεγαλύτερο, δηλαδή σέ 25 % γιά τά κόμ-
ματα καί σέ 35 καί 40% γιά τούς συνασπισμούς κομμάτων.

Μέ τό σύστημα αύτό τά μεγάλα κόμματα άποκτοϋν καί άλλες
εδρες.

Μικτό είναι τό έκλογικό σύστημα, κατά τό όποιο σέ άλλες μέν
έκλογικές περιφέρειες τοϋ κράτους έφαρμόζεται τό πλειοψηφικό,
σέ άλλες ή ένισχυμένη άναλογική καί σέ άλλες ή άπλή άναλογική.
Τό σύστημα αύτό εφαρμόστηκε στήν 'Ελλάδα κατά τίς έκλογές τής
19 Φεβρουαρίου 1956.

§37. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Ζ ΙΛΤΑΓΜΑΤΑ
1. Πώς ψηφίζονται οί νόμοι.

Ή νομοθετική έξουσία άσκεϊται άπό τή Βουλή ή άπό τόν Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας μας λέει τό άρθρο 26 τοϋ Συντάγματος. Γιά νά
γίνη όμως Ινας νόμος, χρειάζεται πρώτα νά ψηφισθή άπό τή Βουλή,
ύστερα νά κυρωθη άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τέλος
πρέπει νά δημοσιευθή στήν «'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».

Ή ψήφιση όμως τών νόμων άπό τή Βουλή γίνεται μέ μιάν όρι-
σμένη διαδικασία πού έπιβάλλεται άπό τά άρθρα 73 - 76 τοϋ Συν-
τάγματος.

Υπάρχει πρώτ' άπ' όλα ή γενική άρχή ότι «δικαίωμα προτάσεως
«νόμων άνήκει είς τήν Βουλήν καί τήν κυβέρνησιν» (άρθρο 73, παρ.
1 τοϋ Συντόεγματος). Ή Βουλή άσκεϊ τό νομοθετικό της έργο «έν
όλομελείςχ», δηλαδή πρέπει νά είναι παρόντες όλοι οί βουλευτές καί
οί άποφάσεις νά έγκριθοϋν άπό τήν πλειοψηφία τών παρόντων πού
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ττοτέ δέν μπορούν νά είναι λιγότεροι από τό 1/4 του συνόλου τών
Βουλευτών, δηλαδή σήμερα 75 (άρθρο 67 τοϋ Συντάγματος).

Ή Βουλή μττορεί νά όρίση στόν κανονισμό της ότι θά διαιρεθη
τό πολύ σέ δύο τμήματα και θα όρίση ττώς θά μοιρασθούν κατά
ύττουργεία οί αρμοδιότητες τών τμημάτων (άρθρο 70 τοϋ Συντά-
γματος).

'Οπωσδήποτε όμως ύττάρχουν, όρισμένα θέματα πού δέν έττι-
τρέττεται ποτέ νά τταραττεμφθοϋν σέ τμήματα καί ττρέττει πάντοτε
νά συζητούνται στήν ολομέλεια. Τά κυριότερα άπό αυτά είναι οί νό-
μοι πού θά άλλάξουν τό έκλογικό σύστημα καί οί νόμοι πού θίγουν
τήν προστασία τών άτομικών δικαιωμάτων.

Ή διαδικασία περνά άπό τά έξης στάδια :

1. Ό νόμος ύποβάλλεται σέ σχέδιο (νομοσχέδιο) στή Βουλή,
συνήθως άπό τόν άρμόδιο ύπόυργό. "Ετσι π.χ. ένα νομοσχέδιο γιά
τά σχολεία θά τό φέρη ό 'Υπουργός Παιδείας, ένα νομοσχέδιο γιά
τά λεωφορεία ό 'Υπουργός Μεταφορών κ.o.k. "Αν μέσα στό νομο-
σχέδιο προβλέπωνται καινούριες δαπάνες πού θά επιβαρύνουν τό
δημόσιο, δέν μπορεί νά συζητηθή άν δέν συνοδεύεται άπό έκθεση
τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους πού καθορίζει πόση θά είναι
ή δαπάνη (άρθρο 75 Συντάγματος) καί μέ ποιόν τρόπο θά καλυφθή.

2. "Ολα τά νομοσχέδια πρέπει νά συνοδεύωνται άπό αιτιολογική
εκθεση όπου άναγράφεται ό λόγος, γιατί πρέπει νά ψηφισθή τό μο-
μοσχέδιο καί τί άποτελέσματα έλπίζεται ότι θά εχη ό νόμος στή ζωή
τοϋ τόπου.

3. Μόλις ύποβληθή τό νομοσχέδιο στή Βουλή, παραπέμπεται
στήν άρμόδια κοινοβουλευτική έπιτροπή (π.χ. τό νομοσχέδιο γιά
τά σχολεία στήν έπιτροπή έπί της Παιδείας) και άφοϋ ή έπιτροπή
τό έπεξεργασθή είσάγεται στή Βουλή - τήν ολομέλεια ή τό άρμό-
διο τμήμα - γιά νά ψηφισθή.

4. Κάθε νομοσχέδιο συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή
(σέ ολομέλεια ή σέ τμήματα) σέ δύο διάφορες συνεδριάσεις πού όατέ-
χουν μεταξύ τους κατά δύο μέρες τούλάχιστον (άρθρο 76, παρ. 2).

Στήν πρώτη συνεδρίαση τό νομοσχέδιο ψηφίζεται στις γενικές
του διατάξεις, αύτό πού λέγεται «κατ* άρχήν» καί γιά πρώτη φορά
«κατ* άρθρον», δηλαδή κάθε μιά άπό τίς διατάξεις του ψηφίζεται
χωριστά. Στή δεύτερη συνεδρίαση «κατ1 άρθρον καί ώς σύνολον».
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Σέ έξαιρετικές περιπτώσεις έπιτρέπεται νά ψηφισθή ένα νομοσχέδιο
σέ μιά μόνη συνεδρίαση, όταν ή κυβέρνηση τό χαρακτηρίση ώς
«κατεπείγον» άλλά στή συζήτηση πρέπει νά είναι παρόντες ό πρω-
θυπουργός, ό αρμόδιος υπουργός και οί αρχηγοί τών κομμάτων
(άρθρο 76, παρ. 4 τοϋ Συντάγματος).

'Ορισμένοι νόμοι που άφοροϋν τήν έπικύρωση ένός κώδικα, δη-
λαδή ένός συνόλου διοττάξεων γιά ένοα> όρισμένο Θεσμό που έχει πε-
ράσει άπό έπιστημονική έπεξεργασία έπιτροπής άπό ειδικούς, διο-
ρισμένους γιά τή μελέτη αύτή μέ διατάξεις νόμων μπορούν νά ψηφι-
σθούν άπό τήν ολομέλεια τής Βουλής μέ έναν ιδιαίτερο νόμο πού τούς
έγκρίνει σάν σύνολο, π.χ. ό Κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

5. 'Αφού ψηφισθή ένας νόμος διαβιβάζεται στόν Πρόεδρο τής
Δημοκρατίας γιά νά τόν «κυρώση» μέ τήν ύπογραφή του καί νά δια-
τάξη τή δημοσίευσή του στήν «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».
Δέκα ήμερες μετά τή δημοσίευσή του ό νόμος άρχίζει νά έφοδιάζεται
σέ όλη τήν επικράτεια καί κανένας δέν μπορεί νά ίσχυρισθή ότι δέν τόν
γνωρίζει. Αύτό εννοϋμε, otocv λέμε «άγνοια νόμου δέν έπιτρέπεται».

2. Νομοθετικά διατάγματα

Ή Βουλή δέν συνεδριάζει όλον τόν χρόνο. Συνέρχεται σέ συνόδους
τακτικές καί έκτακτες. "Οταν ή Βουλή διακόψη τις έργαοίες της, οί
βουλευτές πηγαίνουν στίς έπαρχίες τους. Είναι όμως δυνατόν στό
διάστημα, πού ή Βουλή εχει διακοπές, νά προκύψουν θέματα έπεί-
γοντα πού πρέπει νά ρυθμισθούν άμέσως. Γι* αύτό τό Σύνταγμα
προβλέπει στό άρθρο 43, παρ. 4 ότι ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
μπορεί νά προχώρηση στήν έκδοση νομοθετικών διαταγμάτων (Ν.Δ.)
πού θεωρούνται oôcv νόμοι. Γιά νά γίνη όμως αχττό, πρέπει νά ύπάρχη
ή συγκοτπάθεση τοϋ ειδικού τμήματος πού συγκροτείται όπως καί
τά άλλα τμήματα καί έπιτροπές τής Βουλής άνάλογα μέ τή δύναμη
τών κομμάτων ή ομάδων άκόμη καί τών βουλευτών πού είναι άνε-
ξάρτητοι (άρθρο 71 τού Συντάγματος). Ό τρόπος λειτουργίας αύτοϋ
τοϋ τμήμοπτος διοτκοπών καθώς καί τών κοινοβουλευτικών έπιτρο-
πών πού θά επεξεργάζονται τά θέματα πού θά συζητηθούν έκεϊ
ορίζεται άπό τόν κανονισμό της Βουλής. Γιά νά ψηφισθούν άποφά-
σεις στό τμήμα αύτό όπως καί στά άλλα τμήματα τής Βουλής χρειά-
ζεται ή πλειοψηφία τών παρόντων, πού ποτέ όμως δέν μπορεί νά
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είναι κατώτερη άττό τα 2/5 τών βουλευτών ττού συμμετέχουν σ' αύτό
τό τμήμα. Γιά τό 1975 τό τμήμα διακοπών όρίστηκε να έχη 60 μέλη
καί 30 αναπληρωματικά.

Ή άδεια πού δίνει ή Βουλή στόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας νά
προβή στήν έκδοση νομοθετικών διαταγμάτων λέγεται «νομοθετική
έξουσιοδότηση» καί όσο ίσχυε τό Σύνταγμα τού 1952 ή έπιτροπή
τής Βουλής πού ένέκρινε τά νομοθετικά διατάγματα λεγόταν «Έπι-
τροπή Εξουσιοδοτήσεως ή Μικρή Βουλή».

Φυσικά ούτε στό τμήμα διακοπών, όπως συμβαίνει καί γιά τά
άλλα τμήματα, δέν μπορούν νά συζητηθούν θέματα πού μόνον ή
ολομέλεια τής Βουλής μπορεί νά χειρισθή, όπως είναι οί νόμοι πού θί-
γουν τά άτομικά δικαιώματα, οί νόμοι γιά τό έκλογικό σύστημα
ή γιά τήν κατάσταση πολιορκίας καί άλλοι (άρθρο 72 τοϋ Συντά-
γματος).

'Αναγκαστικοί νόμοι λέγονται οί νόμοι πού δέν ψηφίσθηκαν ούτε
άπό τή Βουλή ούτε άπό τά τμήματά της, άλλά έκδόθηκαν άπό τήν
κυβέρνηση «έν άπουσία της Βουλής» καί χωρίς τήν έξουσιοδότηση
της. Οί νόμοι αύτοί είναι άντισυντοτ/μοΓΓίκοί. Στό καιρό της δικτα-
τορίας τής 4ης Αύγούστου 1936 καί στή δικτατορία 1967 - 1974
όλοι οί νόμοι πού δημοσιεύονταν ήταν άναγκαστικοί (Α.Ν.).

§ 38. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
1. Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως

"Οταν οί νόμοι ύπογραφοϋν άπό τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας
καί σφραγισθούν μέ τή «μεγάλη τού κράτους σφραγίδα» φυλάγονται
τά πρωτότυπα στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. 'Επειδή όμως δέν μπορεί
κάθε πολίτης νά πηγαίνη στό 'Υπουργείο νά διαβάζη τό κείμενο τοϋ
νόμου, ύπάρχει ένα έπίσημο κείμενο μέ τήν έγγύηση τοϋ κράτους
ότι είναι όμοιο μέ τό πρωτότυπο. Τό κείμενο αύτό είναι ή Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως πού δημοσιεύει πιστά τό νόμο καί τόν κόενει έτσι
γνωστό στούς πολίτες. Τό κράτος έχει δικό του τό «Εθνικό Τυπο-
γραφείο» άπό τό 1825.

Ή Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως διαιρείται σέ τόμους, (κάθε τό-
μος περιέχει τά φύλλα ένός ήμερολογιακοϋ έτους) καί σέ τεύχη, πού
άλλο περιέχει τούς νόμους, άλλο τά διατάγματα καί τις υπουργικές
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άποφάσεις, άλλο τους διορισμούς, τΙς άττολύσεις καί μεταθέσεις υπαλ-
λήλων κλττ. Έττί ττλέον ύττάρχουν και Δελτία, δττοος τό «Δελτίο 'Ανω-
νύμων Εταιρειών» καί τό «Δελτίο Σημάτων καί Διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας».

2. 'Αρίθμηση τόν νόμων

Έπί τής βασιλείας τοϋ "Οθωνος άρχισε ή άρίθμηση τών νόμων
μέ έλληνικά γράμματα κατά τό άρχαϊο πρότυπο Α,Β. Γ. κλττ. "Ετσι
π.χ. ό νόμος ΧΠΘ (περί έπιτροπείας άνηλίκων) είναι ό νόμος ύπ' άριθ.
689. Άπό τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου (1913) άρχισε νέα άρί-
θμηση μέ άραβικούς άριθμούς (1,2,3 κ.λπ.) πού συνεχίστηκε καί στήν
περίοδο τής δημοκρατίας (1924- 1935) χωρίς νά διακοπή ή σειρά
καί μετά τήν παλινόρθωση τής βασιλείας ώς τις 4 Αύγούστου 1936.

Ή δικτατορία Μεταξά άρχισε πάλι νά άριθμή άπό τό 1 τούς
αναγκαστικούς νόμους (Α.Ν.) πού έξέδιδε, οί όποιοι άπό τό 1936
εως τό 1941 έφθασαν τούς 2925. Άπό τότε έπικράτησε ή συνήθεια
νά άναφέρεται δίπλα στόν άριθμό τοϋ νόμου καί ή χρονιά πού δη-
μοσιεύτηκε (π.χ. Α.Ν. 2900/1941).

Στήν εποχή της έχθρικής κατοχής τής χώρας (1941 - 1944)
έφαρμόσθηκε έπίσης νέα άρίθμηση τών νομοθετικών διαταγμάτων
(Ν.Δ.) άπό 1 - 2243, πάντοτε μέ μνεία τής χρονιάς καί άπό τό
1941 - 1944 τών νόμων (Ν) 1-1181.

Μετά τήν παλινόρθωση καί έπί βασιλείας τών Γεωργίου Β',
Παύλου Α' καί Κωνσταντίνου Β' ή άρίθμηση τών νόμων άρχίζει πάλι
άπό 1 καί φθάνει στόν 4610, μέ μνεία πάντοτε τής χρονολογίας, ώς
τήν 21η Απριλίου 1967. Κατά τήν πρώτη φάση τής δικτατορικής
έπταετίας (1967- 1973) δημοσιεύθηκαν τά νομοθετικά διατάγματα
1 - 1403 καί στήν δεύτερη φάση τής δικτατορίας (Νοέμβριος 1973 - Ι-
ούλιος 1974) τά Ν.Δ. 1 - 494.

Μετά τήν πτώση τής δικτατορίας (23 Ιουλίου 1974) άρχισε πάλι
καινούρια άρίθμηση τών νόμων άρχίζοντας άπό τό 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 40. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ή εκτελεστική εξουσία ή λειτουργία, όπως αναφέρεται έττίσημα
στό Σύνταγμα (άρθρο 26), είναι μία άττό τίς τρείς λειτουργίες, ττου
μαζί μέ τίς άλλες δύο, τή νομοθετική καί τή δικαστική, συγκροτούν
τή δημοκρατική μας πολιτεία.

Τό ίδιο άρθρο διευκρινίζει ότι «ή έκτελεστική λειτουργία άσκεΐ-
» ται ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τής κυβερνήσεως»
καί μέ αύτό θέλει νά έπισημάνη καί νά καθορίση άκριβώς τούς δύο
φορείς της έξουσίας οαττής, ττού άττό τήν πράξη καί στήν ούσία έχει
άποδειχθή πώς είναι ή σημαντικότερη, περισσότερο άποφασιστική καί,
άπό πολλές πλευρές, σπουδαιότερη έξουσία τού σημερινού κράτους.

"Οπως δείχνει καί τό όνομά της ή έκτελεστική έξουσία έχει κύριο
σκοπό της τήν εκτέλεση τών νόμων, πού ψηφίζει ή άλλη έξουσία (ή
λειτουργία), ή νομοθετική. Άλλά πρακτικά, τό έργο πού έχει άνα-
τεθή άπό τήν πολιτεία στήν έκτελεστική έξουσία - καί ιδιαίτερα στόν
ένα άπό τούς δύο φορείς της, τήν κυβέρνηση—είναι τεράστιο, πολύ-
πλοκο, πολύπλευρο, άποφασιστικό καί σημο(ντικό.

Αύτή πρέπει νά φροντίση γιά τήν άμυνα καί τήν άσφάλεια της
χώρας, νά πραγμοττοποιήση συμφωνίες μέ φίλους καί ν' όίντιμετω-
πίση άντιπάλους καί έχθρούς, νά όργανώση καί νά βελτιώση τά οι-
κονομικά τού κράτους, νά έπιβαρύνη τούς πολίτες μέ φόρους ή άλλες
δαπάνες, ή νά βελτϊώση τίς συνθήκες έργασίας καί ζωής τους, νά
τούς έξασφαλίση καλύτερη ύγειονομική περίθαλψη καί συντάξεις.
Αύτή θά δώση καλύτερες τιμές γιά τά γεωργικά προϊόντα, άλλά θ*
άντιμετωπίση, όπως αύτή κρίνει καλύτερα, διαμαρτυρίες καί άπερ-
γίες καί θά πάρη λογικά μέτρα γιά τήν έσωτερική ήρεμία καί άσφά-
λεια, ÔTocv τούτο χρειάζεται. Αύτή όμως μπορεί καί νά παρασυρθή
καί νά προχωρήση σέ άποφάσεις πού πιθανόν θ* άποδειχθούν έπι-
κίνδυνες καί μπορούν νά προκαλέσουν μεγαλύτερες άντιδράσεις ή νά
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ταράξουν άκόμη την εθνική ένότητα τής χώρας και του λαού. Μ| δύο
λόγια αύτή διοικεί και αύτή κυβερνά. Και επειδή μέ τή δύναμη καί
τίς δυνατότητες πού έχει, μπορεί νά δώση σωστή ή κακή κατεύ-
θυνση σέ κάθε σχεδόν ζήτημα, είναι στήν πραγματικότητα ή σπου-
δαιότερη άπό τίς τρεις έξουσίες τοϋ πολιτεύματος.

Ή Ελλάδα, μετά τό δημοψήφισμα τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1974, είναι
πιά προεδρευομένη δημοκρατία. Καί γι' αύτό άλλωστε τό άρθρον 26
τοϋ Συντάγματος ορίζει ότι ή έκτελεστική λειτουργία άσκεϊται άπό
κοινού άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τήν κυβέρνηση δη-
λαδή τόν πρωθυπουργό καί τούς ύπουργούς.

Επειδή τό 1974, μετά τήν πτώση τής δικτατορίας, μεσολάβησε
μιά μεταβατική περίοδος, έξελέγη, άρχικά άπό τή Βουλή, ένας προ-
σωρινός πρόεδρος τής δημοκρατίας, ό Μιχαήλ Στασινόπουλος. Στίς
14 Ιουνίου 1975 ή Βουλή, άφοϋ συμπλήρωσε τήν έπεξεργασία τοϋ
νέου Συντάγματος καί ψήφισε τόν νέο Καταστατικό Χάρτη τής χώ-
ρας, έξέλεξε μέ μυστική ψηφοφορία όπως ορίζει τό άρθρο 32 τοϋ Συν-
τόίγματος, πρώτον Πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας τόν Κων-
σταντίνο Τσάτσο.

Τό δημοψήφισμα τής 8 Δεκεμβρίου τοϋ 1974 ήταν άπαραίτητο
γιά νά τερματισθή μιά έκκρεμότητα πού όλοι, άκόμη καί ό τέως βα-
σιλιάς, τήν άναγνώρισαν. Άπό τή στιγμή πού μέ πλειοψηφία σχε-
δόν 70% ό έλληνικός λαός έκρινε καί διάλεξε τήν δημοκρατία σάν τό
πολίτευμα πού ήθελε, κάθε άμφισβήτηση καί έπιφύλαξη είχαν τερμα-
τισθή καί παραμερισθή.

Μέ βάση τήν έτυμηγορία αύτή τοϋ έλληνικοϋ λαού, ή συντα-
γματική Βουλή, ή Βουλή δηλαδή πού είχε τήν ειδική έντολή τοϋ λαοϋ
νά ψηφίση τό Σύνταγμα, ένέκρινε τά σχετικά άρθρα τοϋ νέου Συν-
τάγματος τά όποία καθορίζουν τή μορφή τοϋ πολιτεύματος μας καί
προβλέπουν μέ κάθε λεπτομέρεια πώς έκλέγεται ό Πρόεδρος τής Δη-
μοκρατίας, τί έκφράζει καί τι άντιπροσωπεύει στήν ύψιστη θέση
πού καταλαμβάνει, ποιές ύποχρεώσεις εχει, ποιος είναι ό ρόλος του
γενικά, ποιά είναι τά καθήκοντά του. Τό νέο έλληνικό Σύνταγμα καθο-
ρίζει όλα αύτά μέ κάθε λεπτομέρεια. Καί άφιερώνει 21 άπό τά άρθρα
του (άπό τό 30° μέχρι καί τό 50°) στό ρόλο, τά καθήκοντα, τίς άρμο-
διότητες, τά δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις τοϋ Προέδρου τής Δη-
μοκρατίας.
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§ 41. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τά άρθρα 30 - 34 τοϋ Συντάγματος καθορίζουν τίς λεπτομέρειες
καί τόν τρόττο έκλογής τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας τόν άντικα-
ταστάτη του, σέ περίπτωση άττουσίας καί όρισμένα άλλα λετττομε-
ρειακά ή διαδικαστικά θέματα. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκλέ-
γεται γιά πέντε χρόνια. Μπορεί νά έκλεγή κάθε "Ελληνας πολίτης
πού είναι πάνω άπό 40 χρόνων καί είναι ψηφοφόρος.

1. 'Ανεύθυνο τοδ Προέδρου

Ιδιαίτερη σημασία έχει τό κεφάλαιο «Έξουσίαι καί εύθύνη τοϋ
Προέδρου» όπου μέ τό άρθρο 35 καθορίζει τό λεγόμενο «άνεύθυνον
τοϋ αιρετού άνωτάτου άρχοντος», πού ίσχυε άλλωστε καί σέ όλα
τά προηγούμενα έλληνικά Συντάγματα, είτε βασιλιάς ήταν ό ανώ-
τατος άρχων, είτε (όπως στήν περίοδο μεταξύ 1924 καί 1935) Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας.

Τό «άνεύθυνο» κρίνεται άναγκαίο, έπειδή ό ανώτατος άρχων,
στή δική μας περίπτωση ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέν μπορεί
καί δέν έπιτρέπεται νά φέρη πολιτικές ή άλλες ευθύνες γιά τό κάθε
τί πού ύπογράφει, είτε νόμος είναι, είτε Προεδρικό Διάταγμα, είτε
διάγγελμα, είτε ό,τιδήποτε άλλο. Επειδή ό Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας όφείλει νά μένη πάνω άπό τίς πολιτικές διαμάχες, άλλά καί
έπειδή όφείλει νά άποδέχεται τήν διακυβέρνηση της χώρας άπό τήν
πλειοψηφία τής Βουλής είναι πολιτικά όρθό καί λογικό νά ύπογράφη
καί νά έγκρίνη, κατ* αύτόν τόν τρόπο, μέ τήν ύπογραφή του, τίς
άποφάσεις τής Βουλής καί τίς πράξεις τής κυβερνήσεως, χωρίς όμως
νά φέρη ό ίδιος προσωπική εύθύνη γιά τίς πράξεις αύτές.

Τό άνεύθυνο αύτό όμως κατοχυρώνεται μέ τήν ύποχρέωση πού
έπιβάλει τό Σύνταγμα στό άρθρο 35 : «ούδεμία πραξις τοϋ Προέ-
» δρου τής Δημοκρατίας ισχύει ή έκτελείται άν δέν εχη έπίσης καί
» τήν ύπογραφή τοϋ άρμοδίου ύπουργοϋ ή τοϋ ίδιου τοϋ πρωθυ-
» πουργοϋ, όταν αύτό άπαιτήται, ή όλων τών μελών τοϋ ύπουργι-
» κοϋ συμβουλίου».

Μέ τόν τρόπο αύτό, ή πολιτική εύθύνη μεταφέρεται, μπορεί κα-
νείς νά πη, «αύτομάτως» στήν κυβέρνηση καί στόν κάθε υπουργό χω-
ριστά, ένώ, γιά τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας προκύπτει εύθύνη
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μόνο σέ ειδικές περιπτώσεις, για είδικά άδικη μοττα ή ένέργειες, δη-
λαδή γιά εσχάτη προδοσία ή παραβίαση του Συντάγματος, αλλά
καί τότε χρειάζεται είδική διαδικασία καί είδική πλειοψηφία της
Βουλής (άρθρο 49 του Συντάγματος).

Ελάχιστες είναι οί περιπτώσεις που άναφέρονται περιοριστικά
στό άρθρο 38 του Συντάγματος, όπου δέν χρειάζονται προσυπογραφή
oi πράξεις του προέδρου τής δημοκρατίας. Οί κυριότερες άπό αυτές
είναι :

— ό διορισμός τοϋ πρωθυπουργού

— ή σύγκληση τοϋ ύπουργικοϋ συμβουλίου ύπό τήν Προεδρία
του σέ έκτακτες -περιστάσεις.

— ή σύγκληση τοϋ Συμβουλίου τής Δημοκρατίας.

— ή άρνηση τοϋ προέδρου νά κυρώση ένα νόμο πού ψήφισε ή
Βουλή. Ν* άσκήση δηλαδή τό δικαίωμα τοϋ «βέτο» (άρνησηκυρία)
και νά έπιστρέψη τόν νόμο στήν όλομέλεια τής βουλής, όπου θά
ξανασυζητηθή (άρθρο 42, παρ. 2 τοϋ Συντάγματος) καί θά ψηφι-
σθή μόνο μέ άπόλυτη πλειοψηφία.

— νά άπευθύνη σέ όλως έξαιρετικές περιστάσεις διαγγέλματα
πρός τόν έλληνικό λαό πού δημοσιεύονται στήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεοος (άρθρο 44, παρ. 3 τοϋ Συντάγματος).

2. Συμβούλιο τής Δημοκρατίας

Καί στίς περιπτώσεις όμως πού τό Σύνταγμα άφήνει τόν πρόε-
δρο νά άποφασίση χωρίς τήν εύθύνη τοϋ πρωθυπουργού ή τών αρ-
μοδίων υπουργών πάλι προβλέπεται άπό τό ίδιο τό Σύνταγμα ενα
συμβουλευτικό όργανο, τοϋ όποιου τή γνώμη είναι ύποχρεωμένος
νά ζητήση ό πρόεδρος. Αύτό είναι τό Συμβούλιο τής δημοκρατίας.
Μέ τά προηγούμενα έλληνικά Συντάγματα ό βασιλιάς είχε τό δι-
καίωμα νά συγκάλεση τό «Συμβούλιο τοϋ στέμματος» καί νά άκούση
τις άπόψεις του πριν ό ίδιος πάρη μίαν άπόφαση στίς δύσκολες
στιγμές τής ζωής τής χώρας. Τό ρόλο τοϋ Συμβουλίου τοϋ στέμματος
παίζει σήμερα τό Συμβούλιο τής δημοκρατίας.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 39 τού Συντάγματος τό συμβούλιο αύτό
συγκαλείται σε κάθε σοβαρή έθνική περίσταση. 'Απαρτίζεται άπό
έκείνους πού διατέλεσαν πρόεδροι δημοκρατίας, έκλεγμένοι κατά
τρόπο δημοκρατικό άπό τό λαό ή τούς έκπροσώπους του, άπό τούς
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•πρώην πρωθυπουργούς ττού κυβέρνησαν τή χώρα με ψήφο Ιμττι-
στοσύνης τής Βουλής και άττό τόν αρχηγό της «αξιωματικής (Αντι-
πολιτεύσεως», δηλαδή τοϋ κόμματος ττού έρχεται δεύτερο σέ άριθμό
βουλευτών στό κοινοβούλιο.

Οί άποφάσεις τοϋ συμβουλίου αύτοϋ δέν δεσμεύουν νομικά τόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, παίζουν όμως σπουδαίο ρόλο ότττό πολι-
τική άποψη.

3. Τακτικά καθήκοντα του Προέδρου τής Δημοκρατίας

Άπό όσα θά ιδούμε παρακάτω θά διαπιστώσουμε ότι τά καθή-
κοντα πού άναθέτει τό Σύντοίγμα στόν Πρόεδρο Δημοκροττίας είναι
πολλά καί σπουδαία. Δέν πρέπει όμως νά λησμονήσωμε πώς ούσια-
στικά οί πράξεις του είναι πράξεις τών ύπουργών δηλαδή της κυ-
βερνήσεως. Αύτό όμως δέ σημαίνει πώς τό άξίωμα τοϋ Προέδρου
είναι διακοσμητικό. "Ενας συνετός και μέ ήθικό κύρος ανώτατος άρ-
χοντας μπορεί νά έπηρεάση τούς ύπουργούς του προς τό καλό καί νά
έμποδίση μέ κατάλληλη χρήση τών δικαιωμάτων του τό κακό.
Γι' αύτό άλλωστε καί τό άρθρο 30 τοϋ Συντάγμοττος τόν όνομάζει
«ρυθμιστή τοϋ πολιτεύματος».

Τά κυριότερα άπό τά καθήκοντα τοϋ Προέδρου είναι τά έξης :
α) Διορίζει καί παύει τόν πρωθυπουργό καί τούς υπουργούς.
Στό κοινοβουλευτικό σύστημα, ό Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος νά
διορίζη πρωθυπουργό καί μέλη της κυβερνήσεως πρόσωπα, πού
έχουν τήν εμπιστοσύνη τής Βουλής, γιατί διαφορετικά θά άναγκα-
σθοϋν νά παραιτηθούν (άρθρα 37, παρ. 1 καί 38 Συντάγματος).

β) Επικυρώνει καί έκδίδει τούς νόμους πού ψήφισε ή Βουλή καί
τούς δημοσιεύει στήν «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» (άρθρο 42
τού Συντάγματος).

γ) Είναι άρχηγός τοϋ στρατού, τοϋ στόλου καί της άεροπορίας
ή όπως λέει τό άρθρο 45 τοϋ Συντάγματος, «άρχει τών ένοπλων δυνά-
μεων τής χώρας». Αύτό δέν σημαίνει ότι είναι πραγμοττικά ό ούσια-
στικός ήγέτης τών ένοπλων δυνάμεων, άλλά ότι όλοι οί στρατιωτικοί
πρέπει νά ύπακούουν στις διαταγές του πού έκδίδονται έν ονόματι
τής κυβερνήσεως. Έπίσης άπονέμει τούς βαθμούς στούς άξιωματικούς.
"Ομως καί στήν περίπτωση αύτή δέν μπορεί νά ένεργήση αύθαίρετα
καί νά εύνοήση πρόσωπα τής έκλογής του, γιατί οί προαγωγές καί
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οί διάφορες τοποθετήσεις γίνονται μέ βάση τΙς γνωμοδοτήσεις τών
είδικών υπηρεσιακών συμβουλίων. Δηλαδή προάγεται κανείς/ είτε
έπειδή υπηρέτησε όρισμένα χρόνια σ' ένα βαθμό («κατ' άρχαιότητα»),
είτε επειδή έδειξε ιδιαίτερο ζήλο ή έπίδοση στήν υπηρεσία του («κατ'
έκλογήν» ή «κογγ' άπόλυτον έκλογήν»).

δ) Διορίζει καί παύει τους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρ. 46 τοϋ
■ Συντάγματος). Άλλά καί αυτό δέν σημαίνει ότι οί δημόσιοι υπάλ-
ληλοι βρίσκονται στή διάθεση τοϋ Προέδρου ή τής κυβερνήσεως καί
έξαρτώνται άπό αυτούς, άφοϋ, κατά τό Σύνταγμα, είναι μόνιμοι,
δηλαδή δέν παύονται άν δέν καταργηθή μέ νόμο ή θέση στήν όποία
ύπηρετοϋν, ένώ διορίζονται σύμφωνα μέ ειδικούς νόμους πού ορίζουν
καί τά σχετικά προσόντα γιά κότθε θέση. Έξ άλλου παύονται μόνο
ύστερα όατό άπόφαση είδικοϋ ύπηρεσιακοϋ συμβουλίου, πού είναι
άνεξάρτητο άπό τήν κυβέρνηση. Οί διορισμοί καθώς καί οί άπολύσεις
τών δημοσίων υπαλλήλων δημοσιεύονται στήν «Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως» (τεύχος Γ).

ε) 'Απονέμει τά έλληνικά παράσημα σέ "Ελληνες καί σέ ύπηκόους
ξένων κρατών (άρθρο 46, παρ. 2 τοϋ Συντάγματος). Σύμφωνα μέ μιά
άπό τίς πιό βασικές διατάξεις τού Συντάγματος (άρθρο 4, παρ. 7)
δέν άναγνωρίζονται στούς Έλληνες τίτλοι εύγενείας (π.χ. κόμης, βα-
ρόνος, δούκας κλπ.). Αύτό άποτελεί μιά δημοκρατική άρχή, πού πή-
ραμε άπό άλλα πολιτεύματα (τό άμερικανικό, τό έλβετικό κλπ.).
"Ελληνες όμως καθώς καί ξένοι, πού κατά έναν οιονδήποτε τρόπο έξυ-
πηρέτησοτν τήν 'Ελλάδα καί τά έλληνικά συμφέροντα, παίρνουν σάν
ήθική άνταμοιβή έλληνικά παράσημα. Τά παράσημα αύτά άπονέ-
μονται άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας.

στ) Μπορεί νά άπονείμη χάρη ή άμνηστία στούς καταδικασμέ-
νους άπό τά ποινικά δικαστήρια ή σέ όσους ύπέπεσαν σέ άξιόποινες
πράξεις (άρθρο 47 τοϋ Συντάγματος).

Χάρη. Ή χάρη παρέχεται γιά οποιοδήποτε άδίκημα, άλλά
μόνο άφου έκδοθή άπό τό δικαστήριο ή κοτταδικαστική άπόφαση.
Μέ τή χάρη ό καταδικασμένος άπαλάσσεται άπό τοϋ νά έκτιση
ολόκληρη τήν ποινή του ή τό ύπόλοιπο τής ποινής του. Χάρη υπάρ-
χει έπίσης, όταν ή ποινή μετατροπή καί γίνη ηπιότερη π.χ. ή θα-
νατική ποινή γίνη ισόβια δεσμά. Ή χάρη άφορα μόνο στήν έκτέ-
λεση τής ποινής, χωρίς νά μεταβάλλη, ούτε νά καταργή τά άλλα
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αποτελέσματα: της καταδίκης, π.χ. τή στέρηση τών πολιτικών δι-
καιωμάτων.

'Αμνηστία. Ή άμνηστία, άντίθετα, ή όποία δίνεται μόνο σέ πο-
λιτικά άδικήματα, έξαφανίζει ολοκληρωτικά τήν άξιόποινη πράξη,
είτε έχει καταδικασθή ό άμνηστευόμενος, είτε όχι. Πολλές φορές δί-
νεται καί πριν άπό τή δίκη. Ό άμνηστευόμενος μπορεί, υστερ' άπ*
αύτά, νά θεωρηθή ότι δέν διέπραξε καμίαν άξιόποινη πράξη. Τό
Σύντοίγμα άποίγορεύει ρητά τήν άμνηστία σέ κοινά έγκλήμοττα.

Ή άμνηστία παρέχεται ότοίν τό κράτος κρίνη πώς είναι συμφέρον
νά λησμονηθούν όρισμένες πράξεις, πού είχαν διαταράξει τήν τάξη.
Πολιτικά άδικήματα είναι π.χ. ή έσχόττη προδοσία, έπαναυ ια ιικά
κινήμοττα, πολιτικές συνωμοσίες, εξεγέρσεις κλπ.

ζ) Αντιπροσωπεύει τό κράτος στις σχέσεις του μέ τά άλλα
κράτη, καί ύπογράφει όλες τίς συνθήκες, πού συνάπτει ή 'Ελλάδα μέ
ξένα κράτη (άρθρο 36 τοϋ Συντάγματος). Οί συνθήκες προσυπογρά-
φονται φυσικά άπό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών καί, σέ όρισμένες
περιπτώσεις, άπό τόν ίδιο τόν πρωθυπουργό. Οί συνθήκες είναι
έμπορικές, νςχυτιλιοτκές, συνθήκες φιλίας ή συμμοτχίας ή συνθήκες πού
άφοροϋν σέ έλληνικούς πληθυσμούς, οί όποιοι κατοικούν σέ άλλο
κράτος, καθώς καί συμφωνίες γιά τή συμμετοχή τής χώρας μας αέ
διεθνείς οργανισμούς.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άνοίκοινώνει κατ' άρχήν διά μέσου
τής κυβερνήσεως στή Βουλή όλες τίς συνθήκες πού ύπογράφει ή 'Ελ-
λάδα, έκτός άν ή γνωστοποίησή τους πρόκειται νά βλόεψη τό συμφέ-
ρον ή τήν άσφάλεια τής χώρας. 'Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι
δυνατόν νά άνακοινωθοϋν μόνον όρισμένα άρθρα μιας συνθήκης καί
άλλα νά τηρηθούν μυστικά· τά μυστικά όμως άρθρα δέν έπιτρέπε-
ται ποτέ νά είναι άντίθετα πρός τά φοχνερά (άρθρο 36, παρ. 3 τοϋ
Συντάγμοττος).

4. Έκτακτα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Έκτός άπό τά παραπάνω καθήκοντα ύπάρχουν καί τρεις σπου-
δαιότατες πράξεις πού έχουν άνατεθή άπό τό Σύντοτγμα στόν Πρόε-
δρο τής Δημοκρατίας, δηλαδή ή κήρυξη τοϋ πολέμου, ή κήρυξη τοϋ
στρατιωτικού νόμου καί ή διάλυση της Βουλής.

α) Ή κήρυξη του πολέμου άνοττίθεται στόν Πρόεδρο σύμφωνα μέ
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τήν άρχή ότι αύτός άντιττροσωττεύει τή χώρα διεθνώς (άρθρο 36
του Συντάγματος). Ή κήρυξη τοϋ πολέμου λέγεται και «διακοπή" τών
διπλωματικών σχέσεων και άρχή έχθροπραξιών μέ άλλο κράτος».

Έπειδή σ* εν αν πόλεμο κρίνεται ή τύχη τών λαών, πολλά δημο-
κρατικά Συντάγματα καθόρισαν ότι πρέπει νά έρωτηθή, πριν άρ-
χίση ό πόλεμος, και ό λαός διά μέσου τών άντιπροσώπων του, δη-
λαδή τής Βουλής. Πρώτο τό γαλλικό Σύνταγμα τοϋ 1875 και ύστερ'
άπό τόν Α' πocγκόσμιo πόλεμο όλα σχεδόν τά Συντάγματα (καί τό
έλληνικό τοϋ 1927) όρισαν ότι ό άνώτατος άρχοντας, γιά νά κηρύξη
τόν πόλεμο, πρέπει νά έχη τήν προηγουμένη έγκριση τής Βου-
λής, πού συνέρχεται σέ ειδική έπί τούτο συνεδρίαση. Στήν πραγμα-
τικότητα όμως οί διοηάξεις οτύτές δέν μπόρεσαν ποτέ νά έφαρμοσθοϋν
σέ κανένα κράτος, γιατί ό πόλεμος έρχεται συνήθως άπρόοπτα καί
δέν περιμένει συνεδριάσεις τής Βουλής.

β) Ή κήρυξη τοΰ στρατιωτικού νόμου έχει έπίσης μεγάλη ση-
μασία. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κηρύσσει τό στρατιωτικό νόμο
(νόμος «περί καταστάσεως πολιορκίας»), σύμφωνα μέ τό άρθρο 48
τοϋ Συντάγματος, γιά τρεϊς μόνο λόγους : α) σέ περίπτωση πολέ-
μου, β) όταν γίνεται γενική επιστράτευση γιά έξωτερικούς κινδύ-
νους καί γ) σέ περίπτωση πού έχει σοβαρά διαταραχθή ή άπειλεϊ-
ται έκδήλως» ή δημοσία τάξη καί άσφάλεια τής χώρας άπό έσωτερι-
κούς κινδύνους.

Ό στρατιωτικός νόμος έχει έξαιρετική σημασία γιατί καταργεί
προσωρινά, σχεδόν όλες τίς άτομικές έλευθερίες τών πολιτών. Γι*
αύτό τό Σύντοτγμα άπαιτεϊ νά ύπάρχη προεδρικό διάταγμα προσυ-
πογραφόμενο άπό τόν πρωθυπουργό καί τό ύπουργικό συμβούλιο
γιά νά τεθή σέ εφαρμογή ό νόμος «περί καταστάσεως πολιορκίας»
καί νά συστηθούν έκτακτα δικαστήρια. Ό νόμος αύτός δέν μπορεί
νά τροποποιηθη κατά τήν διάρκεια τής έφαρμογής του.

Ή σημασία τοϋ ρόλου πού θά παίξη σέ μιά τέτοια περίπτωση ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας φαίνεται άπό τήν άμέσως έπόμενη παρ. 2
τοϋ άρθρου 48 πού άναθέτει στόν πρόεδρο νά πάρη όλα τά μέτρα
γιά νά άντιμετωπίση τήν έκτακτη κατάσταση καί νά φροντίση νά
άποκατασταθή όσο μπορεί πιο γρήγορα ή λειτουργία τών συνταγ-
ματικών θεσμών.

Ό στρατιωτικός νόμος αίρεται «αύτοδικαίως» άμέσως μόλις παύση
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ό πόλεμος ή, όταν έγινε έπιστράτευση ή σημειώθηκαν έσωτερικές
διαταραχές, σέ 30 ήμέρες τό αργότερο άπό τότε πού δημοσιεύθηκε,
έκτός άν ή ολομέλεια τής Βουλής έγκρίνει ότι πρέπει νά παραταθή.

γ) "Ενα άπό τά άποφασιστικότερα δικαιώματα πού παρέχονται
στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας άπό τό Σύνταμα είναι τό δικαίωμα
νά διαλυθή ή Βουλή έστω άν σ' αύτό διαφωνή ό πρωθυπουργός και
τά άλλα μέλη τής κυβερνήσεως.

Τό δικαίωμα αύτό φαίνεται τυπικά νά είναι καταχρηστικό και
άντίθετο καί προς τήν άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας καί πρός τό «άνεύ-
θυνο» τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας πού έξετάσαμε λίγο πιο πόα/ω.
Μιά προσεκτικότερη μελέτη τοϋ Θέματος θά μας δείξη πώς έδώ δέν
πρόκειται ούτε γιά καμιά ύπερβολική έξουσία, ούτε γιά κοπτχχρηστι-
κό δικαίωμα. Καί ςχύτό όχι μόνο γιατί όατό κάποιον πρέπει νά κρίνε-
ται σέ μιά δεδομένη άποφασιστική στιγμή ή Θέση τής Βουλής καί ή
άρμονία τών άπόψεων τής Βουλής πρός τή Θέληση τοϋ έλληνικοϋ
λαού, άλλά καί έπίσης γιατί τό Σύντοίγμα προβλέπει στό άρθρο 41
μιά σειρά άπό διαδικασίες καί όρισμένες έγγυήσεις γιά νά άσκήση ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τό δικαίωμα νά διαλύση τή Βουλή.

Οί διαδικασίες καί προϋποθέσεις αύτές προβλέπουν:

— ότι θά κοίλέση ό Πρόεδρος τό Συμβούλιο τής δημοκρατίας πού
πρέπει νά έχη τήν ίδια γνώμη μαζί του,

— ότι γίνηκε φανερή ή δυσαρμονία τής Βουλής πρός τό λαϊκό
αίσθημα,

— ότι διαπιστώνεται ή άνάγκη νά έκλέξη ό λαός μιά νέα πιό
ισχυρή Βουλή πού θά άντιμετωπίση όρισμένα σοβαρά έθνικά θέματα,

— ότι ό Πρόεδρος είναι ύποχρεωμένος νά προκηρύξη έκλογές γιά
τήν άνάδειξη μιας νέας Βουλής πού θά γίνουν τό άργότερο μέσα σ3
ένα μήνα άπό τή διάλυση της Βουλής κι ότι ή Νέα Βουλή θά συνέλθη
τριάντα μέρες μετά τίς έκλογές,

— ότι ή νέα Βουλή πού ό λαός ψήφισε μετά τη διάλυση τής πα-
λαιάς δέν μπορεί νά διαλυθή πριν περάση ένας χρόνος άπό τήν έκλο-
γή της. Μέ τήν τελευταία αύτή διάταξη τό Σύνταγμα θέλει νά προ-
λάβη τις άπανωτές διαλύσεις τής Βουλής πού είχαν ταράξει τή χώρα
στήν περίοδο τοϋ διχασμού (1914- 1917).
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§ 42. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τά διατάγματα. ΟΙ πράξεις της κυβερνήσεως που περιβάλ-
λονται μέ τό κύρος τής υπογραφής τοϋ αρχηγού τοϋ κράτους λέγον-
ται διατάγματα.

Γιά νά διορίση ή κυβέρνηση δημοσίους ύπαλλήλους καί, γενικά,
γιά νά διατάξη τήν έκτέλεση τών νόμων πού ψήφισε ή Βουλή, χρειά-
ζεται κάθε φορά προεδρικό διάταγμα, τό όποιο πάντοτε προσυπο-
γράφεται άπό τόν άρμόδιο ύπουργό. 'Ορισμένα διατάγματα ονομά-
ζονται έκτελεστικά ή κανονιστικά. Αύτά άλλοτε περιέχουν λεπτομέ-
ρειες γιά τήν έκτέλεση ένός νόμου καί οδηγίες πρός τούς ύπαλλήλους
καί άλλοτε συμπληρώνουν σέ ορισμένα σημεία καί επιβάλλουν νέες
ύποχρεώσεις στούς πολίτες, όπως άκριβώς καί ό νόμος. Αύτό συμ-
βαίνει γιατί δέν είναι δυνατόν ό νόμος νά προβλέπη όλες τίς λεπτο-
μέρειες, άλλά άφήνει συνήθως κενά, πού συμπληρώνονται μέ τά δια-
τάγματα. Σέ πολλές περιπτώσεις πάλι ό ίδιος ό νόμος όρίζει ότι, γιά
ορισμένο θέμα, πού δέν προβλέπεται καί δέν άντιμετωπίζεται μέσα
στό νόμο, θά έκδοθή σχετικό ρυθμιστικό διάταγμα. Μέ αύτόν τόν
τρόπο ό νόμος γίνεται έλαστικώτερος, δηλαδή μπορεί νά προσαρμο-
σθή εύκολώτερα πρός τίς άνάγκες κάθε έποχής.

Τά περισσότερα άπό τά έκτελεστικά καί κανονιστικά διατάγματα
πρέπει, προτού δημοσιευθούν, νά έξετασθούν άπό τό Συμβούλιο τής
'Επικρατείας, δηλαδή ενα άνώτατο δικαστήριο, τό όποιο έρευνα μή-
πως τά διατάγματα περιέχουν διατάξεις άντίθετες πρός τούς νόμους ή
τό Σύνταγμα.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκδίδεικαί τά νομοθετικά διατάγματα
πού επέχουν θέση νόμων (βλ. άνωτ. παρ. 27).

'Υπάρχει σέ διάφορες χώρες μία τάση νά δοθή στόν άρχηγό τοϋ
κράτους, ούσιαστικά δηλαδή στήν κυβέρνηση, μεγαλύτερη έξουσία,
ώστε νά νομοθέτη μέ διατάγματα καί νά περιορισθή άντίστοιχα ή νο-
μοθετική έξουσία της Βουλής. Ή τάση αύτή πού έπικαλεϊται διάφο-
ρα έπιχειρήματα, όπως π.χ. ότι ορισμένα θέματα είναι έπείγοντα ή ότι
πρέπει νά άποφεύγωνται οί πολλές συζητήσεις στή Βουλή, δέν είναι
σύμφωνη μέ τή βάση τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος. 'Επί πλέον
είναι καί επικίνδυνη. Μέ τή συζήτηση στή Βουλή, ή κοινή γνώμη έχει
τόν καιρό καί τήν εύκαιρία νά προσέξη τί ψηφίζεται καί ν' άντιδράση,
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αν είναι ανάγκη, ένώ, άν ή νομοθετική εξουσία άσκήται μέ δισπ-άγματα,
ή κυβέρνηση θά είναι περισσότερο άπ* όσο χρειάζεται έλεύθερη νά
ρυθμίζη τά ζητήματα όπως αύτή θέλει, χωρίς σχετική συζήτηση καί
κριτική άττό την κοινή γνώμη καί τήν άντιπολίτευση.

Πρέπει νά σημειωθή ότι, όπως καί οί νόμοι, έτσι καί τά διατάγμα-
τα, δέν μπορούν νά ίσχύσουν, άν δέν δημοσιευθούν στήν «Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».

2. Οί άστυνομικές διατάξεις. 'Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ό νό-
μος άναθέτει "καί σέ άλλην άρχή, νά θέτη κοκόνες δικαίου, π.χ. στήν
άστυνομία. Οί άστυνομικές διατάξεις είναι πράξεις πού έκδίδονται,
όταν τό έπιτρέπη ό νόμος, μέ είδική έξουσιοδότηση καί περιέχουν
κανόνες δικαίου, γιατί έπιβάλλουν στούς πολίτες ύποχρεώσεις καί
τούς άπαγορεύουν όρισμένες πράξεις. Οί άστυνομικές διατάξεις άφο-
ροϋν ιδίως στή ρύθμιση τής δημοσίας τάξης καί ήσυχίας, π.χ. ό κα-
νονισμός κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ή άποχγόρευση τών θορύβων σέ
όρισμένες ώρες κ.λπ. "Οποιος παραβαίνει μιάν άστυνομική διάταξη
διαπράττει πταίσμα, καί δικάζεται άπό τό άρμόδιο πταισματοδικείο.

§ 43. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ή κυβέρνηση άποτελεϊ τήν ούσιαστικότερη καί πιο όατοφασιστι-
κή έκφραση της έκτελεστικής έξουσίας. Καί ό πρωθυπουργός, κορυ-
φή καί άρχηγός της, είναι ό κυριότερος παράγοντας της έξουσίας
αύτής μέ συλλογικό όργανο γιά τήν άσκησή της, ολόκληρη τήν κυ-
βέρνηση.

Χαρακτηριστικό τής σημασίας της μάλιστα είναι ότι ένώ τόσες
πολλές καί σημαντικές άρμοδιότητες τοϋ κράτους άσκοϋνται άπό τόν
Πρόεδρο Δημοκρατίας, όπως είδαμε πιο πάνω, καμία άπό αύτές δέν
είναι έγκυρη, όταν δέν συμπράξη καί ό άρμόδιος ύπουργός. Στήν πρα-
γματικότητα δηλαδή ή έκτελεστική έξουσία άσκεϊται άπό τούς ύ-
πουργούς, πού, μέ έπί κεφαλής τόν πρωθυπουργό, άπαρτίζουν τό
ύπουργικά συμβούλιο, δηλαδή τήν κυβέρνηση.

Τό τέταρτο κεφάλαιο τοϋ Συντάγματος, μέ τά άρθρα 81-86 καθο-
ρίζει τή μορφή καί τόν τρόπο λειτουργίας καί έργασίας τής κυβερ-
νήσεως, καθώς καί τίς άρμοδιότητες τοϋ πρωθυπουργού καί τών ύ-
πουργών.
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Κάθε υπουργός διευθύνει εναν κλάδο διοικήσεως, δηλαδή ενα ύ-
πουργεΐο, μττορεί όμως νά ύττάρχουν ύπουργοί «άνευ χαρτοφυλα-
κίου», δηλαδή μέλη τής κυβερνήσεως ττού δέν είναι προϊστάμενοι σέ
ενα συγκεκριμένο κλάδο διοικήσεως, καθώς καί ύφυπουργοί, πού είναι
βοηθοί τών ύπουργών ή διευθύνουν έναν τομέα τοϋ ύπουργείου.

1. Πρωθυπουργός. Ό πρωθυπουργός είναι ό πρόεδρος τοϋ ύπουρ-
γικοϋ συμβουλίου. Ό θεσμός τοϋ πρωθυπουργού άναπτύχθηκε άρ-
χικά στήν 'Αγγλία, όπου παλαιότερα προήδρευε στό ύπουργικό συμ-
βούλιο ό βασιλιάς. "Οταν όμως έγινε βασιλιάς τής Αγγλίας ό Γεώρ-
γιος ό Α', πού δέν γνώριζε τά άγγλικά, γιατί ήταν γερμανικής κατα-
γωγής, τό ύπουργικό συμβούλιο βρήκε τήν εύκαιρία νά όρίση πρόε-
δρο ένα άπό τά μέλη του. Ό πρόεδρος αύτός άνάλαβε κατόπιν καί
άλλα καθήκοντα, καί έτσι σιγά - σιγά δημιουργήθηκε ό σημερινός
θεσμός τοϋ πρωθυπουργού.

Κατά τό δικό μας πολίτευμα, ό πρωθυπουργός μπορεί νά είναι
το(υτόχρονα καί ύπουργός, νά προΐσταται δηλαδή ένός ύπουργείου
ή νά είναι μόνον πρόεδρος τής κυβερνήσεως. Ούσιαστικά είναι τό σπου-
δαιότερο πρόσωπο όλης τής έκτελεστικής έξουσίας καί ό κύριος μο-
χλός τής κρατικής μηχανής. Γιατί αύτός καθορίζει καί έφαρμόζει, μέ
τό ύπουργικό του συμβούλιο, τίς σπουδαιότερες έκδηλώσεις καί άπο-
φάσεις τής πολιτείας. Συνήθως είναι ό άρχηγός ή ό άντιπρόσωπος ένός
κόμματος καί, μέ τήν ίδιότητά του αύτή, σχηματίζει τήν κυβέρνηση
γιά νά έφαρμόση ορισμένο πρόγραμμα. Αύτό πραγματοποιείται όχι
μόνο μέ τό νά είσηγήται στή βουλή, άπευθείας ή διά τών ύπουργών,
τά άνοίγκαϊα νομοθετήματα, άλλά καί μέ τήν πρωτοβουλία καί τή
δυνατότητα πού έχει σάν κυβερνήτης νά παρακολουθή καί νά λύη
όλα τά ζητήματα έξωτερικής καί έσωτερικής πολιτικής. Τό νέο Σύν-
τοίγμά μας στήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 82 ορίζει ότι «ό πρωθυπουργός,
» έξασφαλίζει τήν ένότητα τής κυβερνήσεως καί κατευθύνει τάς ένερ-
» γείας οχύτής καί τών δημοσίων ύπηρεσιών». Ή θέση του αύτή δίνει
στόν πρωθυπουργό τό δικαίωμα νά προτείνη στόν άρχηγό τοϋ κρά-
τους τούς ύπουργούς, πού θά άπαρτίσουν τήν κυβέρνησή του.

Τόση σημασία έχει τό πρόσωπο τοϋ πρωθυπουργού, ώστε στήν
ιστορία νά παίρνη ή έποχή πού αύτός κυβέρνησε τή χώρα τό όνομα
του π.χ. έπί Τρικούπη, έπί Ελευθερίου Βενιζέλου, έπί Γεωργίου Πα-
πανδρέου, έπί Καραμανλή. . . κ.ο.κ.
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2. Υπουργικό Συμβούλιο. Οί υπουργοί. Ό πρωθυπουργός χα-
ράσσει τή γενική πολιτική τής κυβερνήσεως, άφοϋ συνεννοηθή με τους
υπουργούς. Σέ τούτο χρησιμεύει ό θεσμός τοϋ υπουργικού συμβου-
λίου, άφοϋ γιά τή γενική πολιτική τής χώρας είναι ύπεύθυνοι όλοι
οί ύπουργοί. "Οσο καί άν λέγεται τυπικά πώς ό πρωθυπουργός είναι
ό πρίμους ίντερ πάρες (ό πρώτος μεταξύ ίσων), μέσα στό ύπουργι-
κό συμβούλιο είναι ούσιαστικά ή πραγματική κεφαλή του καί γενικά
ή κεφαλή τής έκτελεστικής έξουσίας.

Τό ύπουργικό συμβούλιο έχει καί τίς δικές του αρμοδιότητες ά-
σχετες μέ τά καθήκοντα πού έχει κοχθένα άπό τά μέλη του. Έτσι τό
ύπουργικό συμβούλιο σά σύνολο:

— ύπογράφει τά διοοάγμοπτα γιά τή διάλυση τής Βουλής (αρθρ.
41 παρ. 2 τοϋ Συντάγμοττος).

— ύποβάλλει στή Βουλή νομοσχέδια πού έχουν εξαιρετική σπου-
δαιότητα γιά τή γενική πολιτική τής χώρας (άρθρο 44 παρ. 1).

— ύπογράφει τό διάταγμα γιά τήν κήρυξη τοϋ στρατιωτικού
νόμου (άρθρο 48 παρ. 1).

— ύπογράφει τό διάταγμα γιά τήν παροχή άμνηστείας σέ πολι-
τικά έγκλήματα (άρθρο 47 παρ. 3).

— διορίζει τόν πρόεδρο καί τούς αντιπροέδρους τοϋ 'Αρείου Πά-
γου, τοϋ Συμβουλίου Επικρατείας καί τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου
(άρθρο 90 παρ. 5).

— άποφασίζει πώς θά διατεθούν οί έκτακτες πιστώσεις τοϋ προ-
ϋπολογισμού.

Συνήθως όμως, έκτός άπό τίς παραπάνω περιπτώσεις, τό ύπουρ-
γικό συμβούλιο καθορίζει μέ γενικές μόνο γραμμές τήν Κυβερνητική
πολιτική (άρθρο 82 παρ. 1) καί κάθε ύπουργός διευθύνει τόν τομέα
του άνεξάρτητα άπό τούς συναδέλφους του.

Ό πρωθυπουργός καί οί ύπουργοί προέρχονται συνήθως άπό τή
Βουλή. Τό «άσυμβίβαστο» διαφόρων θέσεων κ.λπ., πού ισχύει γιά
τούς βουλευτές, ισχύει άκόμη περισσότερο καί γιά τούς ύπουργούς.
Δέν άποκλείεται όμως νά γίνουν ύπουργοί καί πρόσωπα πού δέν έ-
χουν έκλεγή στή Βουλή. Αύτά είναι συνήθως ειδικοί σέ ivocv ορισμένο
κλάδο. Έπίσης δέν άποκλείεται ό άρχηγός τοϋ κρόττους νά άνοτθέση
τή Κυβέρνηση σέ πρόσωπο «έξωκοινοβουλευτικό». Είναι όμως οπτα-
ραίτητο κάθε κυβέρνηση, είτε άπαρτίζεται άπό κοινοβουλευτικούς
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είτε άπό έξωκοινοβουλευτικούς, νά έμφανισθή τό γρηγορώτερα στή
Βουλή και νά ζητήση τήν ψήφο τής εμπιστοσύνης της.

Τό Σύντοίγμα δέν όρίζει ειδικά προσόντα για νά γίνη κανείς υπουρ-
γός ή πρωθυπουργός, άλλά υποτίθεται ότι θά είναι πρόσωπο που
εχει διακριθή στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Συχνά έπίσης γίνονται
υπουργοί βουλευτές που έχουν μεγάλη τοπική έπιρροή στήν έκλογι-
κή τους περιφέρεια. "Ενας υπουργός μέσα στό σύγχρονο κράτος πρέ-
πει να έχη όχι μονάχα σοβαρή μόρφωση άλλά καί πνευματικά καί η-
θικά προσόντα, έπειδή μετέχει στή διαχείριση τών κοινών καί αύτό
άπαιτεϊ σταθερότητα, έντιμότητα, θάρρος καί δημιουργικό πνεύμα.
Ό ύπουργός έπειδή φέρει όλη τήν εύθύνη είναι καί πρέπει νά είναι άνε-
ξάρτητος στή δράση του. Ούτε μπορεί νά ίσχυρισθή ότι γιά μιά πράξη
του είχε έγγραφη ή προφορική έντολή άπό τόν Πρόεδρο τής Δημο-
κροττίας γιοττί αντό σύμφωνα μέ ρητή διάταξη τού άρθρου 85 τοϋ Συν-
τάγματος δέν τόν άποίλλάσσει άπό τίς εύθύνες του.

3. 'Υπουργική εύθύνη. Οί ύπουργοί είναι ύπεύθυνοι όχι μόνο γιά
τίς δικές τους πράξεις άλλά καί γιά τίς ένέργειες καί παραλήψεις τοϋ
Προέδρου τής Δημοκρατίας καθώς καί γιά τίς πολιτικές δηλώσεις του.
"Οτοη> λέμε ότι οί ύπουργοί είναι ύπεύθυνοι, έννοοϋμε: α) ότι μπο-
ρούν νά τιμωρηθούν ποινικά (ποινική εύθύνη), β) ότι μπορούν νά κα-
ταδικασθούν νά πληρώσουν άποζημίωση σέ έκείνους πού ζημιώθη-
kocv (άστική εύθύνη) καί γ) είναι δυνατόν νά εξαναγκασθούν σέ πα-
ραίτηση (πολιτική ή κοινοβουλευτική εύθύνη).

Ποινική εύθύνη: Ό ύπουργός καταδιώκεται ποινικά, άν μέ πρό-
θεση ή άπό άσυγχώρητη άμέλεια, είτε μέ δική του πράξη, είτε μέ προσ-
υπογραφή μιας πράξης τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, παραβίασε
τό Σύντοχγμα ή τούς νόμους. Έπίσης είναι ύπεύθυνος άν, χωρίς νά
παραβιάση τούς νόμους, έβλοχψε μέ πρόθεση τά συμφέροντα τοϋ κρά-
τους. Εννοείται ότι ή εύθύνη οχύτή άφορα μόνο στίς πράξεις εκείνες τού
υπουργού, πού έχουν σχέση μέ τό δημόσιο βίο του καί όχι όσες άφο-
ροϋν στήν ιδιωτική του ζωή. Οί άλλοι ύπουργοί τής κυβερνήσεως
πάντως δέν εύθύνονται γιά τίς πράξεις τού συναδέλφου τους. Μόνο
γιά τίς πράξεις πού άποφασίσθηκαν στό ύπουργικό συμβούλιο εύ-
θύνονται όλοι οί ύπουργοί «άλληλεγγύως». Οί ύπουργοί δικάζονται
άπό ειδικό δικαστήριο, σύμφωνα μέ τό άρθρο 86 τοϋ Συντάγματος.

Άστική εύθύνη: "Οταν ό ύπουργός καταδικασθή άπό τό ειδικό

117



δικαστήριο, μπορεί νά ύποχρεωθή, ύστερ* άπό άγωγή τών ένδιαφε-
ρομένων στά τακτικά δικαστήρια, ν' άποζημιώση τούς πολίτες ε-
κείνους πού ζημιώθηκοίν άπό τις παρόα;ομες πράξεις του. Τό ίδιο μπο-
ρεί νά ζητήση καί τό δημόσιο, άν ζημιώθηκε καί εκείνο.

Πολιτική εύθύνη: Ή σπουδαιότερη, πρακτικά, εύθύνη τών ύπουρ-
γών είναι ή πολιτική. Αύτή προϋποθέτει ότι ό ύπουργός πόα/τοτε
θά λογοδοτή στή Βουλή γιά όλες τίς πράξεις τού 'Υπουργείου του ή
τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, είτε είναι παράνομες, είτε όο<όμη, ôcv
καί νόμιμες, δέν είναι σκόπιμες ή ορθές. "Αν ή Βουλή άρη τήν έμπιστο-
σύνη της άπό τόν ύπουργό, αύτός άνοίγκάζεται νά ύποβάλη παραί-
τηση καί ύφίσταται έτσι μιά ήθική μείωση, πού είναι έξ ίσου σοβαρή
μέ μιά καταδίκη. Ή παραίτηση αύτή τοϋ ύπουργοϋ ή καί ολόκληρου
τοϋ ύπουργικού συμβουλίου είναι ή πιο σημαντική κύρωση γιά τήν
εύθύνη τών ύπουργών. Γιατί ή ποινική εύθύνη δύσκολα πραγματο-
ποιείται, ένώ, άντίθετα, άν ή Βουλή κρίνη ότι ό υπουργός δέν είναι
κατάλληλος ή γενικά δέν είναι ίκονοποιημένη άπό τόν τρόπο μέ τόν
όποίο διευθύνει τό ύπουργείο του, μπορεί εύκολα νά έκφράση τή δυσ-
πιστία της πρός αύτόν καί νά τόν ότναγκάση νά όατοχωρήση όατό
τήν κυβέρνηση.

Κάθε έβδομάδα καί τίς μέρες πού ορίζει ό κανονισμός τής Βουλής
γίνεται ό λεγόμενος «κοινοβουλευτικός ελεγχος». Κάθε βουλευτής έχει
τό δικαίωμα, μέ μιάν έρώτηση ή έπερώτηση, νά έλέΥξη ivocv ύπουρ-
γό, γιατί μία πράξη τού ύπουργείου του έγινε μέ όρισμένον τρόπο καί
όχι μέ άλλον τρόπο, πού ό βουλευτής τόν θεωρεί καλύτερο. Ό υ-
πουργός ύποχρεοϋται, μέσα σέ μιά μικρή προθεσμία, ν' άποτντήση
στήν έρώτηση ο(ύτή. Ό ύπουργός έχει έπίσης τό δικαίωμα, όσο συ-
ζητείται ή έρώτηση ή ή έπερώτηση, νά θέση ζήτημα έμπιστοσύνης
ή αύτός μόνος ή ολόκληρη ή κυβέρνηση. Ό κοινοβουλευτικός έλεγ-
χος, μαζί μέ τήν ψήφο έμπιστοσύνης τής Βουλής, άποτελεϊ τήν βάση
τοϋ κοινοβουλευτικού συστήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1" ' . V.".:

ι

§ 42. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τό κράτος, γιά νά έκπληρώση τούς σκοπούς του, δέ χρειάζεται
μόνο τά κύρια όργανα ττού άναφέρει τό Σύνταγμα: τόν πρόεδρο τής
Δημοκρατίας, τόν πρωθυπουργό, τούς ύπουργούς κ.λπ., άλλά καί
πολλά άλλα δευτερεύοντα όργανα, πού έκτελοϋν τίς διάφορες ύπηρε-
σίες τοϋ κράτους καί όνομάζονται κρατικοί ή δημόσιοι ύπάλληλοι. Στό
Σύνταγμα τοϋ 1975 (άρθρο 103 παρ. 1) άναφέρεται ότι: «Οί δημό-
σιοι ύπάλληλοι είναι έκτελεσταί τής θελήσεως τοϋ Κράτους καί ύπη-
ρετοΰν τόν λαόν, όφείλοντες πίστιν είς τό Σύνταγμα καί άφοσίωσιν
εις τήν Πατρίδα». Οί κρατικοί ύπάλληλοι διαιρούνται σέ πολιτικούς
καί στροτΓίωτικούς. Οί δικαστικοί άνήκουν σέ ίδιαίτερη κατηγορία.

Οί ύπάλληλοι άποτελούν τό σταθερό στοιχείο στήν οργάνωση
τοϋ σημερινού κράτους, γιατί, ένώ οί κυβερνήσεις καί οί Βουλές έρ-
χονται καί παρέρχονται, οί ύπάλληλοι παραμένουν κι έτσι έξασφαλί-
ζεται ή συνέχεια στή διοίκηση. Έξ άλλου, έπειδή παρατηρείται τά τε-
λευταία χρόνια μιά συνεχής διείσδυση τοϋ κράτους σέ όλους τούς το-
μείς τής ζωής, χρειάζονται στελέχη μορφωμένα, γιά νά έκπληρώσουν
τήν άποστολή τους. Οί δύο αύτές ιδιότητες, δηλαδή ή συνέχεια καί ή
ειδικότητα κάνουν, ώστε οί ύπόίλληλοι ν' άποτελούν μιά μεγάλη καί
ούσιαστική δύναμη μέσα στά πλαίσια τοϋ σύγχρονου κράτους. Αύτό
ακριβώς έννοοϋμε συνήθως, ότοα> λέμε ότι τά κράτη «διοικούνται άπό
τήν γραφειοκροπτία» δηλαδή άπό τούς ύπαλλήλους. Ή Θέση τών δη-
μοσίων ύπαλλήλων καθορίζεται άπό τά άρθρα 103 καί 104 τοϋ Συν-
τάγματος καί άπό τόν δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

1. Μονιμότητα τών δημοσίων ύπαλλήλων. 'Από τό 1910 οί ύ-
πάλληλοι στήν Ελλάδα έγινοα; μόνιμοι, δέν έπιτρέπεται δηλαδή νά
ποα/θοϋν, παρά μόνο γιά ορισμένους ύπηρεσιοα<ούς λόγους, σύμφωνα
μέ είδική διαδικασία, καθώς καί άν καταργηθή μέ νόμο ή θέση τους.
Ό διορισμός τών δημοσίων ύπαλλήλων γίνεται έπίσης σύμφωνα μέ
τίς διατάξεις τοϋ υπαλληλικού κώδικα. Γιά νά προσληφθή σήμερα



Ινας τακτικός δημόσιος υπάλληλος, χρειάζεται νά έπιτύχη σέ δια-
γωνισμό. Ό υπαλληλικός κώδικας προβλέπει έπίσης πώς προάγον
ται οί δημόσιοι υπάλληλοι και πώς λειτουργούν τά διάφορα συμβού-
λια πού άσκοϋν τήν πειθαρχική έξουσία στούς ύιταλλήλους.

Τό κράτος μπορεί έπίσης νά προσλάβη, σέ περίπτωση άνάγκης,
έκτάκτους ύπαλλήλους μέ ειδική σύμβαση ή καί ήμερομισθίους. Αύτοί
όμως δέν ύπάγονται στούς κανόνες περί μονιμότητος τοϋ δημοσιοϋ-
παλληλικού κώδικα.

2. 'Υπαλληλική σχέση. Ή σχέση τοϋ ύπαλλήλου πρός τό κράτος
δέν είναι ή ίδια όπως κάθε άλλου έργαζόμενου πρός τόν έργοδότη του,
γιατί τό κράτος διατηρεί γιά τόν έοχυτό του τό δικαίωμα νά μεταβόίλη
τά άμοιβαϊα δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις. Μέ τό άρθρο 12 παρ. 4
τοϋ Συντάγματος προβλέπεται ότι μέ ειδικό νόμο μπορούν νά έπιβλη-
θοϋν περιορισμοί στό δικαίωμα τών δημοσίων ύτταλλήλων όπως συνε-
ταιρίζωνται». Κανείς «δέν μπορεί νά διορισθή δημόσιος ύπάλληλος σέ
θέση πού δέν προβλέπεται άπό νόμο. Μέ νόμο έπίσης ορίζονται καί
τά προσόντα τών ύπαλλήλων γιά κάθε θέση. 'Εξάλλου, σύμφωνα μέ
τό άρθρο 4 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος μόνο "Ελληνες πολίτες (έκτός άν ό
νόμος όρίζη διαφορετικά) έπιτρέπεται νά κοτταλάβουν δημόσιες θέσεις.

3. Καθήκοντα και δικαιώματα των δημοσίων ύπαλλήλων. Τά
κυριότερα καθήκοντα τών δημοσίων ύπαλλήλων είναι νά τηρούν τό
Σύνταγμα καί τούς νόμους καί νά έκτελοϋν μέ άκρίβεια καί άμερολη-
ψία τήν ύπηρεσία πού τούς έχει άνοττεθή. 'Οφείλουν έπίσης νά σέ-
βωνται τά δικαιώμοττα τών πολιτών καί νά ύποτκούουν στούς ανω-
τέρους τους, έφ' όσον δέν τούς δίνουν άντισυνταγμοττικές ή παράνομες
διαταγές. Γιά τίς ύπηρεσίες τους οίύτές οί μόνιμοι ύπάλληλοι παίρνουν
μισθό ορισμένα έπιδόματα καί δικαιούνται έπίσης νά συνταξιοδοτη-
θούν ύστερα άπό ύπηρεσία πολύχρονη. Τό σύνολο τών δημοσίων ύ-
παλλήλων πού ύπηρετούσε σέ όλους τούς κλάδους τών κροτπκών ύπη-
ρεσιών (έκτός άπό τά σώματα άσφαλείας) ήταν τό 1975 σχεδόν 113.000

2. Σώματα άσφαλείας

Ή τήρηση τής τάξης στό έσωτερικό τής χώρας εχει άνατεθή στά
σώματα άσφαλείας. Τά κυριότερα άπό αύτά είναι ή άστυνομία καί ή
χωροφυλακή. 'Υπάρχουν όμως καί διάφορα άλλα είδικά σώματα, όπως
ή αγροφυλακή κ.λπ.
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1 Εκτός άττό τη φροντίδα για τήν ασφάλεια της ζωής και τής .πε-
ριουσίας τών πολιτών, ή άστυνομία εχει καί άρμοδιότητα νά ρυθμί-
ζη και νά φροντίζη γιά τήν κίνηση στους δρόμους (τροχαία), τόν ε-
λεγχο τών τιμών καί τών τροφίμων (άγορανομία) καί τήν επίβλεψη
της δημοσίας τάξεως (εθνική άσφάλεια).

Τά διάφορα θέματα, που υπάγονται στήν άστυνομία, ρυθμίζον-
ται μέ τίς λεγόμενες άστυνομικές διατάξεις. Οί παραβάτες αυτών δικά-
ζονται άπό τό πταισματοδικείο.

Στήν 'Αθήνα, τόν Πειραιά, τήν Πάτρα καί τήν Κέρκυρα τά άστυ-
νομικά καθήκοντα άσκεϊ ή άστυνομία πόλεων, ένώ στό υπόλοιπο
κράτος τά καθήκοντα οαίττά άσκοϋνται άπό τή χωροφυλακή, ένα σώ-
μα μέ οργάνωση καί πειθαρχία περισσότερο στρατιωτική. Στήν ύ-
παιθρο λειτουργεί καί ή άγροφυλοίκή, ή όποία φροντίζει γιά τήν
άγροτική άσφάλεια.

Στά όργοα>α τών σωμάτων άσφαλείας όπως άλλωστε καί οί δι-
καστικοί λειτουργοί δέν έπιτρέπεται ή άπεργία (άρθρον 23 παρ. 2
τοϋ Συντάγματος).

3. 'Αμυνα τοϋ πολίτη σέ περίπτωση αυθαιρεσίας τών κρατικών όρ-
γάνων.

"Οταν ό πολίτης γνωριζη ότι τοϋ έπιβάλλονται παράνομα ορι-
σμένες υποχρεώσεις ή περιορισμοί, δέν πρέπει νά τό άνέχεται παθη-
τικά, άλλά πρέπει νά διαμαρρυρεται στήν προϊστάμενη άρχή καί νά
κοπ-αγγέλλη τό όργανο τοϋ κράτους πού παρανομεί» Κάθε "Ελληνας
εχει, άπό τό άρθρο 10 τοϋ Συντάγματος, τό δικαίωμα νά άναφέρη
μέ έγγραφο τά παράπονά του στίς άρχές. 'Εφ' όσον όμως διατάσσε-
ται άπό όργανο πού, τυπικά τουλάχιστον, είναι άρμόδιο, οφείλει νά
ύπακούση καί νά ζητήση κατόπι νά άρθή ή παράνομη διαταγή μέ
κάθε νόμιμο τρόπο καί ειδικότερα μέ προσφυγή στό Συμβούλιο τής
'Επικρατείας. Τό ανώτατο αύτό δικαστήριο έχει δικαίωμα ν' άκυρώ-
ση μία διοικητική πράξη, έφόσον αύτή άντιβαίνει στούς νόμους ή ά-
ποτελεί κατάχρηση έξουσίας. 'Επίσης ό πολίτης μπορεί νά κατα-
φύγη στά τακτικά δικαστήρια καί νά ζητήση άποζημίωση άπό τό
έλληνικό δημόσιο γιά τήν ζημία πού τοϋ εγινε άπό τήν παράνομη
πράξη ένός κρατικού όργάνου.
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§ 43. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Διαίρεση τής διοίκησης τοΰ Κράτους

"Οσο εύρύνεται ή δράση τού κράτους, τόσο γίνεται καί ττιό δύ-
σκολο νά διοικηθή τό κράτος άττό μίαν ένιαία ύττηρεσία. Δημιουργεί-
ται δηλαδή ή άνάγκη νά χωρισθή ή διοίκηση σε κλάδους. Τό σύνο-
λο τών ύπηρεσιών ένός κλάδου όργανωμένου σέ ένιαίο συγκρότημα
λέγεται ύπουργεϊο. Ό άριθμός τών ύπουργείων μττορεί νά αύξηθή
ή νά έλαττωθή μέ νόμο. Τάκυριώτερα ύττουργεΐα είναι :

1. Το Υπουργείο 'Εσωτερικών, πού φροντίζει γιά τήν διοίκηση
της χώρας, τήν έπίβλεψη τών δήμων καί κοινοτήτων, τή διοργάνωση
τών έκλογών, τά ζητήμοττα ίθοίγενείας κ.λττ. Στό ύττουργείο αύτό
ύπάγονται οί νομάρχες, ένώ ή άστυνομία ττόλεων, ή χωροφυλακή, ή
παθητική άεράμυνα καί τά άλλα σώματα άσφαλείας ύπάγονται στό
'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.

2. Το 'Υπουργείο 'Εξωτερικών, πού άσχολείται μέ τίς σχέσεις
τής 'Ελλάδος μέ τά άλλα κράτη, έπικοινωνεϊ μέ τούστ πρέσβεις τών
άλλων κρατών πού είναι διαπιστευμένα στή χώρα μας, μελετά καί
συντάσσει τις διάφορες συμβάσεις μέ ξένες χώρες κ.λπ. Στό 'Υπουρ-
γείο αύτό ύπάγονται οί έλληνικές πρεσβείες στό Έξωτερικό καί τά
Προξενεία.

3. Το 'Υπουργείο Εθνικής 'Αμύνης, όπου ύπάγονται τά Επι-
τελεία τοϋ Στρατού, τού Ναυτικού καί τής 'Αεροπορίας, διευθύνεται
άπό τόν ύπουργό καί έναν ύφυπουργό.

Αύτό φροντίζει γιά τήν οργάνωση τής άμυνας τής χώρας καί τήν
καλή λειτουργία τών ενόπλων δυνάμεων.

4) Το 'Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πού φροντίζει
γιά τήν οργάνωση τών σχολείων σέ όλο τό κράτος καί γενικά γιά
όλες τίς βαθμίδες τής παιδείας, καί έχει τήν έποπτεία πάνω στις Εκ-
κλησίες όλων τών θρησκευμάτων.

5) Το 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, φροντίζει γιά τήν καλή λειτουρ-
γία τών δικαστηρίων, τήν οργάνωση τών φυλακών, τήν πρόληψη
τού έγκλήματος μέ γενικά μέτρα καί τή νομική προεργασία τών βα-
σικών νόμων.

6) Το 'Υπουργείο Οικονομικών, πού καταρτίζει τόν Προϋπολο-
γισμό τοϋ κράτους καί φροντίζει γιά τήν είσπραξη τών φόρων, δα-
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σμών κ.λττ. καί μέριμνα γιά τή διαχείριση της περιουσίας τοϋ Λη-
μοσίου.

7) Tè 'Υπουργείο Βιομηχανίας έχει ώς καθήκον τήν οργάνωση
τής βιοτεχνίας καί τής βιομηχανίας, τήν έπίβλεψη τών εργοστασίων,
μεταλλείων κ.λττ.

8) Το Υπουργείο Εμπορίου φροντίζει γιά τό έσωτερικό καί
εξωτερικό εμπόριο τής χώρας, τίς άδειες εισαγωγών καί εξαγωγών,
γιά τά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τή συμμετοχή τής 'Ελ-
λάδας σέ έγχώριες καί διεθνείς εκθέσεις κ.λπ.

9) Το 'Υπουργείο Γεωργίας φροντίζει γιά τήν προαγωγή τής
γεωργικής παραγωγής, γιά τήν άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας, τούς
γεωργικούς συνεταιρισμούς καί τήν άγροτική άποκατάσταση τών
γεωργών χωρίς κλήρο, γιά τά δάση, τήν άνάπτυξη καί τήν προστα-
σία τους κ.λπ.

10) Τό 'Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχει στήν άρ-
μοδιότητά του τήν οργάνωση καί διοίκηση τών σιδηροδρόμων καί
τών αύτοκινήτων, τήν πολιτική 'Αεροπορία, τά Ταχυδρομεία καί
τίς μεταφορές γενικά.

11) Τά 'Υπουργείο 'Εμπορικής Ναυτιλίας μεριμνά γιά τά έλληνι-
κά πλοία καί τούς ναυτεργάτες, τόσο μέσα στήν 'Ελλάδα, όσο καί στις
ξένες χώρες. Διατηρεί λιμεναρχεία στούς κυριότερους λιμένες τοϋ Εξω-
τερικού. Στό 'Υπουργείο αύτό ύπάγεται καί τό λιμενικό σώμα.

12) Τό 'Υπουργείο Δημοσίων Έργων είναι άρμόδιο γιά τήν κα-
τασκευή καί συντήρηση όλων τών δημοσίων έργων, όπως οί δρόμοι,
οί γέφυρες, λιμένες, άεροδρόμια, ύδραγωγεϊα κ.λπ.

13) Τό 'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έχει τήν άρμοδιότη-
τα νά άσκή τήν κοινωνική πρόνοια τοϋ κράτους, νά έποπτεύη τά φι-
λανθρωπικά ιδρύματα καί νοσοκομεία, νά μεριμνά γιά τήν πρόληψη
επιδημιών καί γενικά γιά τήν δημόσια ύγεία.

14) Τό 'Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τό 'Υφυπουργείο
Τόπου, άσχολοϋνται μέ τόν Τύπο, τό ραδιόφωνο καθώς καί μέ όλα
τά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν άμεση παρακολούθηση τοϋ κυ-
βερνητικού έργου άπό τό πρωθυπουργό.

15) Τό 'Υπουργείο 'Απασχολήσεως ρυθμίζει τίς σχέσεις έργαζομέ-
νων καί έργοδοτών, φροντίζει γιά τήν κανονική έποπτεία τής έργα-
σίας, γιά τήν καταπολέμηση της άνεργίας, γιά τήν τήρηση τών νό-
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μων περί τών εργατικών σωματείων καί γενικά για όλα τα εργατικά
ζητήματα.

16) Το 'Υπουργείο Συντονισμοϋ και Προγραμματισμοί όπως
δείχνει καί τό δνομά του, συντονίζει τήν οίκονομική πολιτική τής κυ-
βερνήσεως. Τό Υπουργείο αυτό ιδρύθηκε μετά τόν πόλεμο, γιά νά
βοηθήση στήν προσπάθεια γιά τήν οίκονομική άνασυγκρότηση τής
χώρας. Καταρτίζει τά προγράμματα οικονομικής άναπτύξεως.

17) Τό 'Υπουργείο Πολιτισμοΰ και Επιστημών, μεριμνά γιά τίς
καλές τέχνες, τά μουσεία, τό θέατρο, τή λογοτεχνία, τήν άνάπτυξη
τής έπιστημονικής έρευνας καί γενικά τήν πνευματική κίνηση τής
χώρας.

2. Διοικητική διαίρεση του κράτους σέ περιφέρειες

Γιά νά λειτουργήση καλά τό κράτος καί νά είναι ομαλή ή έκτέλε-
ση τής κρατικής ύπηρεσίας, είναι άπαραίτητο νά διαιρεθή σέ τοπικές
περιφέρειες. Οί περιφέρειες αύτές ονομάζονται νομοί. Οί έπαρχίες πού
υπήρχαν παλαιότερα τώρα πιά έχουν καταργηθή, σάν διοικητικές
μονάδες. Έπίσης καταργήθηκαν, άπό τό 1955 οί γενικές διοικήσεις
Μακεδονίας, Θράκης, 'Ηπείρου, Δωδεκανήσου καί Κρήτης. Σήμερα ύ-
πάρχει μόνο ή Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, πού έχει έπί κεφα-
λής έναν ύπουργό μέλος τής κυβερνήσεως.

Ό νομός είναι ή τακτική διοικητική περιφέρεια. 'Υπάρχουν σήμερα
52 νομοί. Προϊστάμενος κάθε νομού είναι ό νομάρχης, πού διορίζεται
άπό ειδικό ύπηρεσιακό συμβούλιο, άλλά έπίσης είναι συνήθως καί πρό-
σωπο τής έμπιστοσύνης τής Κυβερνήσεως. Ό νομάρχης στό νομό του
αντιπροσωπεύει τό κράτος καί είναι προϊστάμενος σέ όλες τίς κροττι-
κές υπηρεσίες τής περιοχής του. 'Ορισμένοι μεγάλοι νομοί, ιδίως στό
λεκανοπέδιο 'Αττικής διαιρούνται σέ διαμερίσματα πού διευθύνονται
έπίσης άπό ένα νομάρχη.

'Ιδιαίτερη διοικητική περιφέρεια άποτελεί τό "Αγιον "Ορος. Σύμ-
φωνα μέ τό άρθρο 105 τοϋ Συντάγματος ή έλληνική πολιτεία διατηρεί
τήν κυριαρχία της πάνω στή χερσόνησο τοϋ Άθω, άλλά τό "Αγιον
Όρος έχει μίαν αύτονομία, δηλαδή διοικείται άπό ενα συμβούλιο μέ
είκοσι μέλη, πού λέγεται «'Ιερά Κοινότης τοϋ 'Αγίου "Ορους». Οί
πράξεις τής 'Ιεράς Κοινότητος πρέπει νά έγκριθοϋν καί άπό τό Οικου-
μενικό Πατριαρχείο στήν Κωνσταντινούπολη. 'Υπάρχει όμως καί κυ-
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βερνητικός άντιπρόσωπος ττού λέγεται διοικητής καί έξαρτάται,. άπό
τό έλληνικό 'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών. "Ολοι οί μοναχοί στό Άγιο
"Ορος άποκτούν χωρίς διοττυπώσεις τήν έλληνική Ιθαγένεια.

3. Διοικητικά συστήματα

Δύο είναι τά συστήματα, μέ τά οποία ένα κράτος μπορεί νά διοι-
κηθή: Τό συγκεντρωτικό καί τό άποκεντρικό.

Συγκεντρωτικό σύστημα ύπάρχει, όταν όλες οί άποφάσεις καί δια-
ταγές έκδίδωνται άπό τήν κεντρική διοίκηση, τήν πρωτεύουσα, συνή-
θως άπό τούς ύπουργούς.

'Αποκεντρωτικό, άντίθετα, όταν τά τοπικά όργανα, όπως ό νο-
μάρχης καί άλλοι κατώτεροι υπάλληλοι, έχουν τό δικαίωμα νά παίρ-
νουν άποφάσεις καί νά έκδώσουν διαταγές γιά τά τοπικά ζητήματα,
χωρίς νά όα^αφερθούν στήν πρωτεύουσα.

Τό συγκεντρωτικό σύστημα έχει τό πλεονέκτημα, ότι έπιτρέπει
νά χαραχθή μιά ένιαία πολιτική καί νά παρακολουθήται ή εφαρμογή
της άπό τήν κυβέρνηση. "Εχει όμως καί τό μειονέκτημα, ότι δημιουρ-
γεί γραφειοκρατία καί άναγκάζει τούς πολίτες νά καταφεύγουν στό
κέντρο γιά τό παραμικρότερο ζήτημά τους, ένώ έξάλλου, οί ύπηρεσίες
τοϋ κέντρου συχνά δέν είναι σέ θέση νά άντιληφθοϋν άπό μακριά τά
τοπικά Θέμοττα.

Τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα πού έχει τό άποκεντρωτικό
σύστημα είναι τά άντίστροφα άπό τό συγκεντρωτικό.

Ούσιαστικά στήν 'Ελλάδα έπικρατεϊ περισσότερο τό συγκεντρω-
τικό σύστημα. Τό Σύνταγμά μας στό άρθρο 101 προβλέπει ότι: «Ή
διοίκηση τοϋ κράτους οργανώνεται κατά τό άποκεντρωτικό σύστημα.
Γιά νά γίνη αύτό ή διοικητική διαίρεση τής χώρας πρέπει νά δια-
μορφωθή άνάλογα μέ τίς γεωοικονομικές, κοινωνικές, συγκοινωνιακές
συνθήκες.» 'Ερμηνεύοντας τά παραπάνω τό ίδιο άρθρο τοϋ Συντά-
γματος τονίζει ότι τά περιφεριακά κρατικά όργανα έχουν τήν γενική
αποφασιστική έποπτεία τών ύποθέσεων τής περιφερείας τους ένώ οί
κεντρικές ύπηρεσίες έχουν τόν συντονισμό καί τόν έλεγχο τών περι-
φερειακών οργάνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 45. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ

1. Τι είναι ή τοπική αύτοδιοίκηση

Ή ίστορία τών δήμων, στίς αρχικές τουλάχιστον μορφές της, χά-
νεται μέσα στά βάθη τών αίώνων. Στήν πραγμοττικότητα, οι πρώτες
μορφές τής κοινωνικής ζωής (πατριαρχική οικογένεια - φυλή) περι-
λαμβάνουν και τις βασικές άρχές, τόν πυρήνα δηλαδή μιας αύτοδιοι-
κουμένης όμάδας.

'Αργότερα, αύτό πού συνήθως όνομάζομε κράτος στούς προϊστο-
ρικούς χρόνους ήταν οί Δήμοι μέ εύρύτερα όμως καί πιο δύσκολα καθή-
κοντα.

Ή τοπική αύτοδιοίκηση έχει παλιά ίστορική παράδοση στή ζωή
τοϋ έλληνικοϋ έθνους, ίδιαίτερα στούς τέσσερεις αίώνες της τουρκοκρα-
τίας καί στούς άγώνες τοϋ 1821 γιά τήν έθνική άνεξαρτησία.

Σήμερα τό Σύνταγμα κατοχυρώνει καί έξασφαλίζει τήν τοπική αύ-
τοδιοίκηση καί δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι ή άρχή τοϋ άρθρου
101 πού όρίζει τόν τρόπο καί τήν μορφή πού θά διοικήται τό κράτος
τονίζει ότι «ή διοίκηση τοϋ κράτους, όργανοϋται κοττά τό άποκεντροο-
τικό σύστημα».

Σ' αύτήν άκριβώς τ^ν άρχή τοϋ άποκεντρωτικοΰ συστήματος βα-
σίζεται τό έπόμενο άρθρο (102) τοϋ Συντάγματος, πού καθορίζει μέ
κάθε λεπτομέρεια τή μορφή, τήν έκβαση καί τόν τρόπο πού λειτουρ-
γούν τά όργανα τών αύτοδιοικουμένων περιφερειών.

Τί είναι όμως ή τοπική αύτοδιοίκηση πού άποτελεΐ τήν πιό ούσια-
στική έκφραση τής δημοκρατίας;

Επίσημα είναι οί τρεϊς κλίμακες τίς όποιες λίγο ή πολύ όλοι γνω-
ρίζομε:

α) ή Κοινότητα
β) ό δήμος
γ) ό νομός.

Ή πρώτη άποτελεΐ τήν κατώτατη ύποδιαίρεση στήν τοπική αύ-
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τοδιοίκηση. Πριν άττό 1912 ή κατώτατη βαθμίδα ήταν ό Δήμος. Ό
δήμος και ή κοινότητα είναι στήν πρώτη βαθμίδα, (ό νομός είναι στήν
δεύτερη, καί άποτελοϋν τήν ουσιαστική έκφραση της τοπικής αυτο-
διοίκησης) .

Τά όργανά τους εκλέγονται άπ' ευθείας άπ* τό λαό καί βρίσκονται
σέ διαρκή έπαφή μαζί του. Φροντίζουν γιά ορισμένες άπό τίς καθη-
μερινές βασικές άνάγκες του καί άποτελοϋν τόν ένδιάμεσο κρίκο καί
σταθμό τοϋ λαοϋ πρός τό κράτος πού έκφράζεται στήν εύρύτερη το-
πική περιφέρεια τών δήμων δηλ. τό νομό άπό τό νομάρχη.

Ή ύπαρξη καί ή λειτουργία τών νομών άποτελοϋν άναγκαΐα στοι-
χεία όχι μόνο γιά μιάν όργανωμένη κρατική κοινωνία, άλλά καί γιά
τήν όμαλή λειτουργία τών δήμων καί κοινοτήτων. Γιατί τό κράτος,
δηλαδή ή Κυβέρνηση μέ τούς νόμους καί μέ τίς άποφάσεις της, κανονί-
ζει τή μορφή καί τόν τρόπο της λειτουργίας τους, έξασφαλίζει τά οί-
κονομικά μέσα γιά νά έξυπηρετηθοϋν οί άνάγκες τών κατοίκων, καί
ελέγχει τή χρηστή διαχείριση τών χρημάτων καί τήν όμαλή λειτουρ-
γία τών κοινοτικών καί δημοτικών συμβουλίων.

Τίς λεπτομέρειες τής λειτουργίας αύτής καί τής κρατικής Εποπτείας
στούς δήμους καί τίς κοινότητες καθορίζει τό άρθρο 102 τού Συντά-
γματος.

2. Ή αύτοδιοίκηση, ή άξία καί ή ήθική σημασία της.

Ή κοινότητα κατά πρώτο λόγο άλλά καί ό δήμος άποτελοϋν ένα
άπό τά καλύτερα καί πιό σωστά σχολεία γιά τήν πολιτική διαπαιδα-
γώγηση τού πολίτη. Καί ή σημασία της είναι μεγαλύτερη σ' ένα δη-
μοκρατικό πολίτευμα, όπου ή αύτοδιοίκηση παίζει πρωταρχικό ρόλο
γιά τήν άσκηση τής πολιτικής έλευθερίας καί τών πολιτικών δικαιω-
μάτων.

Μέσα στό χωριό γεννιέται τό ένδιαφέρον τοϋ πολίτη γιά τά κοινά
καί ή εύθύνη του γιά τά δημόσια πράγματα. Ό πολίτης διδάσκεται
μέσα στό στενό κύκλο τής κοινότητας νά έλέγχη καί νά έλέγχεται,
νά άρχη καί νά άρχεται. Ή κοινότητα είναι ή μικρογραφία τού κρά-
τους καί ή βασική σχολή γιά τήν άσκηση κάθε κρατικής έξουσίας. Τό
ένδιαφέρον γιά τά τοπικά ζητήματα καί οί τοπικές φιλοδοξίες έξου-
δετερώνουν τό κοινοβουλευτικό σύστημα άπό τίς μοιραίες συγκεντρω-
τικές του τάσεις. "Οσο καί άν οί δημοτικές έκλογές στήν πρωτεύουσα
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καί τίς μεγάλες πόλεις έχουν τίς περισσότερες φορές πολιτικό χαρα-
κτήρα, είναι άδύνατο νά μην ύπερισχύση, μέσα στην κοινότητα, τό
τοπικό ένδιαφέρον πάνω στόν κομματικό φανατισμό. Μέ τόν τρόπο
αύτόν άπαλλάσσεται ή ύδροκέφαλη πρωτεύουσα άπό τήν όπτασχό-
ληση και γιά τις παραμικρές άκόμη τοπικές ύποθέσεις καί καταμερί-
ζονται οί εύθύνες γιά τά κοινά.

3. Ή ίστορία τών δήμων στήν 'Ελλάδα.

Στήν Ελλάδα ή αύτοδιοίκηση είχε μεγάλη άνάπτυξη τήν έποχή
τής τουρκοκρατίας. Οί Τούρκοι είχαν έπιτρέψει στούς χριστιανούς νά
διαχειρίζωνται άπ' εύθείας τίς τοπικές τους ύποθέσεις καί νά κανονί-
ζουν τή διοίκησή τους άνάλογα μέ τήν πείρα τους καί τις συνθήκες
κάθε περιφέρειας ή άνάλογα μέ τήν σύσταση τοϋ πληθυσμού της. Βέ-
βαια ό κοττοίκτητής δέχθηκε νά διατηρήση τις έλληνικές κοινότητες,
γιατί ή ύπαρξή τους άνταποκρινότοτν, πριν άπ' όλα, στό δικό του
συμφέρον καί ιδίως τόν διευκόλυνση; στήν είσπραξη τών φόρων. Οί
Τούρκοι γνώριζοίν μόνο τούς άμεσους φόρους. Όριζοα> λοιπόν έκ τών
προτέρων ένα συγκεκριμένο ποσό πού ήταν ύποχρεωμένη νά πληρώ-
νη τακτικά κάθε περιφέρεια, καί άδιαφοροϋσαν πώς θά κατανεμηθή
αύτό τό βάρος άνάμεσα στούς ραγιάδες. Τήν κατανομή οίύτή καθόρι-
ζαν οί έλληνικές κοινότητες ή δημογεροντίες, πού μέ τόν τρόπο αύτόν
έξυπηρετοϋσαν τόν Τούρκο διοικητή. Οί κοινότητες όμως έξασφάλιζοα»
έτσι τήν αύθυπαρξία τους καί μπορούσαν νά φροντίσουν καί γιά τά
δικά τους θέματα καί, πρώτ' άπ' όλα, γιά τά σχολεία. Πολλά οστό τά
κοινοτικά σχολεία τής τουρκοκροπίας ήταν γιά τήν έποχή τους, άπό
τά καλύτερα πού γνώρισε ποτέ ό 'Ελληνισμός.

Ή έλληνική έπανάσταση θεώρησε τήν ο(ύτοδιοίκηση σάν ένα άπό
τά πρωτεύοντα ζητήματα. Ό Κοατοδίστριας όμως θέλησε νά κυβερ-
νήση τίς κοινότητες άπό τό κέντρο καί ρύθμισε κατά τρόπο δικτατο-
ρικό τις έκλογές της δημογεροντίας.

Λίγο άργότερα έπί "Οθωνος, δημοσιεύθηκε ό Νόμος «περί συστά-
σεως τών δήμων», τής 27 Δεκεμβρίου 1833, πού, μέ μικρές μόνο τρο-
ποποιήσεις, ίσχυσε σχεδόν ογδόντα χρόνια, δηλαδή ώς τό 1912.

Ό νόμος αύτός όριζε ένα άκαμπτο καί ένιαίο σύστημα γιά τή διοί-
κηση τών Δήμων (χωρίς νά λαμβάνη ύπόψη τίς τοπικές ιδιορρυθμίες
κάθε έπαρχίας ή τή σύσταση τού πληθυσμού της), καθώς καί ένα αύ-
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στηρό έλεγχο τοϋ κράτους πάνω στους δήμους. "Ετσι έκανε ώστε ή
τοττική αυτοδιοίκηση νά έξαρτάται υπερβολικά άπό τό κέντρο/ και
εδημιούργησε ένα σκληρό συγκεντρωτικό σύστημα.

Ή τοπική αύτοδιοίκηση σήμερα

Ό νόμος όρίζει ότι οί τοπικές ύποθέσεις ττου υπάγονται στήν άρ-
μοδιότητα τών δήμων καί κοινοτήτων είναι:

— τά υδραγωγεία καί ή ϋδρευση τών κοττοίκων,

— ή κατασκευή καί λειτουργία υπονόμων,

— οί δημοτικοί δρόμοι, πλατείες καί γέφυρες,

— ή κοχθαριότητα,

— τά άρδευτικά καί εγγειοβελτιωτικά έργα,

— τά δημοτικά άλση, εξωραϊστικά έργα καί παιδικοί κήποι,

— τά νεκροταφεία, Γ____.

— τά σφαγεία,

— οί δημοτικές άγορές, ν·-ν.

— οί βοσκές γιά τά ζώα, : .

— τά δημοτικά λουτρά καί άποχωρητήρια,

— τά Θαλάσσια λουτρά.

M* ocCrrà λοιπόν τά Θέματα Θά άσχοληθοϋν τά δημοτικά καί κοι-
νοτικά συμβούλια.

1. Κοινότητες

Κοινότητα μπορεί νά είναι κάθε μόνιμος συνοικισμός, πού είναι αύ-
τοτελής καί χωριστός άπό άλλη κοινότητα, φθάνει νά έχη: α) πλη-
θυσμό πάνω άπό 500 κατοίκους, β) δημοτικό σχολείο, γ) οίκονομική
δυνατότητα, δηλαδή τήν ικανότητα νά βρή άρκετούς πόρους γιά νά
έκτελή κοινωφελή έργα καί νά πληρώνη τό μισθό ένός τουλάχιστον
ύπαλλήλου (τοϋ κοινοτικού γραμματέα), δ) νά έχουν ζητήσει τήν
άνοχγνώριση τής κοινότητας τά τρία τέταρτα τουλάχιστον τών μο-
νίμων κατοίκων πού είναι ψηφοφόροι.

"Οταν μιά κοινότητα δέν μπορή ν' άντεπεξέλθη στις πάρα πάνω
προϋποθέσεις, καταργείται καί ένώνεται ύποχρεωτικά μέ άλλη κοινό-
τητα ή δήμο.

Δύο ή περισσότερες κοινότητες μπορούν νά συγχωνευθούν σέ μία,

9
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άν τό ζητήσουν άπό τό νομάρχη μέ ypuii ιή αίτησή τους οί μισοί του-
λάχιστον μόνιμοι κάτοικοι, ψηφοφόροι.

α) Διοίκηση τής κοινότητας

Ή κοινότητα διοικείται άττό τό κοινοτικά συμβούλιο, ττού άποτε-
λείται άττό 5, 7, 9, 11 ή 15 μέλη, άνάλογα μέ τόν πληθυσμό τοϋ κάθε
χωριού. "Ετσι τγ.Χ. κοινότητες μέ 500 - 1000 κατοίκους έχουν συμβού-
λιο μέ πέντε μέλη, ένώ στις κοινότητες μέ πάνω άπό 7.000 πληθυσμό
τό κοινοτικό συμβούλιο άποτελεϊται άπό δεκαπέντε μέλη.

β) Κοινοτικές έκλογές

Τό κοινοτικό συμβούλιο έκλέγεται άπό τούς δημότες, άνδρες καί
γυναίκες, πάνω άπό 21 χρόνων, πού είναι γραμμένοι στούς έκλογικούς
καταλόγους τής κοινότητας.

Ή θητεία τοϋ συμβουλίου είναι γιά τέσσερα χρόνια. Σύμβουλοι
μπορούν νά έκλεγοϋν όσοι είναι πάνω άπό 25 χρόνων, ψηφίζουν στήν
κοινότητα αύτή καί έχουν περιληφθη σ' έναν συνδυασμό.

Δέν μπορούν νά έκλεγοϋν κοινοτικοί σύμβουλοι οί δημόσιοι, δη-
μοτικοί ή κοινοτικοί ύπάλληλοι, οί στρατιωτικοί, οί υπάλληλοι δη-
μοσίων όργανισμών, οί άγροφύλακες κ.λπ. Έπίσης, σέ κοινότητες μέ
πραγματικό πληθυσμό πάνω άπό 1000 κατοίκους, καθώς καί στούς
δήμους, δέν μπορούν νά έκλεγοϋν καί νά συνυπηρετούν ώς κοινοτικοί
ή δημοτικοί σύμβουλοι σύζυγοι ή συγγενείς έξ αίματος ή έξ άγχιστείας
μέχρι καί τού δευτέρου βαθμού (δηλαδή άδέλφια, κουνιάδοι, πατέρας
καί γιός ή κόρη κ.λπ.).

Ή άνακήρυξη τών συνδυασμών γίνεται δεκαπέντε ήμέρες πρίν
άπό τίς έκλογές άπό τό είρηνοδικεΐο της περιφέρειας.

Έκλέγεται ό συνδυασμός πού συγκεντρώνει τίς περισσότερες ψή-
φους καί άπό τούς ύποψηφίους έκλέγονται έκεϊνοι πού έχουν τούς πιό
πολλούς σταυρούς στά ψηφοδέλτια, γιατί μέ τόν σταυρό δίπλα στό
όνομα τοϋ ύποψηφίου ό κάθε ψηφοφόρος έκδηλώνει τήν προτίμηση
του γιά τόν έναν ή τόν άλλον ύποψήφιο.

Στά κοινοτικά συμβούλια μετέχει υποχρεωτικά κατά τό ένα τέ-
ταρτο καί ή μειοψηφία, δηλαδή οί σύμβουλοι άπό τόν συνδυασμό
πού δέν πέτυχε στίς έκλογές.
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y) Κοινοτικά συμβούλιο

Τό κοινοτικό συμβούλιο συνέρχεται άμέσως μετά τίς έκλογές καί
έκλέγει Ινα άπό τα μέλη του πρόεδρο της κοινότητας. 'Επίσης έκλέ-
γει καί έναν αντιπρόεδρο, πού άντικαθιστα στά καθήκοντά του τόν
πρόεδρο, όταν αυτός έμποδιστή.

Τό κοινοτικό συμβούλιο συνέρχεται ύποχρεωτικά τουλάχιστον μιά
φορά τό μήνα σέ τακτική συνεδρίαση καί σέ έκτακτη συνεδρίαση όταν
παραστη άνάγκη· "Οσοι κοινοτικοί σύμβουλοι άπουσιάζουν άδικαιο-
λόγητα άπό τίς συνεδριάσεις, μπορεί νά τιμωρηθούν άπό τό νομάρχη
μέ πρόστιμο καί, άν συνεχίσουν, μέ έκπτωση άπό τό άξίωμά τους.

Τά κοινοτικά συμβούλια συντάσσουν κάθε χρόνο τόν προϋπολο-
γισμό της κοινότητας, άποφασίζουν γιά τούς φόρους καί άλλες έπιβα-
ρύνσεις πού θά έπιβάλουν στούς δημότες, άποφασίζουν γιά τήν τύχη
της περιουσίας της κοινότητας καί τά δάνεια πού θά άναλάβη, άλλά
ίδίως συντάσσουνν τό πρόγραμμα τών έργων πού πρόκειται νά έκτε-
λεσθοϋν άπό τήν κοινότητα. Γενικά άποφασίζουν γιά κάθε ζήτημα
πού έχει τοπική σημασία καί συνδέεται μέ τήν τοπική αύτοδιοίκηση.

Κάθε κοινότητα τηρεί ύποχρεωτικά ληξιαρχικά βιβλία γεννή-
σεων, γάμων καί θανάτων γιά τούς κατοίκους της.

δ) Πρόεδρος κοινότητας

Ό πρόεδρος έκπροσωπεί τήν κοινότητα άπέναντι όλων τών άρχων
τοϋ κράτους, προεδρεύει στις συνεδριάσεις τοϋ κοινοτικού συμβουλίου,
δίνει τίς κατευθύνσεις γιά τις έργασίες τής κοινότητας καί γενικά έχει
τήν πρωτοβουλία νά ρυθμίζη όλες τίς ύποθέσεις. Παράλληλα είναι
καί προϊστάμενος σέ όλες τίς ύπηρεσίες της κοινότητας.

Ό πρόεδρος καί οί κοινοτικοί σύμβουλοι είναι άμισθοι. 'Εξαιρετικά
μόνο μπορεί νά όρισθή άπό τό κοινοτικό συμβούλιο μιά μικρή έπιχο-
ρήγηση (έξοδα παραστάσεως) γιά τόν πρόεδρο. Τό ποσό καθορί-
ζεται άνάλογα μέ τόν πληθυσμό καί μέ τά έσοδα κάθε κοινότητας.

ε) Πόροι τ1\ς κοινότητας

Τά έσοδα της κοινότητας προέρχονται ίδίοος άπό τούς φόρους καί
τά τέλη πού τό κράτος της δίνει τό δικαίωμα νά έπιβάλλη στούς κατ-
οίκους της.
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Τά τέλη διαφέρουν άττό τή μιά κοινότητα στήν άλλη. Γενικά όμως
οί κοινότητες είσττράττουν τέλη για τά ζώα πού σφάζονται, γιά τίς
διαφημίσεις στούς τοίχους, yià τή χρήση τών ιαματικών πηγών κ.λπ.
Έπίσης μπορούν νά εισπράξουν καί έμμέσους φόρους, πού έπιβαρύ-
νόυν τήν παραγωγή ορισμένων προϊόντων, π.χ. καπνός, λάδι, στα-
φίδες καί άλλα είδη, ή τήν κοπτχνάλωση, όπως οί δημοτικοί φόροι στά
κέντρα πολυτελείας τής περιοχής τους.

Σήμερα ό νόμος δέν έπιτρέπει πιά στίς κοινότητες νά διενεργούν έ-
ράνους στά μέλη τους γιά νά κοΛύψουν έκτακτα έξοδα, π.χ. γιά τήν
κατασκευή έργου. Τό κοινοτικό συμβούλιο όμως μπορεί νά έπιβάλη
υποχρεωτική έργασία γιά τήν έκτέλεση ένός κοινοτικού έργου στούς
δημότες πάνω άπό 18 χρόνων, άλλά μόνο σέ έποχή πού οί πολίτες
δέν άσχολούνται μέ δικές τους άγροτικές δουλειές καί όχι περισσότε-
ρο άπό δέκα ήμέρες κάθε χρόνο.

"Οσοι δέν μπορούν νά έκτελέσουν τήν ύποχρεωτική έργασία, έχουν
τό δικαίωμα νά τήν έξοίγοράσουν πληρώνοντας τό ήμερομίσθιο πού
όρίζει τό κοινοτικό συμβούλιο.

στ) Νομαρχιακός έλεγχος

Ή δκχχείριση τών χρημάτων τής κοινότητας ελέγχεται άπό τόν
νομάρχη — άντιπρόσωπο τοϋ κράτους — πού οφείλει νά έξετάζη άν οί
πράξεις τού κοινοτικού συμβουλίου είναι νόμιμες. Γι* αύτό όλες οί άπο-
φάσεις τών κοινοτικών συμβουλίων ύποβάλλονται ύποχρεωτικά γιά
έγκριση στό νομάρχη πού έχει τό δικαίωμα νά τίς όίκυρώση άν είναι
άντίθετες μέ τό νόμο.

2. Σύνδεσμος κοινοτήτων

Δύο ή περισσότερες κοινότητες μπορούν νά ένωθοϋν σέ σύνδε-
σμους χωρίς νά χάσουν τήν άνεξαρτησία τους, γιά νά επιδιώξουν τήν
πραγμοττοποίηση ένός σκοπού πού ένδιαφέρει πολλές κοινότητες άπό
κοινού, π.χ. γιά νά κατασκευασθούν υδραυλικά καί άρδευτικά έργα
σ* όλόκληρη τήν περιφέρεια. Οί σύνδεσμοι αύτοί μπορεί νά συσταθούν
είτε γιά ένα έργο μόνο, όπότε διαλύονται μόλις συντελεσθή ό σκοπός
αύτός, ή καί γιά άπεριόριστο χρονικό διάστημα, όπότε διαλύονται
μόνο όταν τό ζητήσουν τά μέλη τους.
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2. ΔΗΜΟΙ

Δήμοι είναι:

— οι πόλεις πού έχουν πάνω άττό 10.000 κατοίκους,

— οί πρωτεύουσες τών νομών άσχετα άπό τόν άριθμό τών κα-
τοίκων,

— όσες πόλεις άνοίκηρύσσονται άπό τό κρόπτος σέ δήμους «τιμής
ενεκεν» γιά λόγους ιστορικούς ή τουριστικούς (π.χ. ό δήμος Δελ-
φών, ό δήμος Λουτροίκίου κ.λπ.).

Οί νέοι δήμοι δημιουργούνται μέ πράξη τοϋ ύπουργοϋ Εσωτερι-
κών, όταν άπό τήν έπίσημη άπογραφή τοϋ πληθυσμού άποδειχθή
πώς oi K0CTOIKOI πλήθυνοα» καί έχουν ξεπεράσει τούς δέκα χιλιάδες.
Όρισμένες συνοικίες σέ μεγάλες πόλεις άποχωρίζονται καί σχηματί-
ζουν δικούς τους δήμους. Αύτό συμβαίνει ιδίως στήν 'Αθήνα (π.χ.
δήμοι Καλλιθέας, Ζωγράφου κ.λπ.) τόν Πειραιά (π.χ. δήμοι Νικαίας,
Κερατσινίου κ.λπ.) καί τήν Θεσσαλονίκη (π.χ. δήμος Καλαμαριάς).

Ό δήμος έχει τρία ôpyocva διοικήσεως: τό δημοτικό συμβούλιο,
τό δήμαρχο καί τή δημαρχιακή έπιτροπή.

α) Δημοτικό συμβούλιο

Τά δημοτικά συμβούλια άπαρτίζονται άπό 9- 30 συμβούλους
άνάλογα μέ τόν πληθυσμό κάθε δήμου. Δήμοι μέ πάνω άπό 100.000
κοττοίκους έχουν τριοεντα δημοτικούς συμβούλους.

Τό δημοτικό συμβούλιο είναι γιά τό δήμο, ό,τι είναι ή Βουλή γιά
τό κράτος.

Τό δημοτικό συμβούλιο έκλέγεται γιά τέσσερα χρόνια άπό τούς
δημότες, άνδρες καί γυναίκες, πάνω άπό 21 χρόνων, πού είναι γραμ-
μένοι στούς έκλογικούς καταλόγους, μέ άμεση, καθολική καί μυστική
ψηφοφορία, όπως γίνεται καί στις βουλευτικές έκλογές.

Μπορούν νά έκλεγοϋν σύμβουλοι όσοι δημότες είναι πάνω άπό
25 χρόνων, έχουν δικαίωμα ψήφου καί συμμετέχουν σ' ένα συνδυασμό,
όπου άναγράφεται ύποχρεωτικά διπλάσιος άριθμός υποψηφίων άπ'
όσους θά έκλεγοϋν σύμβουλοι.

"Οσα είπαμε γιά τις κοινοτικές έκλογές, γιά τό άσυμβίβαστο τού
αξιώματος καί γιά τήν άνακήρυξη καί έκλογή τών ύποψηφίων, ισχύ-
ουν καί γιά τίς δημοτικές.
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Σύμφωνα μέ τό άρθρο 56 τού Συντάγματος, βουλευτής δέν μττορεΐ
νά είναι ταυτόχρονα καί δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. "Αν έκλε-
γή, πρέπει μέσα σέ όκτώ ή μέρες νά έπιλέξη ένα άττό τά δυό άξιώμοττα.

Στά δημοτικά συμβούλια, όπως καί στά κοινοτικά, συμμετέχει και
ή μειοψηφία, δηλαδή σύμβουλοι άττό τόν συνδυασμό ττού δέν πέτυχε
στίς εκλογές.

Τό δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μίαν όρισμένη ήμέρα
τής έβδομάδας καί έκτακτα κάθε φορά ττού θά τό συγκαλέση ό δή-
μαρχος.

Πρόεδρος τοϋ δημοτικού συμβουλίου έκλέγεται, στήν άρχή κάθε
χρόνου, ένας άπό τούς συμβούλους. Δέν έχει όμως, όπως ό πρόεδρος
τής κοινότητας, καθήκοντα διοικητικά, γιατί τό δημοτικό συμβούλιο
είναι κοιτά κύριο λόγο όργανο βουλευτικό καί όχι όργανο έκτελεστικά.

Οί άρμοδιότητες τοϋ δημοτικού συμβουλίου είναι :

— νά έγκρίνη τόν προϋπολογισμό τοϋ δήμου,

— νά έπιβάλη φόρους, τέλη καί άλλα δικαιώματα,

— νά άποφασίζη γιά τήν περιουσία τού δήμου καί γιά τά δάνεια
πού άναλαμβάνει ό δήμος.

— νά καταστρώνη τό πρόγραμμα γιά τήν έκτέλεση δημοτικών
έργων καί γενικά νά άποφασίζη γιά κάθε γενικότερο θέμα τοϋ δήμου
καί γιά όσα δέν είναι άρμόδιος νά λύση μόνος του ό δήμαρχος ή μόνη
ή δημαρχιακή έπιτροπή. Οί συνεδριάσεις τοϋ δημοτικού συμβουλίου
είναι δημόσιες καί μπορεί νά τίς παρακολουθήση άπό τό άκροατήριο
όποιος δημότης θέλει.

β) Ό Δήμαρχος

Ό δήμαρχος είναι τό κύριο έκτελεστικά όργανο τοϋ δήμου. Έκλέ-
γεται καί αύτός γιά τέσσερα χρόνια άπό τούς δημότες μαζί μέ τό δη-
μοτικό συμβούλιο.

Οί ύποψήφιοι δήμαρχοι κάθε συνδυασμού καταρτίζουν τά ψηφο-
δέλτιά τους, όπου άνογράφεται πρώτα τό όνομα τοϋ υποψηφίου δη-
μάρχου καί άκολουθοϋν μέ άλφαβητική σειρά τά όνόματα τών ύποψη-
φίων συμβούλων.

Δήμαρχος έκλέγεται ό ύποψήφιος γιά τό άξίωμα τού συνδυασμού
τής πλειοψηφίας, έφ* όσον όμως ό συνδυασμός αύτός συγκεντρώση
τά 50% +1 τού συνόλου τών ψήφων. "Αν δέν συγκεντρώση κανέ-
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vas άττό τούς ύποψηφίους συνδυασμούς τά 50 % τών ψήφων, τρτε ή
έκλογή έπαναλαμβάνεται μετά 8 ήμέρες, καί ύττοψήφιοι μττορούν να
είναι μόνο, ό πρώτος και ό δεύτερος σέ σειρά έπιτυχίας συνδυασμός.

Ό δήμαρχος μετέχει στις συνεδριάσεις τού δημοτικού συμβουλίου,
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Ό δήμαρχος είναι κατά κάποιον τρόπο
σέ μικρογραφία ό πρωθυπουργός τού δήμου. Είδικώτερα:

— έκπροσωπεί τό Δήμο στά δικαστήρια καί σέ όλες τίς δημόσιες

— έκτελεί τίς άποφάσεις τοϋ δημοτικού συμβουλίου καί της δη-
μαρχιακής έπιτροπής.

— είναι φυσικός προϊστάμενος σέ όλες τίς ύπηρεσίες τού δήμου,

~ άποφασίζει γιά τό μόνιμο, τό έκτακτο καί τό ήμερομίσθιο προ-
σωπικό τοϋ δήμου καί γενικά διευθύνει τήν έσωτερική όργάνωση τοϋ
δήμου.

γ) Δημαρχιακή έπιτροπή

Ή δημαρχιακή έπιτροπή βοηθεϊ τό δήμαρχο στή διοίκηση τοϋ
δήμου. 'Αποτελείται άπό δύο ώς τέσσερα μέλη, άνάλογα μέ τόν άρι-
θμό τών δημοτικών συμβούλων πού έχει ό δήμος. Τά μέλη της είναι
δημοτικοί σύμβουλοι πού έκλέγονται στήν άρχή κάθε χρόνου άπό τό
δημοτικό συμβούλιο.

Πρόεδρος τής δημαρχιακής έπιτροπής όρίζεται άπό τό νόμο ό
άνοατληρωτής δήμαρχος.

Τά καθήκοντα της δημαρχιακής έπιτροπής άφοροϋν ίδίως στή
δκχχείριση τών οίκονομικών τοϋ δήμου.

δ) Δημοτικοί ύπάλληλοι

ΟΙ δημοτικοί ύπάλληλοι είναι μόνιμοι, έκτακτοι «έπί συμβάσει»
ή ήμερο μίσθιοι. Ή θέση τών δημοτικών ύπαλλήλων ρυθμίζεται άπό
είδικό νόμο. Μόνιμοι υπάλληλοι διορίζονται μόνο σέ θέσεις πού προ-
βλέπονται άπό τόν όργανισμό τής έσωτερικής ύπηρεσίας κάθε δή-
μου, έφ' όσον έχουν τά προσόντα καί ύστερ' άπό διαγωνισμό, σχεδόν
κατά τόν ίδιο τρόπο όπως οί δημόσιοι ύπάλληλοι οί είδικοί τεχνικοί
ή νομικοί σύμβουλοι καί δικηγόροι τών δήμων προσλαμβάνονται καί
άπολύονται μέ άπόφαση τοϋ δημάρχου.

Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τό ήμερομίσθιο προσωπικό τοϋ δήμου, πού
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προσλαμβάνει και άττολύει ό δήμαρχος μέσα στά πλαίσια τών -πιστώ-
σεων προϋπολογισμού καί σύμφωνα μέ σχετικές γενικές όπτοφάσεις
τοϋ δημοτικού συμβουλίου.

ε) Δημοτικά άγαθοεργά ιδρύματα

Ή νομοθεσία περί δήμων καί κοινοτήτων, άλλά καί μιά πανάρχαια
παράδοση άναγνωρίζουν στούς δήμους καί τίς κοινότητες τό δικαί-
ωμα, μά καί τήν ύποχρέωση νά ιδρύουν καί νά συντηρούν ιδρύματα
πού παρέχουν βοήθεια καί περίθαλψη στούς δημότες, π.χ. νοσοκο-
μεία, βρεφοκομεία, γεροκομεία, ορφανοτροφεία, παιδικούς σταθμούς,
παιδικές έξοχές, κέντρα νεότητας κ.λπ. Τά δημοτικά ιδρύματα διοι-
κούνται άπό άδελφάτα, πού διορίζονται όατό τό δημοτικό συμβούλιο
καί έχουν δική τους οίκονομική διαχείριση καί προϋπολογισμό.

στ) Δημοτικές έπιχειρήσεις

Οί δήμοι καί οί κοινότητες μπορούν έπίσης νά ιδρύσουν δημοτικές
έπιχειρήσεις, όργανωμένες όπως κάθε άλλη έπιχείρηση, μέ τήν προο-
πτική νά άφήνουν κέρδη πού θά ένισχύσουν τά οικονομικά τοϋ δήμου.
Τέτοιες έπιχειρήσεις μπορούν νά είναι οί λαχαναγορές, τό φωταέριο,
οί άστικές συγκοινωνίες (λεωφορεία, τροχιοδρόμοι) καί άλλες. Ό
ήλεκτροφωτισμός ήταν έπίσης ένας τομέας πού είχαν στά χέρια τους
οί δήμοι καί οί κοινότητες καί φρόντιζαν νά ιδρύσουν έργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής καί διανομής τοϋ ρεύματος στήν κάθε πόλη.
'Από τό 1952 όμως τό κράτος ίδρυσε τήν Δημοσία Έπιχείρηση Η-
λεκτρισμού (ΔΕΗ) πού έχει άναλάβει μονοπωλιακά την παραγωγή
τής ήλεκτρικής ένεργείας καί τή διανομή της σ' όλη τή χώρα, καί οί
δήμοι δέν έχουν πιά άρμοδιότητα στόν τομέα αύτόν.

3. Αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού

Στό άρθρο 102 τού Συντάγματος προβλέπεται έπίσης στήν παρ.
4 ή δυνατότητα νά εκπροσωπηθούν οί πολίτες ένός νομού στά νο-
μαρχιακά συμβούλια πού θά λειτουργούν δίπλα σέ κάθε νομάρχη, καί
θά έκλέγωνται άπό τίς τοπικές έπαγγελματικές, μορφωτικές καί έπι-
στημονικές οργανώσεις καί άλλους οργανισμούς.

Μέ τόν τρόπο αύτό γίνονται πιο λαϊκά καί άντιπροσωπευτικά
καί τά νομαρχιακά συμβούλια δηλαδή καί ή δεύτερη βαθμίδα τής το-
πικής αύτοδιοίκησης (πρώτη βαθμίδα είναι οί δήμοι καί οί κοινότητες).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 47. ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Γιά νά είναι μία κοινωνία όργανωμένη, ττρέττει τά μέλη τ ης νά μήν
ενεργούν οτυβαίρετα και συμφωνά μέ τις διαθέσεις τής στιγμής, άλλά
οΐ ένέργειές τους νά διέττωνται άττό ορισμένους κςχνόνες, δηλαδή ή συμ-
βίωση τών ανθρώπων στήν κοινωνία νά ρυθμίζεται άπό τήν έννομη
τάξη. Αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο τά μέλη τής κοινωνίας, τά άτομα,
άλλά καί τό ίδιο το κράτος πρέπει νά συμμορφώνεται πρός όρισμέ-
νους κανόνες δικαίου, δηλαδή νά είναι αυτό που λέγεται «κράτος
δικαίου». Έπομένοος πρέπει νά ύπάρχη στήν κοινωνία μία έξουσία,
που νά έπιβόελλη τήν έφαρμογή τών κανόνων δικαίου. Ή έξουσία
αυτή είναι ή δικαστική καί τήν άποτελοϋν οί δικαστές. Στήν έκτέ-
λεση τών κοτθηκόντων της, ή δικαστική έξουσία πρέπει νά είναι έντε-
λώς άνεξάρτητη καί άνεπηρέαστη άπό τίς δύο άλλες, δηλαδή τήν
νομοθετική καί τήν έκτελεστική.

1. Είδη δικαστηρίων. Στό σημερινό κράτος άπαγορεύεται ή
αυτοδικία, δηλαδή ό πολίτης δέν μπορεί νά επιδιώκη μόνος του νά
έξασφοΛίση τά δικαιώμοττά του καί τά συμφέροντά του, ούτε νά
έκδικήται μόνος του τό έγκλημα (σντο πού στήν 'Αμερική λέγεται
νόμος τοϋ Λύντς ή λυντσάρισμα).

"Ολες αύτές οι διαφορές θά λυθούν άπό τά δικαστήρια, δηλαδή
άπό ιδιαίτερα όργανα τοϋ κράτους. Αύτά λειτουργούν μέ βάση τούς
κοτνόνες πού περιέχονται μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια σέ ειδικούς νό-
μους, δηλαδή στήν πολιτική δικονομία, τήν ποινική δικονομία καί
τόν όργοτνισμό τών δικαστηρίων.

"Οταν τά δικαστήρια έπιλύουν διαφορές πού έχουν μεταξύ τους
οί πολίτες, ασκούν την πολιτική ή άστική δικαιοσύνη. "Οταν έπι-
βάλλουν ποινή γιά παράβαση τού νόμου, άσκοϋν τήν ποινική δι-
καιοσύνη. "Οταν τέλος δικάζουν διαφορές μεταξύ κράτους καί άτό-
μων, πού απορρέουν άπό τήν έπιβολή τής διοικητικής έξουσίας
τοϋ κράτους» άσκοϋν τή διοικητική δικαιοσύνη. Δηλαδή τά δικα-
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στήρια διαιρούνται σέ πολιτικά, ποινικά καί διοικητικά, (άρθρο 93
τοϋ Συντάγματος).

Τά δικαστήρια έπίσης, μέ τή λεγόμενη «έκουσία διαδικασία», δη-
λαδή χωρίς άντιδικία, είναι δυνατόν νά προσδώσουν Ιδιαίτερο δι-
καστικό κϋρος σέ όρισμένες πράξεις, όποος π.χ. ή υιοθεσία, ό διορι-
σμός έπιτρόπων γιά άνηλίκους, τό κληρονομητήριο, ή έγκριση κατα-
στατικού σωματείου κλπ.

2. Εγγυήσεις γιά τήν άπονομή τής δικαιοσύνης. Ή άνεξαρτησία
τής δικαστικής άρχής άποτελεί άπαραίτητο θεμέλιο γιά τήν πο-
λιτική όργάνωση ένός κράτους δικαίου. Στήν 'Ελλάδα ή άνεξαρτη-
σία αυτή άναγνωρίζεται άπό τό Σύνταγμα (στό άρθρο 88) καί
έξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο μέ τήν Ισοβιότητα τών δικαστικών
λειτουργών. Κάθε δικαστής, όταν διορισθή, παραμένει δικαστής έφ'
όρου ζωής (μέχρις ότου τόν καταλάβη τό όριο ήλικίας πού στό νέο
Σύνταγμα όρίστηκε στά 65 χρόνια γιά τούς κατωτέρους καί 67 ή 70
γιά τούς άνωτέρους δικαστικούς) καί ή κυβέρνηση δέν μπορεί νά τόν
παύση, έκτός άν ύποπέση ό δικαστής σέ σοβαρό παράπτωμα.

Ή άνεξαρτησία τών δικαστηρίων έξασφαλίζεται καί μέ τόν θεσμό
τού άνωτάτου δικαστικού συμβουλίου πού σύμφωνα μέ τό άρθρο
90 τοϋ Συντάγματος, άποτελείται μόνο άπό άνώτατους δικαστές
καί είναι τό μόνο άρμόδιο καί ύπεύθυνο όργανο γιά τίς προαγωγές
καί μεταθέσεις τών δικαστών. Ή κυβέρνηση δέν εχει δικαίωμα νά
έπέμβη στά ζητήματα αύτά καί έτσι ό δικαστικός κλάδος μένει έντε-
λώς χωριστός καί άπό τή διοικητική έξουσία καί άπό τή Βουλή,
δηλαδή άπό τά κόμματα καί τίς ένδεχόμενες διαμάχες τους.

Ή δικαιοσύνη σάν πρώτη λειτουργία τοϋ κράτους, πρέπει όμως
νά είναι καί σεβαστή άπ' όλους τούς πολίτες. Στίς συζητήσεις γιά τό
Σύνταγμα τοϋ 1975 έγινε λόγος ότι πρέπει νά κατοχυρωθή ή προ-
σωπική λειτουργική .άνεξαρτησία τών δικαστών. "Ήταν πολύ πρό-
σφατη ή άνάμνηση τής 21ης 'Απριλίου 1967, όπου μέλη τοϋ 'Αρείου Πά-
γου κάλυψαν μέ τό κύρος τους τήν πρώτη Κυβέρνηση τής δικτατορίας
καί προκάλεσαν σύγχυση στό λαό γιά τόν χαρακτήρα τού πραξικο-
πήματος καί στάση τών δικαστηρίων στό διάστημα τής έπταετίας.

Γι' αύτό προβλέπεται στό άρθρο. 89 παρ. 4 τοϋ Συντόίγματος ότι
«άπαγορεύεται είς τούς δικαστικούς λειτουργούς ή συμμετοχή είς
τήν κυβέρνησιν».
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Έκτός άττό τΙς έγγυήσεις αύτές, ύπάρχουν καί όρισμένες άλλες
έξασφαλίσεις, ττού ττάρέχει τό Σύνταγμα στούς πολίτες, ότι ή δι-
καιοσύνη θά άπονεμηθή άμερόληπτα. Έτσι οί συνεδριάσεις τών δικα-
στηρίων γίνονται πάντοτε δημόσια, μέ άνοικτές τίς πόρτες, καί οί
άποφάσεις έκδίδονται αΐτιολογημένες, δηλαδή άναφέρονται μέσα σέ
κάθε άπόφαση οί λόγοι γιά τούς όποίους τό δικαστήριο έκρινε κατά
τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο. Οί άποφάσεις τών δικαστηρίων δημο-
σιεύονται. Τό άρθρο 93 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος προβλέπει έπί
πλέον ότι δημοσιεύεται «ύποχρεωτικώς» καί ή γνώμη τής μειοψηφίας.
Οί άποφάσεις δημοσιεύονται καί έτσι μπορεί νά γίνη έλεγχος γιά τίς
ένέργειες τών δικαστηρίων, καί αύτό στήν πράξη είναι ή πιο σπου-
δαία έξασφάλιση γιά τήν άμεροληψία τής δικαιοσύνης.

Τέλος στό Σύνταγμα τοϋ 1975 προβλέπεται σέ ρητή διάταξη
(άρθρο 93 παρ. 4) ότι «τά δικαστήρια όφείλουν νά μή έφαρμόζουν
» νόμον, τό περιεχόμενον τοϋ όποίου άντίκειται πρός τό Σύνταγμα».
Ή άρχή αύτή γιά πρώτη φορά έκφράζεται κατηγορηματικά παρ'
όλο πού ίσχυε πάντοτε στόν δημόσιο βίο τής χώρας μας.

"Αλλη σημαντική έξασφάλιση τών άτόμων είναι ότι τά δικαστή-
ρια είναι τακτικά. Ποτέ δέν μπορεί νά συγκροτηθή ένα δικαστήριο
«έκ τών υστέρων» καί έπίτηδες, γιά νά δικάση μία συγκεκριμένη υπό-
θεση. Κάθε υπόθεση, είτε άστική είναι, είτε ποινική, πρέπει νά δικα-
σθή άπό τό δικαστήριο πού έχει άπό πριν καθορισθή άπό τόν νόμο
ότι είναι άρμόδιο γιά τήν ύπόθεση, καί όχι άπό οποιοδήποτε έκτακτο
δικαστήριο. Αύτό έκφράζεται έπιγραμματικά καί στό άρθρο 8 τού
Συντάγματος : «Ούδείς άφαιρείται άκων τοϋ παρά τοϋ νόμου ώρι-
» σμένου είς αύτόν δικαστού. Δικαστικαί έπιτροπαί καί έκτακτα δι-
» καστήρια ύφ* οιονδήποτε όνομα δέν έπιτρέπεται νά συσταθούν».

§ 48. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τά πολιτικά δικαστήρια κρίνουν κατά κανόνα, τίς άστική ή πολι-
τικές διαφορές. Εκείνος πού ζητεί νά ίκανοποιήση μιαν άξιωσή του
λέγεται ένάγων, ένώ έκείνος έναντίον τοϋ όποίου στρέφεται ό ένά-
γων λέγεται έναγόμενος. Οί δύο μαζί ονομάζονται διάδικοι.

Οί διάδικοι έκθέτουν τίς άπόψεις τους καί τό δικαστήριο, άφού τίς
άκούση, έκδίδει «αιτιολογημένη άπόφαση, πού εϊτε δέχεται, είτε
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απορρίπτει τήν άξίωση τοϋ ενάγοντος. Συνήθως διατάσσει άποδεί-
ξεις γιά τους ισχυρισμούς τοϋ ενάγοντος. Μετά τή διεξαγωγή
τών άποδείξεων, δηλαδή τήν εξέταση μαρτύρων, προσαγωγή εγ-
γράφων κλπ. έκδίδεται ή όριστική άπόφαση. Εκείνος πού θά χάση
τή δίκη, Θά καταδικασθή καί στήν πληρωμή τής δικαστικής δαπά-
νης. Ευεργέτημα τής πενίας είναι τό προνόμιο πού δίνει ό εισαγγελέας
στόν ομολογουμένως άπορο διάδικο, γιά νά τόν όπταλλάξη άπό τό
μεγαλύτερο μέρος τών δικαστικών έξόδων.

1. Είρηνοδικείο. Τό κοττώτερο άπό τά πολιτικά δικαστήρια είναι τό
είρηνοδικεϊο, πού άποτελεΐται άπό τόν ειρηνοδίκη καί τόν γραμμοττέα.
Δικάζει κάθε ύπόθεση πού δημιουργείται άπό διαφορές όχι άνώτερες
άπό 20.000 δραχμές. Ειδική διαδικασία είναι οί μικροδιαφορές (έως
8.000 δρχ.), πού είναι πολύ άπλή καί άνέξοδη. Ό ειρηνοδίκης δικάζει
έπίσης τά προσωρινά μέτρα, δηλαδή άποφασίζει ποιος θά έχη τήν κα-
τοχή ένός άκινήτου στίς περιπτώσεις πού άμφισβητοϋνται τά όριάτους.

Τά δικαστικά έξοδα στό ειρηνοδικείο είναι πολύ χαμηλά.

2. Τριμελές πρωτοδικείο. Αύτό είναι τό κυρίοος τακτικό δικαστή-
ριο καί άποτελεΐται άπό τόν πρόεδρο, δύο πρωτοδίκες, τόν είσαγ-
γελέα καί τόν γραμματέα. Δικάζει χωρίς εξαιρέσεις δλες τίς ύποθέ-
σεις έκτός άπό έκεΐνες πού έχουν ύπαχθή στό μονομελές, στό είρηνο-
δικεϊο ή στίς λεγόμενες ειδικές διαδικασίες. Στό πρωτοδικείο οί διά-
δικοι «παρίστανται» πάντοτε μέ δικηγόρους καί ή άνάπτυξη τών
υποθέσεων γίνεται μέ έγγραφα πού λέγονται «προτάσεις».

3. Μονομελές πρωτοδικείο. 'Ορισμένες έπείγουσες ύποθέσεις δι-
κάζονται άπό τόν πρόεδρο πρωτοδικών ή ένοτν προεδρεύοντα πρω-
τοδίκη, πού είτε μόνος, είτε, σέ ορισμένες περιπτώσεις, μαζί μέ τόν
γραμματέα, άποτελοϋν δικαστήριο. Στό μονομελές ύπότ^ονται οι
διαφορές πού έχουν μεταξύ τους οί ένοικιαστές καί οί ιδιοκτήτες άκι-
νήτων, οί προσωρινές έπιδικάσεις άποζημιώσεως γιά διατροφή κλπ.
Χωριστό δικαστήριο άποτελεί ό έργατοδίκης, δηλαδή ό δικαστής - μέ-
λος τοϋ πρωτοδικείου - πού δικάζει τίς διαφορές πού έχουν οί έργά-
τες ή ύπάλληλοι μέ τούς έργοδότες τους.

"Οταν ό διάδικος χάση τήν ύπόθεση, είτε στό ειρηνοδικείο, είτε
στό πρωτοδικείο, έχει δικαίωμα νά καταθέση έφεση, δηλαδή νά κατα-
φυγή σέ άνώτερο δικαστήριο ή, όπως λέγεται, σέ δικαστήριο δευτέ-
ρου βαθμού.
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^Εφεοτη εναντίον άποφάσεως του ειρηνοδικείου δικάζεται άττό. τό
πρωτοδικείο ενώ ή έφεση, èvocvTiov άποφάσεως τού πρωτοδικείου
δικάζεται ôrrrô τό εφετείο.

4. Εφετείο. Τό εφετείο άποτελεϊται άπό τόν πρόεδρο, τέσσερεις
εφέτες, τόν εισαγγελέα καί τόν γραμματέα. "Εργο τοϋ έφετείου είναι
νά έξετάση, άν τό πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε σωστά, μέ βάση
τά όπτοδεικτικά στοιχεία πού παρουσίασοίν οί διάδικοι, καί άν έφάρ-
μοσε ορθά τό νόμο. "Αν πεισθή ότι ήταν όρθή, έπικυρώνει τήν άπό-
φαση τοϋ πρωτοβοεθμίου δικαστηρίου, διαφορετικά θά τήν άκυρώση
ή θά τήν μεταρρύθμιση. Ή άπόφαση τοϋ έφετείου ή όποια λύει ορι-
στικά πλέον τή διαφορά, λέγεται τελεσίδικος καί άπό τή στιγμή
έκείνη μπορεί «νά έκτελεσθή εις βάρος τοϋ ήττηθέντος διαδίκου».

5. 'Εκτέλεση δικαστικών άποφάσεων. "Οταν λέμε ότι μία άπόφαση
μπορεί «νά έκτελεσθή», έννοοϋμε ότι πρέπει νά κοινοποιηθή στόν διά-
δικο πού έχασε τή δίκη, μέ τήν πρόσκληση νά πληρώση ή έκτελέση
δ,τι όφείλει. Ή πρόσκληση οίύτή λέγεται καί «έπιτοίγή». "Αν αύτός
άρνηθή, ή όπτόφαση έκτελεϊται είς βάρος του άπό τόν δικαστικό
έπιμελητή. Ή έκτέλεση μπορεί νά γίνη είτε μέ κατάσχεση καί ανα-
γκαστική έκποίηση τής περιουσίας τοϋ οφειλέτη, είτε μέ προσωπική
του κρόττηση. Ό νόμος όμως ορίζει ότι όρισμένα πράγματα, όπως
π.χ. ό προσωπικός ρουχισμός, τά βιβλία, έργαλεία ή όργανα άπαραί-
τητα γιά τήν άσκηση τοϋ έποτγγέλμοττος, καθώς καί ό μισθός ή ή
σύνταξη δημοσίου ή ιδιωτικού ύπαλλήλου, δέν κατάσχονται. Κατά-
σχεση μισθού έπιτρέπεται μόνο μέχρι τοϋ ένός τετάρτου τών άπο-
δοχών, όταν πρόκειται γιά διοττροφή της γυναίκας, τών παιδιών ή
τών γονέων τοϋ οφειλέτη. Τό δημόσιο χρησιμοποιεί συχνά γιά τήν
είσπραξη τών δημοσίων έσόδων, π.χ. φόρων γιά άναγκαστικό μέσο
τήν προσωπική κρόττηση.

6. Ό "Αρειος Πάγος. Σέ όρισμένες περιπτώσεις, πού άναφέρονται
συγκεκριμένα στήν πολιτική δικονομία, μπορεί ό διάδικος πού έχασε
τή δίκη στό δευτεροβό(Θμιο δικαστήριο νά καταφύγη στό άνώτερο
δικαστήριο τής χώρας. Ό "Αρειος Πάγος δέν έξετάζει τήν ουσία τής
ύποθέσεως, δηλαδή άν τά προίγματικά περιστατικά, πού ήταν ή
βάση της δίκης στό πρωτοδικείο καί τό έφετείο, είναι άληθινά ή όχι,
άλλά μόνο κοττά πόσον έχει έφαρμοσθή σωστά ό νόμος στήν κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.
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Στήν Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 195 ειρηνοδικεία, 50 πρωτο-
δικεία, 11 έφετεΐα καί ό "Αρειος Πάγος, πού είναι Ινας γιά όλο τό
κράτος.

7. Διαιτησία. Έπειδή ή τακτική διαδικασία είναι καί πολυδά-
πανη και μακροχρόνια, συχνά οί διάδικοι καταφεύγουν στήν διαι-
τησία, όρίζουν δηλαδή έναν ή περισσοτέρους διαιτητές, οί όποιοι
λύουν τή διαφορά. Οί διαιτητές είναι συνήθοος πρόσωπα κύρους,
όπως π.χ. πρόεδροι έπιμελητηρίων, έπαγγελματικών συλλόγων
κλπ.

§ 49. ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τά ποινικά δικαστήρια δικάζουν έκείνους πού διέπραξαν Ινα
άδίκημα, δηλαδή τούς παραβάτες τών ποινικών νόμων. "Αν άπο-
δειχθή ότι οί κατηγορούμενοι διέπραξαν τήν κολάσιμη πράξη πού
τούς άποδίδεται καί ότι ή πράξη αύτή μπορεί νά τούς καταλογισθή
(ότι δηλαδή έχουν καί τή νόμιμη ήλικία - πάνω άπό 17 χρόνων - καί
έπί πλέον ότι ήταν ύγιεΐς στό μυαλό τή στιγμή πού έτέλεσοα» τήν
άξιόποινη πράξη), έπιβάλλονται οί ποινές πού προβλέπουν ο! νό-
μοι. Τά άδικήματα περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στόν Ποινικό
Κώδικα καί διαιρούνται, άνάλογα μέ τή βαρύτητά τους, σέ πταίσματα,
πλημμελήματα καί κακουργήματα.

1. Πταισματοδικείο. Τό πταισματοδικείο δικάζει τά άδικήμοττα
μικρής σημασίας ή τίς παραβάσεις τών αστυνομικών διοττάξεων
(πταίσματα). Οί ποινές πού έπιβάλλει είναι πρόστιμο ή κράτηση όλί-
ycov ή μερών.

2. Πλημμελειοδικείο. Τό πλημμελειοδικείο δικάζει τά σοβαρότερα
άδικήματα, όπως τραύματα, άπάτες, έξύβριση κλπ. (πλημμελή-
ματα). Τά πλημμελειοδικεία διακρίνονται : σέ μονομελή, πού δικά-
ζουν τά έλαφρότερα πλημμελήματα, έκεΐνα δηλαδή πού τιμωρούνται
μέ φυλάκιση ώς 12 μηνών, καί σέ τριμελή, πού δικάζουν όλα τά ύπό-
λοιπα βαρύτερα πλημμελήματα.

3. Κακουργιοδικείο. Τό κακουργιοδικείο δικάζει τά κακουργή-
ματα, δηλαδή άδικήματα πού τιμωρούνται μέ τήν ποινή τοϋ θα-
νάτου, μέ ισόβια ή πρόσκαιρα δεσμά, όπως φόνος, ληστεία κλπ. Τά
κακουργοδικεία συγκροτούνται : α) άπό τό δικαστήριο τών συνέ-
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èpcov, ττού άποτελεΐται άπό τρεις τακτικούς δικαστές, τον εισαγγε-
λέα και τόν γραμματέα, καί β) άττό τους ένορκους. Οί ένορκοι είναι
πολίτες άνδρες καί γυναίκες που κληρώνονται άπό έναν είδικό κατά-
λογο. Τό άξίωμα του ένόρκου είναι τιμητικό καί οί πολίτες έχουν
υποχρέωση να τό έκτελοϋν πρόθυμα, άφοϋ άλλοχττε άποτελεί καί
ενα άπό τά πολιτικά τους δικαιώματα. Οί ένορκοι άποφαίνονται
μόνο άν ό κατηγορούμενος είναι ένοχος ή όχι, ένώ οί τακτικοί δικα-
στές διευθύνουν τη δίκη καί όρίζουν τό είδος της ποινής πού θά έπι-
βληθή στον κατηγορούμενο ύστερα άπό τήν καταδικαστική έτυμη-
γορία τών ένορκων.

4. Είσαγγελέας. Ή ποινική δίκη άποβλέπει στήν «ποινική
άξίωση» τοϋ κράτους, έκφράζει δηλαδή τό δικαίωμα τής πολιτείας
νά έπιβάλη ποινή σ' έκεϊνον πού διέπραξε ένα άδίκημα. Γι* αύτόν
άκριβώς τό λόγο υπάρχει πάντοτε ένα κρατικό όργανο πού άσκεϊ
τήν «ποινική άξίωση» καί αύτό όνομάζεται δημόσιος κατήγορος ή
είσαγγελέας.

Ή διάπραξη ένός άδικήματος διαταράσσει τήν τάξη τής κοινω-
νίας καί τό κράτος, σάν φρουρός της έχει τήν ύποχρέωση νά άποκατα-
στήση τήν τάξη μέ τήν τιμωρία τοϋ ένόχου. Ή άντιδικία όμως αύτή
δέν στρέφεται προσωπικά εναντίον τοϋ κατηγορουμένου, άλλά έναν-
τίον έκείνου πού είναι ένοχος τοϋ άδικήματος. Στή ποινική δηλαδή
δίκη σημασία έχει νά άνευρεθή ή ουσιαστική άλήθεια καί όχι ή τυ-
πική άλήθεια, όπως συμβαίνει στήν πολιτική ή άστική δίκη. Τό
όργανο τοϋ κράτους πού διοττυπώνει τήν κατηγορία, έπειδή δέν
έχει προσωπική άντιδικία μέ τόν κατηγορούμενο, δέν άναζητεϊ μόνο
τά έπιβαρυντικά περιστατικά πού βαρύνουν τή Θέση τού κατηγορου-
μένου, άλλά καί τά έλαφρυντικά :

Γι' αύτό, άν δέν άποδειχθή ή ένοχή τού κατηγορουμένου, ό δη-
μόσιος κατήγορος είναι υποχρεωμένος νά ζητήση τήν άπάλλαγή
του. Κατήγορος στό πταισματοδικείο είναι ένας άπό τούς άξιωμα-
τικούς τής 'Αστυνομίας ή τής χωροφυλακής, στό πλημμελειοδικείο τό
έργο αύτό άσκεΐται άπό τόν εισαγγελέα ή άντεισαγγελέα τών πλημ-
μελειοδικών, καί τέλος στά κακουργιοδικεία άπό τόν είσαγγελέα
τών έφετών.

Ή εισαγγελική άρχή είναι ένα σύμπλεγμα άπό κρατικά όργανα,
με έσωτερική ένότητα καί Ιεραρχία, έντελώς άνεξάρτητο άπό τά δι-
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Καστήρια. "όλες οί εισαγγελίες ύπάγονται στόν εισαγγελέα τοϋ
'Αρείου Πάγου.

5. Μηνύσεις. Ή ποινική άγωγή άσκείται άπό τόν εισαγγελέα,
όταν πληροφορηθή τήν άξιόποινη πράξη. Μήνυση είναι δήλωση
οποιουδήποτε προσώπου, ότι τελέσθηκε μιά άξιόποινη πράξη.
Ένώ έγκληση είναι ή άνακοίνωση τοϋ άδικήματος άπό τόν ίδιο τόν
παθόντα μαζί μέ τό αίτημα νά τιμωρηθή ό ένοχος. Όρισμένα άδι-
κήματα, όπως ή έξύβριση, ό βιασμός, ή συκοφαντία, διώκονται μόνο
ύστερ' άπό έγκληση. Κανονικά όμως ή ποινική δίωξη γίνεται «αύτε-
παγγέλτως» άπό τόν είσοτγγελέα, δηλαδή χωρίς νά περιμένη αίτηση
τοϋ παθόντος πού νά ζητάη νά τιμωρηθή ό ένοχος. Ό παθών άπό
τό άδίκημα έχει δικαίωμα ν' άπαιτήση νά έπανορθωθοϋν οί ζημιές
του, γΓ αύτό άλλωστε μπορεί νά παρασταθή στήν ποινική δίκη καί
νά ζητήση καί αύτός ύστερ3 άπό τόν εισαγγελέα τήν καταδίκη τοϋ
κατηγορουμένου. Στήν περίπτωση αύτή λέμε ότι ό παθών «παρί-
α ταιαι ώς πολιτικώς ένάγων».

Ό κατηγορούμενος θεωρείται άθώος, εφ' όσον δέν άποδείχθηκε ή
ώσότου άποδειχθή ή ένοχή του. "Εχει δικαίωμα νά διορίση συνήγορο
(δικηγόρο) καί νά έπικοινωνή μαζί του άκόμη καί άπό τίς φυλακές.

Ή ομολογία τού κατηγορουμένου δέν πρέπει νά λαμβάνεται πάν-
τοτε ύπ' όψη σάν στοιχείο έπιβαρυντικό, άν δέν συντρέχουν άλλα
στοιχεία γιά τήν καταδίκη του. Ό νόμος έξάλλου άπταγορεύει στά
άστυνομικά όργανα νά κακοποιούν τούς κρατουμένους μέ οποιοδή-
ποτε τρόπο. Ή διάταξη όμως αύτή δέν τηρείται πάντοτε όπως θά
έπρεπε. Τά τελευταία χρόνια καί ιδίως κατά τήν δικτατορία τής
χούντας (1967- 1974), τά όργανα τής χωροφυλακής, τής αστυνο-
μίας καί ιδίως τής στρατιωτικής άστυνομίας κατηγορήθηκαν βά-
σιμα ότι προσπαθούσαν νά άποσπάσουν ομολογίες άπό τούς προ-
φυλακισμένους μέ άπάνθρωπα βασανιστήρια.

Ό κατηγορούμενος, πού προφυλακίσθηκε καί έκ τών ύστέρων
απέδειξε τήν άθωότητά του, έχει, θεωρητικά τούλάχιστον, τό δι-
καίωμα νά ζητήση άποζημίωση άπό τό δημόσιο.

6. Διαδικασία. Ή ποινική διαδικασία διαιρείται σέ τρία στάδια :
τήν προανάκριση, τήν τακτική άνόίκριση καί τήν «έπ' όίκροατηρίω»
διαδικασία. Μόλις έγερθή άπό τόν εισαγγελέα ή ποινική άγωγή,
παραγγέλεται άνόίκριση στόν ανακριτή. Ή προανάκριση γίνεται
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άπό τόν είσαγγελέα, τον είρηνοδίκη ή τά άστυνομικά όργανα και
αποβλέπει στήν αρχική, πρόχειρη συλλογή άποδείξεων. Στά αυτό-
φωρα άδικήμοττα τά αρμόδια κρατικά όργανα οφείλουν νά ενεργή-
σουν άμέσως τήν προοα>άκριση, χωρίς νά περιμένουν παραγγελία
άπό τόν είσοϊγγελέα.

Ή τοίκτική άνάκριση, που άποβλέπει στό νά εξακριβωθούν καί
νά συγκεντρωθούν τά στοιχεία γιά τήν ένοχή τού κατηγορουμέ-
νου, γίνεται πάντοτε άπό τόν ανακριτή - πρωτοδίκη.

"Αν ό άνακριτής πεισθή γιά τήν ένοχή τοϋ κατηγορουμένου, δια-
τάσσει νά τόν συλλάβουν καί νά τόν προφυλακίσουν. Ή σύλληψη
γίνεται, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, μόνο «κατόπιν ήτιολογημένου
» δικαστικού έντάλματος», έκτός έάν πρόκειται γιά άδίκημα έπ' αύ-
τοφώρω, όπότε συλλαμβάνεται ό κατηγορούμενος καί χωρίς έν-
τοΛμα στόν τόπο όπου έγινε τό άδίκημα. Τό ένταλμα συλλήψεως
δέν έπιτρέπεται νά έκτελεσθή σέ ιδιωτική κατοικία τή νύχτα ή μέσα
σέ έκκλησία τήν ώρα της λειτουργίας.

Ή προφυλόοαση άποβλέπει στό νά έξασφαλίοη τήν παρουσία
τοϋ κοττηγορουμένου τήν ήμέρα της δίκης. Στις περιπτώσεις κα-
κουργημάτων διοττάσσεται πάντοτε ή προφυλάκιση, ενώ στά πλημ-
μελήματα μόνο σέ ορισμένες περιπτώσεις. Γιά τά ύπόλοιπα άδι-
κήμοττα έκδίδεται μία άπλή κλήση πρός τόν κατηγορούμενο, πού
τόν καλεί νά έμφοχνισθή καί νά δικασθή «έπ* άκροατηρίω», δηλαδή
σέ δημόσια συνεδρίαση τοϋ δικαστηρίου.

Ό προφυλοαασμένος κοττηγορούμενος μπορεί νά ζητήση τήν
προσωρινή άποφυλάκισή του καταβάλλοντος χρηματική εγγύηση,
έκτός άν κοττηγορήται γιά ορισμένα σοβαρά άδικήματα, όπως ό φό-
νος, ή ληστεία κλπ., όπότε δέν έπιτρέπεται προσωρινή απόλυση.
Ό ανακριτής στέλνει τά πορίσματα τής ανακρίσεως στό δικαστικό
συμβούλιο καί, άν αύτό κρίνη άθώο τόν κοττηγορούμενο, εκδίδει
«άπαλλακτικό βούλευμα καί στήν περίπτωση αύτή δέν γίνεται κα-
θόλου δίκη, ένώ, άν τόν θεωρήση ένοχο, έκδίδει «παραπεμπτικό
βούλευμοο>, όπότε ό κατηγορούμενος θά δικασθή άπό τό τακτικό
δικαστήριο.

Ή λειτουργία τών ποινικών δικαστηρίων, ό τρόπος πού γίνον-
ται ή άνάκριση, ή αποδεικτική διαδικασία καί όλα τά σχετικά ζητή-
μοττα πού άφοροϋν στήν ποινική δίκη ρυθμίζονται άπό τόν κώδικα

10
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ποινικής δικονομίας. Σκοπός καί βάση τής ποινικής δικονομίας πρέπει
νά είναι ή βοήθεια τοϋ άθώου κατηγορουμένου νά άποδείξη τήν
άθωότητά του. "Οσο άσφαλέστερα καί γρηγορώτερα έπιτυγχάνεται
αύτό, τόσο καλύτερη είναι ή λειτουργία τών δικαστηρίων.

§ 50. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τά είδικά δικαστήρια δέν έχουν, όποος τά τακτικά, γενική άρμο-
διότητα, άλλά περιορισμένη γιά όρισμένες μόνο ύποθέσεις, τίς όποιες
τούς άναθέτουν είδικοί νόμοι. Είδικά δικαστήρια είναι : α) τά τα-
κτικά καί τά έκτακτα στρατοδικεία, ναυτοδικεία καί άεροδικεϊα, πού
δικάζουν όσα άδικήματα έχουν διαπραχθή άπό στρατιωτικούς. Τά
έκτακτα στρατοδικεία μπορούν νά δικάσουν καί πολίτες, άλλά. μόνο
σέ καιρό πολέμου ή όταν έχη κηρυχθή ό στρατιωτικός νόμος, β) Τά
δικαστήρια τών άνηλίκων, πού δικάζουν όσα άδικήματα έχουν
διαπραχθή άπό παιδιά κάτω τών 17 χρόνων. "Οσοι άνήλικοι κατα-
δικάζονται ύποβάλλονται σέ σωφρονιστικά, άναμορφωτικά ή θερα-
πευτικά μέτρα. Ό παιδικός δικαστής πρέπει νά είναι περισσότερο
παιδαγωγός, παρά στεγνός νομικός.

§ 51. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
1. Τό Συμβούλιο τής Επικρατείας

Τά διοικητικά δικαστήρια είναι καί αύτά είδικά δικαστήρια, μέ
άρμοδιότητα νά δικάζουν διαφορές μεταξύ τοϋ κράτους καί τοϋ
πολίτη. Οί διαφορές οίύτές προκύπτουν άπό πράξεις διαφόρων οργά-
νων τοϋ κράτους, γιά τίς όποιες παραπονείται ό πολίτης. Οί διαφο-
ρές αύτές λέγονται καί ύποθέσεις άμφισβητουμένου διοικητικού
Είναι π.χ. παράπονα δημοσίου ύπαλλήλου γιά τήν άπόλυσή του ή
πολίτη πού ζημιώθηκε άπό μιά διοικητική πράξη.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο είναι τό Συμβούλιο τής Επι-
κρατείας, πού λειτουργεί άπό τό 1929 καί έχει τόν σπουδαιότατο
προορισμό νά διαφυλάξη τή διοίκηση άπό παράνομες ένέργειες καί
νά προστατεύση τόν πολίτη άπό τις διοικητικές αύθαιρεσίες. Τό
Συμβούλιο τής Επικρατείας άσκεΐ τήν άρμοδιότητά του μέ τρία τμή-
ματα καί τήν ολομέλεια. Τό πρώτο τμήμα έπεξεργάζεται τά διατά-
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γματα ττοΟ συντάσσουν τά 'Υπουργεία καί κρίνει άν συμφωνούν τά
διατάγματα αύτά μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους. Τό δεύτερο
τμήμα δικάζει τίς άναιρέσεις έναντίον τών άποφάσεων τών φορολο-
γικών δικαστηρίων καί τό τρίτο έξετάζει προσφυγές ύπαλλήλων πού
τιμωρήθηκαν άπό πειθαρχικά συμβούλια ή άλλων πού ή προαγωγή
τους, δέν έγινε κανονικά καί ζητούν νά έπανεξετασθή ή ύπόθεσή τους.
Ή όλομέλεια τέλος δικάζει αΐτήσεις ένδιαφερομένων πού ζητούν νά
καταργηθή μιά πράξη διοικητικού όργάνου, όπως π.χ. άπόφαση
ένός υπουργού ή ένός νομάρχη κλπ., έφ1 όσον ή πράξη αύτή, έγινε
κατά παράβαση νόμου ή μέ «κατάχρηση έξουσίας». Τό Συμβούλιο
Επικρατείας έξετάζει, στήν περίπτωση αύτή άν ή διοικητική άρχή,
πού έξέδωσε τήν πράξη, ήταν άρμόδια, άν παραβίασε τόν τύπο ή
τήν ούσία ένός νόμου: ή άν διάταξε μία πράξη, πού είναι φαινομενικά
νόμιμη, άλλά μέ σκοπό άλλον άπό έκεϊνον πού έννοεί ό νόμος. "Αν
συντρέχη ένας άπό τούς παραπάνω λόγους, μπορεί ν* άκυρώση τήν
πράξη, πού θεωρείται τότε σάν νά μήν είχε έκδοθή ποτέ. Οί κυβερ-
νητικές πράξεις, δηλαδή οί διαταγές πού άφοροϋν στήν άσκηση τής
πολιτικής έξουσίας, όπως π.χ. ή διάλυση τής Βουλής, ή κήρυξη πο-
λέμου κλπ. δέν μπορούν ν' άκυρωθοϋν άπό τό Συμβούλιο τής Επικρα-
τείας. Γιά τίς πράξεις αύτές ύπάρχει ό έλεγχος τής Βουλής. Τό γεγονός
ότι τό Συμβούλιο τής Επικρατείας έχει τό δικαίωμα νά άκυρώση
κάθε παράνομη πράξη διοικητικής άρχής συντελεί ώστε τά όργανα
τοϋ κράτους νά είναι προσεκτικώτερα στήν έφαρμογή τών νόμων
καί γενικότερα στή διοίκηση καί νά μήν κάνουν κατάχρηση τής
έξουσίας τους σέ βάρος τών πολιτών.

2. Τό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τό Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί έπίσης νά θεωρηθή διοικητικό
δικαστήριο. Έχει καί διοικητική καί δικαστική αρμοδιότητα. Ή
διοικητική του άρμοδιότητα, πού είναι καί ή κυριώτερη, άφορα
στόν έλεγχο τών κρατικών έξόδων. Εξετάζει δηλαδή κατά πόσο τά
έξοδα πού γίνονται άπό τίς διάφορες ύπηρεσίες συμφωνούν μέ τόν
κρατικό προϋπολογισμό. Έπίσης τό Ελεγκτικό Συνέδριο ένεργεί
καί τόν έλεγχο τών δημοσίων ύπολόγων, δηλαδή τά κρατικά όργανα
πού δκχχειρίζονται χρήματα τοϋ δημοσίου. Τέλος κρίνει ποιοι έχουν
δικαίωμα νά συνταξιοδοτηθούν άπό τό δημόσιο. Στή δικαστική
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του άρμοδιότητα ύπάγονται οί ύποθέσεις τών δημοσίων ύπολόγων
γιά τίς διαφορές πού προκύπτουν άπό τή διαχβίρισή τους, καθώς
καί τών συνταξιούχων γιά άμφισ(3ητήσεις σχετικές μέ τήν σύντα-
ξη τους.

Σέ κάθε έδρα νομαρχίας, έδρεύει .ένας έπίτροπος τοϋ Ελεγκτικού
Συνεδρίου, πού έλέγχει τή χρηματική διαχείριση τών κρατικών
οργάνων τοϋ νομού.

3. Τά φορολογικά δικαστήρια

Είναι διοικητικά δικαστήρια, πού δικάζουν τίς προσφυγές τών
φορολογουμένων κοττά τοϋ οικονομικού τους έφόρου, ότοτν θεωρούν
υπερβολικούς τούς φόρους πού τούς καταλόγισαν. Τά φορολογικά
δικαστήρια άρχισαν νά λειτουργούν άπό τό 1962. Πριν ύπήρχαν
έπιτροπές ένστάσεων σέ κάθε Οικονομική έφορία καί έπιτροπές έφέ-
σεων, πού δίκαζαν τίς ίδιες διαφορές σέ δεύτερο βαθμό. Πpωτoβόcθμια
φορολογικά δικαστήρια ή φορολογικά πρωτοδικεία λειτουργούν
σήμερα στις κυριότερες πόλεις τής 'Ελλάδας. Οί πρόεδροι τους είναι
συνήθως τακτικοί δικαστές μέ οικονομική μόρφωση καί τά μέλη νο-
μικοί μέ είδική φορολογική κατάρτιση. Στά φορολογικά δικαστήρια
ό πολίτης άντιδικεΐ μέ τόν οικονομικό έφορο.

"Οποιος δέν είναι ικανοποιημένος άπό τήν άπόφαση τοϋ πρω-
τοβαθμίου δικαστηρίου (δηλαδή τόσο ό φορολογούμενος όσο καί ό
οικονομικός έφορος), μπορεί νά καταφύγη στό δευτεροβόεθμιο φορο-
λογικό δικαστήριο ή φορολογικό έφετεϊο, πού θά έξετάση πάλι έξ
άρχής τήν όλη ύπόθεση. Ή άπόφαση τοϋ δευτεροβαθμίου δικαστη-
ρίου είναι τελεσίδικη, δηλαδή ό φόρος εισπράττεται μέ κόίθε νόμιμο
άναγκαστικό τρόπο.

Φορολογικά εφετεία λειτουργούν στις πρωτεύουσες τών κυριο-
τέρων διαμερισμάτων-τής χώρας. Ό φορολογούμενος καί ό οικονο-
μικός έφορος μπορούν νά άσκήσουν άναίρεση στό Συμβούλιο Επι-
κρατείας γιά νά άκυρωθή μιά άπόφαση φορολογικού έφετείου. Ούτε
ή έφεση, ούτε ή άναίρεση αναστέλλουν τήν είσπραξη τοϋ φόρου.

4. 'Ανώτατο ειδικό δικαστήριο

Στό άρθρο 100 τοϋ Συντάγματος προβλέπεται σάν πρώτη διά-
ταξη στό κεφάλαιο γιά τή διοίκηση ότι Θά ίδρυθή καί ένα άνώτατο
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ειδικό δικαστήριο ττού θα συγκροτηται άττό τούς προέδρους τού
'Αρείου Πάγου, τού Συμβουλίου 'Επικρατείας καί τοϋ 'Ελεγκτικού
Συνεδρίου, άπό 4 συμβούλους Έπικροττείας καί 4 άρεοπαγϊτες πού
όρίζονται μέ κλήρο κάθε δύο χρόνια.

Τό δικαστήριο οίύτό παίρνει' τή θέση πού είχαν στά παλαιότερα
Συντόίγμοττα τό έκλογοδικεϊο, τό συνταγματικό δικαστήριο, έξετά-
ζει δηλαδή τίς ένστάσεις κοίτά τοϋ κύρους τών έκλογών όταν τίς
υποβάλλουν ορισμένοι ύποψήφιοι πού άπέτυχοα>, μέ τόν ισχυρισμό
ότι σέ ορισμένες έκλογικές περιφέρειες ή έκλογικά τμήματα δέν έγινε
σωστά ή ψηφοφορία. Τό ίδιο ισχύει καί γιά δημοψήφισμα πού μπο-
ρεί νά προκι.:λέση ό Πρόεδρος Δημοκρατίας γιά νά άποφασίση ό
λαός «έπί κρισίμων εθνικών Θεμόττων».

'Επίσης έξετάζει :

— τίς ένστάσεις γιά τήν έκλογή βουλευτών πού έχουν λειτούρ-
γημα άσυμβίβαστο μέ τήν ιδιότητα τού βουλευτή

— 'Αποφαίνεται γιά τις άμφισβητήσεις μεταξύ τών άνωτάτων
δικαστηρίων άν είναι αντισυνταγματικός ή όχι ένας νόμος.

— Κρίνει άν ορισμένοι κοκόνες διεθνούς δικαίου άποτελοϋν άνα-
ττόσπαστο μέρος τοϋ έλληνικού δικαίου σύμφωνα μέ τό άρθρο 28
τοϋ Συντάγματος (βλ. κεφ, IX παρ. 56).

"Orccv έκδικάζωνται ύποθέσεις γιά συνταγματικότητα ή τό κύρος
τών kccvôvcov διεθνούς δικαίου μετέχουν στη σύνθεση τού δικαστηρίου
καί κοίθηγητές της νομικής στά ποα/επιστήμια της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

§ 52. ΟΙ ΕΝΟΠΑΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1. Ό Στρατός

Λέγεται έπιγραμματικά ότι οί ένοπλες δυνάμεις, είναι «ή άσπίδα
τοϋ έθνους». Σχεδόν πάντοτε, ύπάρχουν έχθροί καί έξωτερικό ί κίν-
δυνοι καί ή άνάγκη ν' άντιμετωπισθοϋν, άν χρειασθή, αύτοί δημιουρ-
γούν, μέ την σειρά τους, τήν ύποχρέωση νά ύπάρχουν καί νά όργα-
νωθοϋν οί ένοπλες δυνάμεις.

Βέβαια, οί πόλεμοι δέν είναι άναπόφευκτοι. Σήμερα μάλιστα, πε-
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, όλα τά κράτη τής γής, έχουν συμ-
φωνήσει σέ όρισμένα συστήματα, οργανώσεις καί μηχανισμούς, πού
άποτρέπουν, όσο είναι δυνατόν, τήν έκρηξη ένός πολέμου. Ή πικρή
πείρα όμως έχει διδάξει ότι τά μέσα αύτά δέν είναι πάντοτε άρκετά
καί ικανά γιά τήν διοττήρηση τής είρήνης καί τήν άποτροπή τοϋ πο-
λέμου. Γι' αύτό άκριβώς άνακύπτει ή άνάγκη νά ύπάρχη αύτό, πού
συνηθίσαμε νά όνομάζουμε «ό στρατός». 'Από τήν άλλη πλευρά όμως
αύτή άκριβώς ή άνάγκη προσδιορίζει καί τόν ρόλο τοϋ στροττοϋ σ'
ένα σύγχρονο καί δημοκρατικό κράτος.

Ρόλος καί άποστολή τών ένοπλων δυνάμεων είναι ή προάσπιση
τής άνεξαρτησίας, τής έδαφικής άκεραιότητας καί τής έλευθερίας τής
χώρας, πού όμως πάντοτε θά διευθύνεται καί θά καθοδηγήται άπό τήν
κυβέρνηση τής χώρας αύτής, μιά κυβέρνηση πού έχει έκλεγή μέ δη-
μοκροππκό τρόπο άπό τόν λαό.

Ά ν θελήσωμε νά δώσωμε ένα συνοπτικό ορισμό μπορούμε νά πού-
με ότι ένοπλες δυνάμεις είναι τό σύνολο τών άνδρών — σέ όρισμένες
χώρες καί τών γυναικών — πού φέρουν όπλα, ύπάγονται σέ είδική
πειθαρχία καί έχουν ώς μοναδική άποστολή τήν προάσπιση τής πα-
τρίδας.

Ύπό τήν έννοια αύτή, στρατός είναι τό ένοπλο έθνος — μία ιδέα
πού γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε κοττά τήν γοίλλική 'Επανάσταση,
όταν οί ένοπλες δυνάμεις αύτής τής μορφής, άντικοττέστησαν τά πα-
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Χαιά σώματα τών μισθοφόρων, ττού άποτελούσαν τούς στρατούς κατά
τούς -προηγούμενους αΙώνες.

Τότε επικράτησε ή άρχή ότι άττοτελεί καθήκον όλων τών ττολιτών
νά ύπηρετοϋν στό στρατό και νά ύπερασπίζωνται τήν ποττρίδα τους.
Στίς δεκαετίες ττού άκολούθησαν ό έθνικός στροττός κάθε χώρας ττήρε
ττιό συγκεκριμένη και πρακτική μορφή. Τήν έττοχή τού Ναπολέοντα,
δημιουργήθηκε άπό τά πράγματα και ό έφεδρικός στρατός. Σύμφωνα
μέ τήν άρχή αύτή, ένοπλες δυνάμεις δέν είναι μόνον οί πολίτες πού
υπηρετούν τήν μιάν ορισμένη στιγμή ύπό τά όπλα. Αύτοί άποτελοϋν
τόν ένεργο στρατό. "Ολοι έκεϊνοι όμως πού έγιναν πάλι πολίτες, άφοϋ
υπηρέτησαν κοχνονικά στίς ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους, άποτε-
λοϋν τόν έφεδρικό στρατό. Αύτό βέβαια μόνο ώς μία ορισμένη ήλικία.
Είναι οί λεγόμενες έφεδρεΐες καί τό κράτος, δηλαδή ή κυβέρνηση, μπο-
ρεί νά τούς έπιστρατεύση πάλι, δηλαδή νά τούς έπαναφέρη στόν ένερ-
γό στρατό, άν κρίνη πώς οί àvcryκες της χώρας τό απαιτούν, λόγω
έξωτερικών κινδύνων. "Οπως ύπάρχουν έφεδροι στρατιώτες, έτσι
υπάρχουν και έφεδροι άξιωματικοί. Αύτοί είναι οί πολίτες πού έφόσον
υπηρετούν παίρνουν τό βαθμό τού άξιωματικοϋ καί άφού έκπληρώ-
σουν τή στρατιωτική τους θητεία, έπανέρχονται στόν ιδιωτικό τους
βίο, άλλά διατηρούν τό βοίθμό τους.

Τό σύστημα τοϋ έφεδρικοϋ στρατού έφαρμόζεται σήμερα άπ' όλα
τά σύγχρονα κρόττη. Στήν 'Ελλάδα άλλοτε ή στράτευση γινόταν μέ
κλήρωση. Κάθε Πρωτοχρονιά ό δήμαρχος έβαζε σέ μιά κληρωτίδα
όλα τά όνόμοττα τών νέων πού συμπλήρωναν τά 21 τους χρόνια καί
κλήρωνε τόσα όνόματα, όσους άνδρες ήταν ύποχρεωμένος ό δήμος νά
στείλη στό στροττό. Γι' ς*ύτό καί σήμερα άκόμη οί νεοσύλλεκτοι λέ-
γονται κληρωτοί. Τό σύστημα όμως αύτό καταργήθηκε τό 1915
καί ό έλληνικός στροττός όργοχνώθηκε μέ βάση τήν ύποχρέωση κάθε
πολίτη νά ύπηρετήση τήν ποττρίδα.

Ό έλληνικός στρατός είναι καί οα/τός οργανωμένος κατά τό έφε-
δρικό σύστημα. Ή στρατολογία είναι γενική καί υποχρεωτική. Ή
στροττιωτική θητεία είναι δικαίωμα, άλλά ταυτόχρονα καί ύποχρέωση,
πού άπορρέει άπό τήν Ιδιότητα τοϋ πολίτη. "Ολοι οί "Ελληνες, όταν
γίνουν 21 χρόνων, καλούνται νά ύπηρετήσουν τή στρατιωτική τους
θητεία. Στό voa/τικό κατατάσσονται συνήθως όσοι κατάγονται άπό
νησιά ή νοαιτικές περιοχές καί όσοι έπιδίδονται σέ ναυ-ίικά έπαγγέλ-
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ματα. Στήν αεροπορία κατατάσσονται συνήθως έθελοντες 18-20 χρό-
νων, Ή στρατολογία βασίζεται στά μητρώα άρρένων, τά βιβλία δη-
λαδή όπου καταγράφονται ύποχρεωτικά άπό τούς γονείς τους, δέκα
ήμέρες τό άργότερο άπό τήν γέννησή τους, όλα τά άγόρια πού γεν-
νιούνται στούς δήμους καί τίς κοινότητες τοϋ κράτους.

"Οσον άφορα τήν στρατιωτική ύποχρέωση τών 'Ελληνίδων τό
σχετικό άρθρο τοϋ Συντάγματος (άρθρον 4 παρ. β) άναφέρει τά έξής:
«πάς "Ελλην δυνάμενος νά φέρη όπλα, ύποχρεοϋται νά συντελή εις
» τήν άμυναν τής Πατρίδος, κατά τούς ορισμούς τών Νόμων». Τό
ίδιο άρθρο όμως στήν παράγραφο 2 ορίζει ότι: «"Ελληνες καί 'Ελλη-
» νίδες έχουν ίσα δικαιώματα καί ύποχρεώσεις». Στις σχετικές συζη-
τήσεις πού έγιναν κατά τήν ψήφιση τοϋ Συντάγματος ή Βουλή συμ-
φώνησε ότι ή στροπΓίωτική θητεία περιλαμβάνεται κατ' άρχήν στις
ύποχρεώσεις τών 'Ελληνίδων. Είναι πιθανόν όμως άμα έφαρμοσθή ή
σχετική αύτή διάταξη, οί 'Ελληνίδες νά μήν ύποχρεωθοϋν νά ύπη
ρετήσουν στίς μάχιμες μονάδες άλλά σέ βοηθητικές ύπηρεσίες τών έν-
οπλων δυνάμεων.

2. 'Οργάνωση των 'Ενόπλων Δυνάμεων

Στήν Ελλάδα, οί ένοπλες δυνάμεις άποτελούν ένα ένιαϊο σύνολο,
χωρίζονται όμως άνάλογα μέ τή φύση τους, σέ στρατό ξηράς, στό
ναυτικό καί τήν άεροπορία.

Τυπικός άρχηγός τών ένοπλων δυνάμεων είναι ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας, ό όποιος, όπως ορίζει καί τό άρθρον 45 τοϋ Συντάγμα-
τος τοϋ 1975, «άρχει τών ένοπλων δυνάμεων τής χώρας καί άπονέμει,
» κατά νόμον τούς βαθμούς, εις τούς ύπηρετοϋντας εις αύτάς.»

Ή πολιτική έξουσία πάνω στίς ένοπλες δυνάμεις πηγάζει άπό τή
κυβέρνηση τής χώρας καί άσκεΐται άπό τόν Υπουργό Αμύνης, ό ό-
ποιος συνήθως βοηθείται άπό έναν ύφυπουργό. Ό 'Υπουργός Αμύ-
νης είναι ό πολιτικός προϊστάμενος τών ένοπλων δυνάμεων. Γιά την
διοίκηση όμως τών έλληνικών ένοπλων δυνάμεων ύπάρχει καί μία
κάθετη, στρατιωτική ήγεσία καί ιεραρχία.

Υπάρχει, κατ' άρχήν ό 'Αρχηγός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, πού
είναι έπί κεφαλής τοϋ 'Αρχηγείου τών 'Ενόπλων Δυνάμεων δηλαδή
της κορυφής της στρατιωτικής ιεραρχίας. Τά τρία όπλα άποτελούν
κλάδους τοϋ 'Αρχηγείου τών ένοπλων δυνάμεων καί τό καθένα, δια-
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θέτει τόν δικό του αρχηγό καί τό δικό του έττιτελεϊο. Υπάρχει/ δη-
λαδή, άρχηγός Στράτου και Γενικό Έττιτελεϊο Στράτου, 'Αρχηγός
Νοα/τικοϋ καί Έττιτελεϊο Νοαττικοϋ καί τέλος Άρχηγός τής 'Αεροπο-
ρίας καί Επιτελείο τής 'Αεροπορίας. Τόσο τό 'Αρχηγείο τών Ενό-
πλων Δυνάμεων, όσο καί ο! άρχηγοί καί τά έπιτελεΐα τών τριών ό-
πλων (κλάδων) περιλαμβάνουν σημαντικό άριθμό ικανών άξιωματι-
κών που φροντίζουν γιά τήν οργάνωση τών ένοπλων δυνάμεων, κα-
ταστρώνουν τά σχέδια έπιχειρήσεων καί γενικά φροντίζουν, ώστε οί
ένοπλες δυνάμεις της χώρας νά παραμένουν άξιόμαχες καί έτοιμες νά
έκπλη ρώσουν την οπτοστολη τους.

Ή στρατιωτική θητεία διαρκεί συνήθως 18-24 μήνες καί, όταν
περάση ό χρόνος οίύτός, ό στρατιώτης απολύεται καί μετατάσσεται
στήν έφεδρεία. Εκείνος πού άποφεύγει σέ καιρό ειρήνης τήν στρατιω-
τική του ύπηρεσία καί δέν παρουσιάζεται, ôtocv καλούν τούς νέους
της ήλικίας του, όνομάζεται άνυπότακτος ενώ έκεΐνος πού εγκαταλεί-
πει τό στροττό άφοϋ άρχισε νά ύπηρετή λέγεται λιποτάκτης. Ή λι-
ποταξία είναι τό βαρύ στροττιωτικό άδίκημα καί τιμωρείται πολύ αύ-
στηρά. Σε καιρό πολέμου τιμωρείται μέ τήν ποινή τοϋ θανάτου.

Σέ είδική διάταξη τοϋ Συντάγμοττος πού πραγματεύεται τήν έλευ-
θερία της θρησκευτικής συνειδήσεοος άρθρο 13 παρ. 4, ορίζεται ότι κα-
νένας δέν μπορεί νά επικαλεσθη τίς θρησκευτικές του πεποιθήσεις γιά
νά άπαλλαγή άπό τις ύποχρεώσεις του πρός τό κράτος έννοοϋντες
κυρίως τή στροπτιωτική θητεία. Αύτό άφορα τήν αίρεση τών λεγο-
μένων Μαρτύρων τοϋ Ίεχωβά (χιλιαστών) πού προπαγανδίζουν
στούς νέους τήν ανυποταξία.

Οί ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας παραμένουν άξιόμαχες καί έτοι-
μες νά εκπληρώσουν τήν άποστολή τους, όταν ό στρατιώτης, πού
είναι συγχρόνως Ινας έλεύθερος πολίτης, γνωρίζη πριν φορέση τή
στολή του γιοττί υπηρετεί τήν πατρίδα, ποιά ιδανικά έκφράζει καί γιά
ποιά αγωνίζεται.

§ 53. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Έκτός άπό τούς κληρωτούς, δηλαδή τόν στροπτευόμενο πληθυσμό,
πού προσέρχονται κάθε χρόνο γιά νά έκπαιδευθοϋν είναι άπαραίτητο
γιά τήν στρατιωτική οργάνωση τής χώρας νά ύπάρχη καί ένα σώμα
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άπό στελέχη πού θά πλαισιώνουν καί θά έκπαιδεύουν τούς στρατιώ-
τες καί γενικά θά όργανώνουν τήν άμυνα τής χώρας. Αύτό είναι τό σώ-
μα τών άξιωματικών.

Καί οί Αξιωματικοί είναι ύπάλληλοι τοϋ κράτους άλλά διαφέρουν
άπό τούς πολιτικούς ύπαλλήλους γιατί ύπάγονται σέ μιάν αύστηρό-
τερη πειθαρχία. Οί άξιωματικοί διακρίνονται σέ μονίμους καί έφέδρους.
Γιά τούς έφέδρους έγινε λόγος πιο πάνω.

Μόνιμοι είναι οί άξιωματικοί πού σταδιοδρομούν μέσα στό στρα-
τό καί προέρχονται άπό τίς στρατιωτικές σχολές τών Εύελπίδων, γιά
τό στρατό τής ξηράς, τών Δοκίμων γιά τό Ναυτικό καί τών Ικάρων
γιά τήν 'Αεροπορία. Ιδιαίτερη σημασία άποδίδεται στήν ίεραρχία
καί ή θέση τοϋ άξιωματικοϋ σ' αύτή ν έξαρτάται άπό τήν «έπετηρίδα»
δηλαδή τό μητρώο, όπου έγγράφονται οί άξιωμοττικοί μέ τή σειρά
άρχαιότητας στήν ύπηρεσία. Οί άξιωματικοί διακρίνονται έπίσης σέ
μαχίμους καί σέ άξιωματικούς τών διαφόρων βοηθητικών όπλων σω-
μάτων καί υπηρεσιών όπως οί διαβιβάσεις, τό ύγιειονομικό σώμα, ή
έπιμελητεία καί άλλες.

Κύριο καθήκον τών άξιωματικών είναι νά δείχνουν πίστη καί άφο-
σίωση στόν όρκο τους ότι θά τηρήσουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους
καί νά πειθαρχούν στήν πολιτική ήγεσία τής χώρας, πού τήν άναδει-
κνύει ό λαός μέ έλεύθερες έκλογές καί νά μή προσπαθούν νά έπιβάλουν
λύσεις βίας μέ τά όπλα πού τούς έμπιστεύεται ή Πατρίδα γιά νά τήν
ύπερασπίσουν άπό τόν έξωτερικό έχθρό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

§ 54. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Όπως οί άνθρωποι ζούν μέσα στήν κοινωνία, κατά τόν ίδιο
τρόπο ζούν καί toc κράτη μέσα στή διεθνή κοινωνία. Καί όπως οί
νόμοι ρυθμίζουν τή ζωή καί τίς σχέσεις τών άνθρώπων μέσα σ' ένα
κρόττος, έτσι καί τό δημόσιο διεθνές δίκαιο άποτελεΐ τούς κανόνες
καί τίς άρχές πού ρυθμίζουν τίς σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων κρα-
τών, σάν ίσότιμα μέλη μέσα στή διεθνή κοινωνία.

Οί διεθνείς σχέσεις θεωρούνται στίς σημερινές δημοκρατίες θέμα
πρωταρχικής σημασίας. Γι* oalrrô στό νέο Σύνταγμά μας (άρθρο
2, παρ. 2) όίναφέρεται σάν μία άπό τις θεμελιώδεις άρχές τού πολι-
τεύματος. «Ή Ελλάς άκολουθοϋσα τούς γενικής άναγνωρίσεως κα-
» νόνες τοϋ διεθνούς δικαίου, έπιδιώκει τήν έμπέδωσιν τής ειρήνης,
» τής δικαιοσύνης, ώς καί τήν άνάπτυξιν τής φιλίας μεταξύ τών
» λαών καί τών κρατών».

Τό διεθνές δίκαιο, πού άναπτύχθηκε ούσιαστικά μετά τήν 'Ανα-
γέννηση, βασίζεται κυρίως : α) Στά διεθνή έθιμα, δηλαδή όρισμένη
συμπεριφορά τοϋ ένός κράτους πρός τό άλλο στίς μεταξύ τους σχέ-
σεις, πού άκολουθείται άπό μακρού χρόνου καί θεωρείται ότι είναι
σύμφωνη μέ τή σύγχρονη ήθική. β) Στίς διεθνείς συνθήκες, δηλαδή
τίς συμβάσεις άνάμεσα σέ δύο ή περισσότερα κράτη πού ρυθμίζουν
διάφορα θέματα κοινά στά κράτη αύτά ή καθορίζουν άμοιβαϊα δι-
καιώμοττα καί υποχρεώσεις.

Γιά νά ίσχύη μιά τέτοια διεθνής συνθήκη, πρέπει νά έχη ύπο-
γραφή άπό τούς έξουσιοδοτη μένους άντιπροσώπους κάθε χώρας
και ύστερα νά έγκριθή άπό τά άρμόδια έσωτερικά όργανα κάθε
κράτους (κυβέρνηση, Βουλή, άνώτατος άρχοντας). Γιά νά ίσχύη μιά
συνθήκη ή μιά διεθνής σύμβαση σάν νόμος στό έσωτερικό μιας χώ-
ρας, πρέπει νά ψηφισθούν άπό τή Βουλή καί νά δημοσιευθούν όπως
οί άλλοι νόμοι τής χώρας. Έπί πλέον έπικρατεϊ σήμερα καί ή άντί-
ληψη πώς οί γενικές άρχές τού δικαίου τών πολιτισμένων κρατών
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πρέπει έπίσης νά είναι σεβαστές σάν κανόνες δημοσίου διεθνούς δι-
καίου. Αύτό έκφράζει τό άρθρο 28 τοϋ Συντάγματος μας πού όρίζει
ότι οί κανόνες τοϋ διεθνούς δικαίου καί οί διεθνείς συμβάσεις άπό τή
στιγμή πού θά έπικυρωθοϋν άπό τήν Έλληνική Πολιτεία άποτε-
λοϋν «άναπόσπαστο μέρος τοϋ έσωτερικοϋ έλληνικού δικαίου, ύπερ-
» ισχύουν δέ πάσης άντιθέτου διατάξεως νόμου».

Παρ' όλα αύτά είναι, άκόμη καί σήμερα, πολύ δύσκολο νά συγ-
κεντρωθούν καί νά ταξινομηθούν οί γενικοί κανόνες πού δημιουργούν
τό διεθνές δίκαιο καί ισχύουν λίγο πολύ σέ όλον τόν κόσμο. "Εχουν
γίνει όμως ώς τώρα ορισμένες προσπάθειες γιά μερικά ειδικά θέ-
ματα.

Σ' αύτά περιλαμβάνονται : ή διεθνής σύμβαση τοϋ Παρισιού
τό 1856 γιά τόν «θαλάσσιο πόλεμο», δύο συμβάσεις τής Χάγης,
τοϋ 1899 καί τοϋ 1907 γιά «ορισμένους κανόνες πολέμου», ή Σύμβα-
ση τής Γενεύης γιά τούς «αιχμαλώτους πολέμου», ή Σύμβαση γιά τόν
Διεθνή Ερυθρό Σταυρό καί διάφορες άλλες.

Μέσα άπό τίς συμβάσεις οίύτές βγαίνουν οί κυριώτεροι κο(νόνες
διεθνούς δικαίου, πού είναι οί έξής :

α) Κάθε κράτος είναι κυρίαρχο καί μέσα στά όρια τής χώρας του
ρυθμίζει μόνο του τίς έσωτερικές του ύποθέσεις καί Kocvéva άλλο κρά-
τος δέν έχει δικαίωμα νά έπεμβαίνη στά εσωτερικά του ζητήματα.

Ό κανόνας αύτός πού άποτελεί τή βάση της άρχής τής εθνικής
άνεξαρτησίας καί άξιοπρέπειας εκφράζεται στή χώρα μας μέ τήν
παρ. 2 τοϋ άρθρου 27 τοϋ Συντάγματος πού προβλέπει ότι ξένη
στρατιωτική δύναμη δέν μπορεί ούτε νά διέλθη άπό τήν έλλη-
νική έπικράτεια, ούτε νά γίνη δεκτή μέσα στά σύνορά της χωρίς
νόμο πού νά έχη ψηφισθή μέ τήν άπόλυτη πλειοψηφία τοϋ δλου
άριθμοϋ τών βουλευτών δηλαδή τών άντιπροσώπων τοϋ έλληνικού
λαού.

Ή ίδια πλειοψηφία τής Βουλής χρειάζεται σύμφωνα μέ τήν παρ.
1 τοϋ ίδιου άρθρου 27 γιά νά μεταβληθούν μέ νόμο τά όρια τής επι-
κράτειας. 'Αλλά ή Βουλή μπορεί άκόμη νά δεχθή μέ άπόλυτη πλειο-
ψηφία τοϋ όλου άριθμοϋ τών άντιπροσώπων τοϋ λαού καί ορισμέ-
νους περιορισμούς στήν άσκηση τής έθνικής κυριαρχίας έφ' όσον
αύτό ύπογορεύεται «έκ σπουδαίου έθνικοϋ συμφέροντος, έάν θίγη
» τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου καί τάς βάσεις τοϋ δημοκρατικού
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» πολιτεύματος, γίνεται δε βάσει τών αρχών της Ϊσότητος καί ύττό
» τόν όρον της άμοιβαιότητος» (άρ. 28, παρ. 3 τού Συντάγματος)».

β) Ή κυριαρχία κάβε κράτους έκτείνεται μέσα στά όρια τών
«χερσαίων συνόρων» του, στόν έναέριο χώρο ιτάνω άττό τις έκτά-
σεις αύτές καί στη λεγόμενη «αίγιαλίτιδα ζώνη», δηλαδή στή θά-
λασσα ττού απλώνεται σέ άττόσταση ορισμένων μιλίων άττό τίς
άκτές του. Τελευταία όμως ορισμένα κράτη (καί ειδικότερα ή Τουρ-
κία) αύξησαν αύθαίρετα τήν «αίγιαλίτιδα ζώνη» σέ άττόσταση 12
μιλίων (20 χιλιομέτρων) άττό τήν άκτή, άλλά ή αύθαίρετη αύτή
έπέκταση δέν άναγνωρίζεται άττό τά περισσότερα κράτη καί δέν
άποτελεί, μέχρι στιγμής, κανόνα διεθνούς δικαίου, ώσπου νά έγκριθή
άπό μίαν είδικήν διεθνή διάσκεψη «τοϋ δικαίου τής Θαλάσσης».

γ) Ή άνοικτή θάλασσα είναι έλεύθερη γιά όλα τά κράτη, γιατί
κανένα άπό αύτά δέν τήν έξουσιάζει. Πολύς λόγος έγινε τελευταία
γιά τήν υφαλοκρηπίδα, δηλαδή τήν έπέκτασιν στό βυθό τής θάλασ-
σας βράχων πού άρχίζουν άπό τίς άκτές ένός κράτους καί προχωρούν
πέρα άπό τήν αίγιαλίτιδα ζώνη.

δ) Κάθε κράτος είναι ύποχρεωμένο νά προστατεύη τή ζωή καί
τήν περιουσία τών ξένων ύπηκόων πού ζοϋν μέσα στή χώρα του.

Οί περιπτώσεις πολέμου άντιμετωπίζονται έπίσης άπό τό διεθνές
δίκαιο καί καθορίζονται οί πάρα κάτω κανόνες γιά τόν καιρό τοϋ πο-
λέμου :

α) Τά ούδέτερα κράτη (δηλαδή τά κράτη πού δέν μετέχουν στόν
πόλεμο) πρέπει νά μήν έπιτρέπουν έχθροπραξίες στό έδαφος τους,
ούτε νά άφήνουν στρατό τών έμπολέμων νά περνά άπό τή χώρα τους·
'Αλλά καί οί εμπόλεμοι όφείλουν νά σέβωνται τούς ούδετέρους.

β) Ό άποκλεισμός μιας έχθρικής χώρας άπό τούς στόλους τών
άντιπάλων της είναι νόμιμος καί δέν θεωρείται παραβίαση τοϋ διε-
θνούς δικαίου.

γ) Οί άνοχύρωτες πόλεις καί ό Ερυθρός Στοτυρός πρέπει νά είναι
σεβαστές, άπό τούς έμπολέμους καί νά μήν βομβαρδίζωνται.

δ) Οί άντίπαλοι στρατιώτες πού συλλαμβάνονται πρέπει νά
κρατούνται αιχμάλωτοι καί νά μή σκοτώνωνται.

ε) Ή Ιδιωτική περιουσία τών πολιτών στά έμπόλεμα κράτη
πρέπει νά είναι σεβαστή καί νά μήν καταστρέφεται.
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2. 'Ιδιωτικά διεθνές δίκαιο.

Έκτός όμως άπό τό δημόσιο διεθνές δίκαιο ίσχύουν καί κανόνες
«ίδιωτικού διεθνούς δικαίου», πού έφαρμόζουν οί πολιτείες σέ διά-
φορες περιπτώσεις, όταν οί ένδιαφερόμενοι δέν είναι όλοι πολίτες
της. Πρόκειται δηλαδή γιά κανόνες πού θεσπίζει τό ίδιο τό κράτος,
όπως καί όλους τούς άλλους νόμους του. Οί νόμοι π.χ. γιά τήν Ιθα-
γένεια, γιά τούς γάμους ξένου μέ 'Ελληνίδα ή "Ελληνα μέ ξένη, γιά
τήν έργασία τών άλλοδαπών στήν 'Ελλάδα κ.λπ., άποτελούν κα-
νόνες «Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου». Ή έφαρμογή όμως τών κανόνων
» τοϋ διεθνούς δικαίου έναντι άλλοδαπών», όρίζει ρητά τό άρθρο 28,
» παρ. 1 τοϋ Συντάγματος» τελεί πάντοτε υπό τόν όρον τής άμοι-
» βαιότητος». Αύτό σημαίνει ότι ένας ξένος μπορεί νά ζητήση νά
έφαρμοσθοϋν γι' αύτόν στήν 'Ελλάδα όσα προβλέπουν οί διεθνείς
κανόνες δικαίου, μονάχα άν οί "Ελληνες έχουν τήν ίδια άκριβώς
προστασία στή χώρα του.

§ 55. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οί πολεμικές σχέσεις μεταξύ τών κρατών καί ή έκπροσώπηση,
όπως λέγεται, ένός κράτους στήν πρωτεύουσα τοϋ άλλου έχουν άνα-
τεθή άπό τίς διάφορες κυβερνήσεις σ' έναν είδικό κλάδο δημοσίων
ύπαλλήλων : τούς διπλωματικούς ή, όπως τό λένε συνήθως, τό
διπλωματικό σώμα. Αύτοί όλοι ύπάγονται στό Υπουργείο τών
'Εξωτερικών, πού τούς τοποθετεί στίς Πρεσβείες, στίς διπλωματικές
άποστολές καί στά προξενεία τής 'Ελλάδος στις ξένες χώρες.

Ό πρεσβευτής είναι ό προϊστάμενος τής διπλωματικής άποστολή ς
στήν πρωτεύουσα μιας χώρας καί, μόλις φθάση στή νέα θέση του
πρέπει νά παρουσιασθή στόν άρχηγό τοϋ κράτους, γιά νά τοϋ έπι-
δώση τά διαπιστευτήριά του, δηλαδή τά έγγραφα άπό τήν κυβέρ-
νησή του, πού όρίζουν ότι τήν έκπροσωπεϊ έπί ση μα στήν ξένη
αύτή χώρα. 'Ορισμένες φορές, ή έπί ση μη έκπροσώπηση δέν άνατί-
θεται σέ πρεσβευτή, άλλά σέ έπιτετ ραμμένο, πού είναι ύπάλληλος μι-
κρότερου βαθμού. Σέ έξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν νά στα-
λούν σέ μιά ξένη πρωτεύουσα είδικοί άπεσταλμένοι, πού μπορεί νά
μήν είναι διπλωματικοί υπάλληλοι, άλλά ν' άνήκουν σέ άλλον δημό-
σιο κλάδο ή καί νά προσληφθούν είδικά γιά τήν Αποστολή αύτή.
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iO -πρεσβευτής Αντιπροσωπεύει πάντοτε τόν άρχηγό τού κρά-
τους (βασιλέα ή Πρόεδρο τής Δημοκρατίας), ένώ ό έπιτετραμμένος
άντιπροσωπεύει τόν υπουργό των 'Εξωτερικών.

Σέ κάθε πρεσβεία ύπηρετοϋν καί άλλοι διπλωματικοί ύπάλληλοι
(άκόλουθοι, γραμματείς κλπ.) και καθένας άπό αύτούς άναλαμβάνει
ύπεύθυνα έναν τομέα.

ΟΙ πρέσβεις έχουν τήν άποστολή νά προστατεύουν τά συμφέ-
ροντα της χώρας τους και νά δημιουργούν καλύτερες σχέσεις μέ τΙς
κυβερνήσεις καί τούς λαούς τών κρατών όπου είναι διαπιστευμένοι.

Γιά νά μπορούν νά κάνουν καλύτερα τή δουλειά τους καί νά μήν
άντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή έμπόδια στό έργο τους, έχει καθιερωθή
μιά διεθνής συμφωνία, στήν όποία έχουν προσχωρήσει δλα τά
κράτη, ότι γιά τό διπλωματικό σώμα Ισχύει ή λεγομένη «διπλωμα-
τική άσνλία». Αύτό σημαίνει ότι οί διπλωμάτες δέν δικάζονται άπό
τίς άρχές καί τά δικαστήρια τής χώρας όπου βρίσκονται, έστω καί
άν διαπράξουν ένα άδίκημα - άκόμη καί φόνο - άλλά άπό τά δικα-
στήρια της δικής τους χώρας.

Προξενικός κλάδος. 'Υπάρχει Ινας άλλος παράλληλος διπλωματι-
κός κλάδος, ό προξενικός. Οί πρόξενοι πού έδρεύουν όχι μόνο στίς
πρωτεύουσες τών κρατών, άλλά καί στίς κυριότερες πόλεις ή τά λι-
μάνια, άσχολουνται μέ τήν έποτγγελματική καί οίκονομική προστα-
σία τών ύπηκόων τής χώρας τους, θεωρούν τά διαβατήρια καί, σέ
όρισμένες περιπτώσεις, έκτελούν καί καθήκοντα συμβολαιογράφου
καί συντάσσουν ληξιαρχικές πράξεις γιά τούς συμπατριώτες τους.

Οί πρόξενοι είναι συνήθως τακτικοί διπλωματικοί ύπάλληλοι,
μπορεί όμως, σέ όρκ^μένες πόλεις, νά διορισθούν, σάν άμισθοι πρό-
ξενοι, γνωστοί πολίτες, άκόμη καί ύπήκοοι τοϋ ξένου κράτους, πού
είναι μόνιμα έγκαταστημένοι στήν πόλη αύτή, έφ' όσον παρέχουν
τή βεβαιότητα δτι θά έξυπηρετήσουν καλά τά συμφέροντα τής χώ-
ρας πού τούς έμπιστεύεται τήν τιμή καί τήν εύθύνη νά τήν έκπρο-
σωπήσουν.

S 56. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πολύπλοκα προβλήματα βασανίζουν τήν άνθρωπότητα καί
μικρές ή * μεγάλες διαφορές χωρίζουν, κοττά καιρούς, τά διάφορα
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κράτη. Άλλα ό κόσμος άποκτά τή συνείδηση, πώς μόνο με ειρηνικό
τρόπο καί μέ διαπραγματεύσεις μπορούν νά λυθούν οί διαφορές αύ-
τές, γιά νά άποφευχθή ό πόλεμος. Γιατί μέ τή σημερινή τρομακτική
καί καταστρεπτική δύναμη τών νέων όπλων καί ιδίως τής άτομικής
καί της ύδρογονικής βόμβας άποτελεΐ στ1 άλήθεια παραφροσύνη κάθε
προσπάθεια νά λυθούν μέ τόν πόλεμο οί διαφορές αύτές.

Ύστερ' άπό μιά νέα παγκόσμια σύγκρουση δέν θά ύπάρξουν,
πιθανόν, ούτε νικητές, ούτε ήττημένοι. θά άπομείνη μόνο ένας κό-
σμος καταστραμμένος, όπου όσοι τυχόν έχουν άπομείνει ζωντανοί
δέν θά μπορούν νά κάνουν πιά τίποτε άλλο, παρά νά κλαίνε τούς
νεκρούς τους.

Σήμερα όμως ύπάρχουν περισσότερες δυνατότητες καί εύκαιρίες
νά διατηρηθή ή ειρήνη καί νά άποφύγη ή άνθρωπότητα τόν πόλεμο
καί τήν καταστροφή. Γιατί ύπάρχουν διεθνείς οργανισμοί καί άλλες
ύπηρεσίες, μέ κύριο ρόλο νά διευκολύνουν τά κράτη, ώστε νά ρυθμί-
ζουν ειρηνικά τίς διαφορές τους καί νά άποφεύγεται ό πόλεμος.

Οί διεθνείς οργανισμοί πού ίδρύθηκοη; μέ πρωτοβουλία πολλών
λαών καί λειτουργούν μέ τή στενή συνεργασία τών κυβερνήσεων,
έξετάζουν όρισμένα θέματα καί παίρνουν άποφάσεις πού ένσαρκώ-
νονται σέ διεθνείς συμβάσεις. Καί ή νομοθεσία καί τά Συντάγματα
πολλών κρατών προβλέπουν ότι οί διεθνείς αύτές συμβάσεις θά γί-
νουν σεβαστές άπό τά κράτη πού τις ύπογράφουν.

Τό Σύνταγμά μας άναγνωρίζει τίς διεθνείς όργανώσεις μέ τό άρθρο
28, παρ. 2, όπου όρίζεται, πώς όταν πρόκειται νά έξυπηρετηθή ενα
σπουδαίο έθνικό συμφέρον καί ή προαγωγή τής συνεργασίας μέ
άλλα κράτη, μπορεί νά παραχωρηθούν όρισμένες άρμοδιότητες τοϋ
κράτους σέ όργανα διεθνών όργανισμών (π.χ. στόν ΟΗΕ). Γιά νά
έπικυρωθή όμως μιά τέτοια διεθνής συμφωνία χρειάζεται νόμος πού
θά ψηφισθή τουλάχιστον άπό τά 3/5 τοϋ όλου άριθμοϋ τών αντι-
προσώπων τοϋ λαού.

1. Ο.Η.Ε.

Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) άποτελεΐ τό βασικόν
όργανισμό γιά τή διατήρηση τής είρήνης στόν κόσμο. Αποτελεί
όμως καί τό βήμα, άπό τό όποϊο άκούγονται οί άπόψεις όλων τών
κρατών καί άναζητεϊται πάντοτε ή καλύτερη καί πιο έντιμη λύση
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γιά κάθε διαφορά ττού χωρίζει κατά καιρούς τά κράτη μεταξύ τους.
Επίσης στά πλαίσια τού ΟΗΕ οτυζητεΐται ή δυνατότητα ένός παγ-
κόσμιου άφοπλισμοϋ.

Ό Όργοίνισμός 'Ηνωμένων Εθνών, πού δημιουργήθηκε τό
1945, έχει σήμερα τήν έδρα του στή Νέα Υόρκη καί ό άριθμός τών
κροττών πού είναι μέλη του άνέβηκε, μέ τήν εισδοχή όλων τών νέων
χωρών τής Αφρικής καί τής Ασίας, σέ έκατόν τριάντα όκτώ (138).
Άλλά ό άριθμός αύτός θά αύξηθή άκόμη -περισσότερο γιατί κάθε
χρόνο βλέπομε τά έθνη νά άποκτούν τήν άνεξαρτησία τους καί τά
νέα κράτη πού δημιουργούνται νά ζητούν νά γίνουν μέλη τοϋ ΟΗΕ.

Τά κύρια όργανα τοϋ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών είναι ή
Γενική Συνέλευση, τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας καί ή Γενική Γραμματεία.

α) Ή Γενική Συνέλευση άποτελεΐται άπό άντιπροσώπους όλων
τών κρατών - μελών καί είναι κάτι άντίστοιχο μέ τά κοινοβούλια στίς
δημοκρατίες. Ή Συνέλευση συζητεί καί έγκρίνει διάφορες άποφά-
σεις, άλλά δέν έχει τή δυνατότητα νά άναλάβη δράση.

β) Το Συμβούλιο 'Ασφαλείας - πού είναι κατά κάποιον τρόπο ή
έκτελεστική έξουσία ή ή κυβέρνηση τού ΟΗΕ - μπορεί νά άναλάβη
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή δράση καί νά έπιβάλη ορισμένα μέτρα
έναντίον κροττών πού απειλούν τήν ειρήνη ή παραβιάζουν τόν διεθνή
νόμο. Γιά τήν έκπλήρωση τών σκοπών οίύτών έχουν συγκροτηθή
κατά καιρούς «σώματα είρηνεύσεως» άπό στρατιώτες διαφόρων κρα-
τών - μελών τοϋ ΟΗΕ, πού άνέλαβαν όρισμένες στρατιωτικές άπο-
στολές σέ ξένες χώρες, όπως π.χ. στήν Κύπρο, γιά νά προσπαθήσουν
νά έξασφαλίσουν ή νά διατηρήσουν τήν είρήνη.

Τό Συμβούλιο ''Ασφαλείας άποτελεΐται, άπό τότε πού δημιουρ-
γήθηκε ό ΟΗΕ τό 1945, άπό ένδεκα μέλη. Τά έξι άπό αύτά άνανεώ-
νονται κάθε δύο χρόνια μέ ψήφο τής Γενικής Συνελεύσεως, ένώ τά
άλλα πέντε, πού είναι οί Μεγάλες Δυνάμεις ('Ηνωμένες Πολιτείες,
Σοβιετική "Ενωση, Μεγάλη Βρετανία, ή Γαλλία καί ή Κίνα), είναι
μόνιμα μέλη τοϋ Συμβουλίου Άσφαλείας καί δέν άλλάζουν.

γ) Συντονιστής τών όργάνων αύτών τοϋ ΟΗΕ καί προϊστά-
μενος τών διαφόρων ύπηρεσιών τού Όργανισμοϋ είναι ό Γενικός
Γραμματέας τοϋ ΟΗΕ. Αύτός παρακολουθεί τίς εργασίες τών επι-
τροπών, εισηγείται τά θέματα πού θά συζητηθούν καί γενικά διοι-
κεί τόν 'Οργανισμό.

11
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δ) "Αλλο όργανο τοϋ ΟΗΕ είναι τό Οικονομικό και Κοινωνικό
Συμβούλιο. Αύτό εξετάζει ιδίως τά θέματα ττού άφοροϋν τίς άτομι-
κές έλευθερίες καί τά κοινωνικά δικαιώματα πού ττρέττει νά έχουν οί
πολίτες ατά κράτη - μέλη τοϋ ΟΗΕ καί προσπαθεί, όσο τοϋ είναι
δυνατόν, νά διευρύνη τίς έλευθερίες αύτές ή έπιβάλη την έφαρμογή
τους όπου παραβιάζονται.

2. "Αλλοι διεθνείς οργανισμοί

Έκτός άπό τόν ΟΗΕ ύπάρχουν καί άλλοι διεθνείς οργανισμοί,
μέ συγκεκριμένη ό καθένας άποστολή καί προορισμό, πού ύπάγονται
όμως άμεσα ή έμμεσα στά 'Ηνωμένα Έθνη. Ό σπουδαιότερος άπό
αύτούς είναι τό Διεθνές Γραφείο 'Εργασίας (BIT), πού έδρεύει στή
Γενεύη τής Ελβετίας καί έχει σκοπό νά έξασφαλίση στούς εργάτες
όλου τοϋ κόσμου καλύτερους όρους έργασίας.

Έπίσης ύπάρχει ή Διεθνής 'Οργάνωση Υγείας (WHO), πού φρον-
τίζει γιά τήν καταπολέμηση τών έπιδημιών καί γιά τήν καλυτέ-
ρευση τών όρων ύγιεινής σέ όλη τήν ύφήλιο, ή UNESCO, πού έχει
σκοπό τή διάδοση τών γραμμάτων καί τών έπιστημών, ή UNICEF,
πού μεριμνά γιά τήν προστασία τού παιδιού σ' όλον τόν κόσμο, ό
Διεθνής 'Οργανισμός Τροφίμων (FAO) καί άλλοι πολλοί διεθνείς
οργανισμοί, πού συνεργάζονται μέ τόν ΟΗΕ.

3. Ευρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) (Κοινή 'Αγορά)

Άπό τό 1957 δημιουργήθηκε μέ τή συνθήκη τής Ρώμης ένας
τελωνειακός καί οικονομικός οργανισμός, πού έγινε γνωστός μέ τό
μέ τό όνομα Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα ή Κοινή 'Αγορά.
Τά άρχικά του μέλη ήταν έξι κράτη, δηλαδή : τό Βέλγιο, ή Γαλ-
λία, ή Δυτική Γερμανία, ή 'Ιταλία, τό Λουξεμβούργο καί ή 'Ολ-
λανδία.

Σκοπός τής Κοινότητας : νά αναπτυχθούν παράλληλα οί οι-
κονομίες τών χωρών - μελών καί νά άνυψωθή τό βιοτικό έπίπεδο
τών λαών τους. Απώτερος σκοπός : ή οίκονομική ενοποίηση τής
Δυτικής Εύρώπης, πού θά καταλήξη τελικά στήν πολιτική ένο-
ποίηση.

Γιά νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί οίύτοί, τά πρώτα έξι κράτη
άποφάσισαν νά άπελευθερώσουν σταδιακά, μέσα σέ δώδεκα χρόνια,
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τις συναλλαγές τους και νά καταργήσουν μεταξύ τους τους τελωνεια-
κούς δασμούς, νά εναρμονίσουν τό κόστος στήν παροίγωγή τών
προϊόντων καί νά δημιουργήσουν ίσους όρους εργασίας. Έπί πλέον
άποφάσισοα> καί τήν έλευθερη μετακίνηση προσώπων καί προϊόν-
των μεταξύ τών χωρών - μελών.

Ή ΕΟΚ διοικείται άπό : α) άπό τό £ύρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
198 άντιπροσώπους που έκλέγονται άπό τά κοινοβούλια σέ κάθε
χώρα, β) άπό τό Συμβούλιο 'Υπουργών όπου μετέχει ένας ύπουργός
άπό κάθε χώρα καί γ) άπό τή Μόνιμη Έκτελεστική Επιτροπή μέ
δέκα όκτώ μέλη.

Ή χώρα μας συνδέθηκε μέ τήν ΕΟΚ τήν 9 Ιουλίου 1961.Δέν συμ-
μετέχει όμως σάν ισότιμος έταϊρος καί δέν έκπροσωπεϊται στά διοι-
κητικά όργοτνα, ούτε ύπάγεται σέ όλες τίς ύποχρεώσεις πού έχουν
τά άλλα κράτη τής Κοινής Αγοράς.

Ή σύνδεση μέ τήν Ελλάδα άναφέρεται σάν τελωνειακή ένωση.
Προβλέπεται ότι Θά καταργηθούν οί τελωνειακοί δασμοί στίς συναλ-
λαγές μέ τά άλλα κράτη τής Κοινής 'Αγοράς μέσα σέ 22 χρόνια, γιά
νά δοθή στό μεταξύ ή εύκαιρία στήν έλληνική οικονομία νά άναπτυχθή
καί νά παρασκευασθή έτσι, ώστε νά μπορή νά γίνη πιά ισότιμος
εταίρος τής ΕΟΚ.

Έπίσης προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας γιά τήν έλληνική
βιομηχοηήα καί γεωργική παραγωγή (ειδικοί δασμοί μετά τή σύν-
δεση) μέ ειδική μεταχείρηση γιά τίς εξαγωγές καπνού καί σταφί-
δας.

Οί σχέσεις τής Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ ρυθμίζονται άπό είδικό
«Συμβούλιο Συνδέσεως» καί άπό μιάν ειδική «Επιτροπή Συνδέσεως».

Ή «Συμφωνία τών 'Αθηνών» τοϋ 1951 προβλέπει καί μιά Μι-
κτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή πού τήν άπαρτίζουν 15 μέλη άπό
τό Εύρωπάίκό Κοινοβούλιο καί 15 μέλη της Έλληνικής Βουλής.

Τέλος ή ΕΟΚ είχε άναλάβει νά χρηματοδοτήση τήν έλληνική οι-
κονομία μέ 125 έκοττομμύρια δολάρια πού έπρόκειτο νά καταβληθούν
μέσα σέ πέντε χρόνια. Στό διάστημα όμως της δικτατορίας 1967 - 1974
οί σχέσεις μας μέ τήν ΕΟΚ «έπάγωσαν» καί ή χρηματοδότηση δια-
κόπηκε. Ή άνασύνδεση έγινε καί πάλι μετά τήν άποκατάσταση της
δημοκρατίας στήν Ελλάδα μέ προοπτική ή χώρα μας νά γίνη ισό-
τιμο μέλος πριν άπό τό 1984.
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Επίσημη έλληνική αίτηση γιά τήν εισδοχή της χώρας μας σάν
ισότιμο μέλος τής Κοινής 'Αγοράς έτπδόθηκε τοϋ 'Ιούνιο τοϋ 1975.

Τό 1972 έγιναν μέλη τής ΕΟΚ και οί έξής χώρες: Μεγάλη Βρε-
τανία, Δανία καί 'Ιρλανδία. Ειδικότερα ή είσοδος της Μεγάλης Βρε-
τανίας στήν Κοινή 'Αγορά έγκρίθηκε καί άττό τόν ότγγλικό λαό μέ
δημοψήφισμα ττού έγινε τόν 'Ιούνιο 1975.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Xli

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

§ 58. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τό κράτος, όπως και τά άτομα, έχει άνάγκες καί, yià νά τίς άντι-
.μετωπίση, χρειάζεται χρήματα. Κάθε κράτος εχει νομοθετικό σώμα,
κυβέρνηση, διοικητικές ύττηρεσίες, στρατό καί άστυνομία, δικαστή-
ρια, έχει σχολεία, τεχνικές ύττηρεσίες καί γενικά όλων τών ειδών τά
όργανα ττού χρειάζονται, γιά νά έκττληρώση τίς βασικές ύττοχρεώσεις
του, δηλαδή νά έξασφαλίζη τήν έλευθερία καί τήν ειρηνική συμβίωση
τών πολιτών καί νά άνυψώνη τό βιοτικό τους έπίπεδο. Γιά νά έκ-
ττληρώση όμως τις ύττοχρεώσεις του θ(ύτές τό κράτος ή, όπως τό
λεν στην οίκονομική γλώσσα, τό δημόσιο, πρέπει νά πληρώνη μι-
σθούς καί συντάξεις, "ά έκτελή έργα, νά άγοράί-η ύλικά κ.λπ. Τά
έξοδα ο(ύτά είναι τεράστια καί τά κράτη τά καλύπτουν αττό τήν
αναγκαστική εισφορά τών πολιτών ή άπό δάνεια.

Γι* οίύτό, άφ' ότου ύπάρχουν κράτη, ύπάρχει καί ή δημοσία οι-
κονομία, δηλαδή ή τέχνη νά διαχειρίζεται τό κράτος τά οίκονομικά
του, όίλλά καί ή έπιστήμη πού έξετάζει άπό πού πηγάζουν οί δημό-
σιοι πόροι, ποιός σηκώνει τά δημόσια βάρη καί μέ ποιόν τρόπο επι-
βαρύνεται, πώς εισπράττονται οί φόροι καί πώς τούς διαθέτουν οί
κυβερνήσεις γιά τούς σκοπούς τοϋ κράτους, τί σημαίνει ό όρος δημό-
σια πίστη, ποιός είναι ό καλύτερος τρόπος νά άξιοποιούνται τά δη-
μόσια κτήμοττα καί όλα τά Θέμοττα τά σχετικά μέ τά δημόσια οίκονο-
μικά. Τό Σύντοεγμα ορίζει στό άρθρον 4 παρ. 5 ότι όλοι οί "Ελληνες
συνεισφέρουν στά δημόσια βάρη, κςχθένας άνάλογα μέ τίς δυνάμεις
του.

Γι* αύτό ô πολίτης πρέπει νά γνωρίζη όχι μόνο τούς νόμους τής
χώρας του, άλλά καί τά οίκονομικά της, γιατί ή καλή οίκονομική
διοίκηση συντελεί στήν πρόοδο τού τόπου, ένώ ή κακή μπορεί νά
καταστρέψη τό κρόττος καί μαζί μ* αύτό τις ιδιωτικές οίκονομίες τών
ατόμων.

Τά οικονομικά τοϋ κρόττους έχουν σήμερα πολύ μεγαλύτερη
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σπουδαιότητα, γιατί τό σύγχρονο κράτος πλαταίνει κάθε μέρα καί
πιό πολύ τόν προορισμό του καί έχει όχι μόνο τό δικαίωμα, άλλά
καί την ύποχρέωση νά έπεμβαίνη σέ κάθε εκδήλωση της κοινωνικής
ζωής. Γιά νά πραγματοποιήση όμως τους νέους αύτούς σκοπούς του,
χρειάζεται νέα έξοδα καί άντίστοιχες συνεισφορές τών πολιτών πού
Θά τά καλύψουν.

§ 59. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στό μεσαίωνα, άλλά καί σήμερα άκόμη σέ μερικές μικρές χώρες της
Μέσης Ανατολής, τό δημόσιο ταμείο συγχωνεύεται μέ τήν προσω-
πική περιουσία τοϋ ήγεμόνα καί αύτός μπορεί νά σπαταλά έλεύ-
θερα τά δημόσια χρήματα, είτε γιά τίς άνάγκες της πολιτείας, είτε
γιά τίς προσωπικές του διασκεδάσεις.

Γύρω στά 1770 άναιι ιύχθηκε στήν Αγγλία, μέ άρχηγό εναν
μεγάλο οικονομολόγο, τό "Αδάμ Σμίθ, μιά οίκονομική σχολή πού άργό-
τερα τήν ονόμασαν «φιλελεύθερη ή ορθόδοξη». Ή διδασκαλία της
σχολής αυτής ήταν ότι οί φόροι, όταν είναι δίκαιοι, μπορούν νά γί-
νουν καί πλουτοπαραγωγικοί καί νά ωφελήσουν, όχι μόνο τό κρά-
τος άλλά καί τήν κοινωνία. Οί θεωρίες τού Άδαμ Σμίθ επηρέασαν τήν
οίκονομική πολιτική όλων τών κρατών έπί ëvccv αιώνα καί πλέον.

Ή οικονομία όμως έξελίχθηκε μέ ραγδαίο ρυθμό μέσα στό 19ο
αΙώνα, μέ τή γενίκευση τής βιομηχανικής παραγωγής, καί μαζί της
έξελίχθηκαν καί οί ίδέες γιά τή δημοσιονομική πολιτική. "Ετσι οί
νεώτεροι οίκονομολόγοι ύποστήριξαν ότι ή οίκονομική πολιτική τοϋ
κράτους δέν πρέπει νά στηρίζεται πιά στόν σεβασμό της άτομικής
ίδιοκτησίας, άλλά ότι καί τό κράτος μπορεί καί πρέπει νά εχη δική
του περιουσία καί δικές του επιχειρήσεις, καθώς καί ότι όρισμένες
έκμεταλλεύσεις κοινής ώφελείας, όπως οί συγκοινωνίες, ό φωτισμός,
τά τηλέφωνα κ.λ.π., πρέπει νά εθνικοποιούνται, ότι πρέπει γιά
όρισμένα είδη πρώτης άνάγκης, όπως είναι τό άλάτι, τό οΐνόπνευμα,
ό καπνός κλπ., νά ύπάρχουν κρατικά μονοπώλια κλπ.

Τήν ίδια έποχή άναιι ιύχθηκε καί ή θεωρία ότι ό φόρος δέν πρέπει
νά έπιβάλλεται στ' άγαθά, άλλά στούς άνθρωπους. Γι αύτό πρέπει
τά μεγάλα είσοδήμοττα νά φορολογούνται πιό βαριά, ένώ Τά πολύ
χαμηλά πρέπει νά μένουν έντελώς άφορολόγητα. Τό σύστημα carro
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ονομάστηκε προοδευτικό σύστημα φορολογίας καί ή Εφαρμογή του
γίνεται ώς έξης : όσο περισσότερο αύξάνει τό φορολογητέο ποσό,
τόσο αύξάχνει καί τό ποσοστό τού φόρου (ό φορολογικός συντελε-
στής). "Ετσι π.χ., άν ό φόρος πού βαρύνει ένα είσόδημα 100.000 δρχμ.
είναι 5%, σέ εισόδημα 200.000 δρχμ. θά είναι 8%, σέ 500.000 Θά
είναι 12% κ.ο.κ. (τό παράδειγμα είναι αύθαίρετο καί δέν άντιστοι-
χεϊ στήν πραγματική φορολογία). Αντίθετο είναι τό άναλογικό σύ-
στημα φορολογίας, πού ίσχυε σχεδόν ολόκληρο τό 19ο αίώνα καί
σύμφωνα μέ τό όποιο τό ποσοστό (συντελεστής) τοϋ φόρου μένει
τό ίδιο, οσοδήποτε καί όα> είναι τό φορολογητέο ποσό π.χ. είναι
5% γιά 100.000 καί 5% γιά 500.000).

Τίς θεωρίες αυτές άρχισαν νά έφαρμόζουν τό ένα μετά τό άλλο
τά κράτη, τής Εύρώπης στήν άρχή, καί στίς άλλες ήπείρους άργό-
τερα, ώσπου μετά τό τέλος τοϋ β' παγκοσμίου πολέμου φτάσαμε
σέ μιά νέα μορφή τοϋ κράτους, πού λέγεται «κράτος - πρόνοια» καί
τήν έχουν άποδεχθή σήμερα δλα τά κράτη, άλλα περισσότερο καί
άλλα λιγότερο.

Ή σημερινή δημοσιονομική έπιστήμη δέχεται ότι τά μικρά είσο-
δήμοττα, τό λεγόμενο existens minimum ή «κατώτατο όριο συν-
τηρήσεως», πρέπει νά μένη άφορολόγητο* έπίσης δέχεται ότι μπορούν
νά γίνουν παροχές κοινωνικής προνοίας ή συντάξεων γιά μιά τάξη
(π.χ. τούς άγρότες), πού μπορεί νά καλυφθούν άπό φόρους πού έπι-
βαρύνουν άλλες τάξεις (π.χ. τόν πληθυσμό τών πόλεων).

§ 60. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Κρατικός Προϋπολογισμός

Ό προϋπολογισμός είναι ή πράξη μέ τήν όποία προβλέπονται,
άλλά συγχρόνως έγκρίνονται τά έσοδα καί έξοδα τοϋ κράτους γιά
ενα οικονομικό έτος, πού τό λένε συνήθως χρήση. Στήν 'Ελλάδα
κάθε χρήση αρχίζει τή 1η Ιανουαρίου καί τελειώνει τήν 31 Δεκεμ-
βρίου. Κανένα κονδύλι δέν μπορεί νά γραφτή στά έσοδα τοϋ κρά-
τους, άν δέν ύπάρχη άπό πριν ένας είδικος νόμος πού νά έπιβάλη
τό φόρο ή γενικότερα τήν έπιβάρυνση αύτή τού λαού, γιατί τό
άρθρο 78 τοϋ Συντάγματος όρίζει κατηγορηματικά ότι : φόρος
δέν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς νόμο πού νά καθορίζη
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ποιος είναι ύπόχρεος να τόν πληρώνη και ττοιό εισόδημα, περιου-
σία ή συναλλαγές θά έπιβαρύνη. Αύτό σημαίνει πώς ή Βουλή, δη-
λαδή ή άντιπροσωπεία τού λαού, ορίζει ττότε καί πώς θά φορολογη-
θούν οί πολίτες.

Μέ τόν ττροϋττολογισμό έγκρίνεται μόνο ή είσπραξη τών φόρων
γιά ένα χρόνο ή μιά δαπάνη ττού καί οτύτή τήν έχει άνοίλάβει τό κρά-
τος μέ νόμο. Ό ττροϋττολογισμός δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία στή
Βουλή νά έττοτττεύη τόν τρόπο ττού διαχειρίζεται ή κυβέρνηση τά
δημόσια οικονομικά.

Ό ττροϋττολογισμός συζητείται στή Βουλή καί έγκρίνεται άττό
αύτή. Αύτό άττοτελεϊ ένα άττό τά σττουδαιότερα δικαιώματα τής
λαϊκής άντιττροσωττείας. Ό ύττουργός τών Οικονομικών κοτταθετεί
τόν ττροϋττολογισμό στή Βουλή. Στήν 'Αγγλία ή πράξη οίύτή περι-
βάλλεται, άπό παλαιά, μέ μεγάλη έπισημότητα* δηλαδή ό ύπουργός
τών Οικονομικών πηγαίνει πεζός στή Βουλή τών Κοινοτήτων, κρα-
τώντας έναν ειδικό χαρτοφύλοίκα μέ τόν προϋπολογισμό, καί ό κό-
σμος συγκεντρώνεται καί τόν παρακολουθεί στή διαδρομή του.

Στήν Ελλάδα τό Σύντο<γμα ορίζει, στό άρθρο 79, ότι ό προϋπο-
λογισμός ύποβάλλεται στή Βουλή στήν έτήσια τοοττική σύνοδο της,
ένα μήνα πριν άρχίση ή οίκονομική χρήση. Άν ή κυβέρνηση ή ή
Βουλή δέν εχη ψηφίσει τόν προϋπολογισμό, πριν άρχίση τό οικο-
νομικό έτος, τότε ψηφίζονται προσωρινοί προϋπολογισμοί γιά κότθε
μήνα (δωδεκοττημόρια), πού συντάσσονται σύμφωνα μέ τόν προϋ-
πολογισμό τής περασμένης χρήσεως. Στήν περίπτωση αύτή τά
έσοδα καί τά έξοδα τοϋ κράτους θά διενεργηθούν σύμφωνα μέ τά
δωδεκατημόρια, ώσότου ψηφισθή ό γενικός προϋπολογισμός.

Τόν προϋπολογισμό συντάσσει τό Γενικό Λογιστήριο τού κρά-
τους, πού συγκεντρώνει άπό κάθε ύπουργεΐο τά στοιχεία γιά τά
έξοδά του καί, σύμφωνα μέ τούς προϋπολογισμούς τών διαφόρων
ειδικών λογιστηρίων πού έδρεύουν σέ κάθε ύπουργεΐο, προϋπολο-
γίζονται τά γενικά έξοδα τοϋ κράτους.

Στή σύνταξη τοϋ προϋπολογισμού τά έξοδα είναι γνωστά, ένώ
τά έσοδα πού θά προτγμοπ-οποιηθοϋν μπορεί νά είναι στήν πράξη
χαμηλότερα ή ύψηλότερα άπό τίς προβλέψεις.

"Οταν τά Κονδύλια τών έσόδων καί έξόδων είναι στό θ(ύτό έπί-
πεδο, τότε ό προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. "Otccv τά έσοδα
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είναι περισσότερα άπό τις δαπάνες, τότε ό προϋπολογισμός λέγε-
ται ότι έχει περισσεύματα. 'Αντίθετα, όταν τά έξοδα είναι περισσό-
τερα,' τότε ό προϋπολογισμός έχει έλλείμματα, πού γιά νά καλυ-
φθούν, πρέπει ή voc έπιβληθοϋν νέοι φόροι ή νά περικοπούν τά έξοδα.

Α. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Για νά καταλάβω με καλύτερα τά οικονομικά τού 'Ελληνικού
κρόττους παροτθέτομε έδώ τόν προϋπολογισμό τοϋ 1974, σέ σύγκριση
μέ τόν προϋπολογισμό τοϋ 1964 (προβλέπουν τά έξης έσοδα, σέ
έκατομμύρια δραχμές).

1974 1964
Δραχμές % Δραχμές /ο
Άμεσοι φόροι 25.710 24,7 4.175 20,4
"Εμμεσοι φόροι 68.430 65,7 16.662 79,96
Λοιπά έσοδα 10.060 9,6 — —

104.200 100% 20.837 100%

'Από τούς προϋπολογισμούς αύτούς βλέπομε ότι τά κυριότερα
ξσοδα τοϋ κράτους προέρχονται άπό τούς φόρους.

§ 61. ΦΟΡΟΙ

1. Τι είναι ό φόρος

Φόρος είναι τό ποσόν πού κοτταβάλλει ό πολίτης άνοτ/καστικά
στό κράτος γιά νά συνεισφέρη άνάλογα μέ τις δυνάμεις του στά δη-
μόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 5 τοϋ Συντάγματος).

Ή σημερινή δημοσιονομική επιστήμη παραδέχεται πώς ό φόρος
δέν εχει μόνο ταμειοίκούς σκοπούς, δηλαδή νά καλύψη τά έξοδα τοϋ
κράτους, άλλά μπορεί νά έπιδιώκη και άλλους πλατύτερους σκοπούς
καί ειδικότερα :
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α) Τήν κοινωνικότερη Ανακατανομή του πλούτου μέ τή βαρεία
φορολογία ατό κεφάλαιο καί oris κληρονομίες μέ τό προοδευτικό
φορολογικό σύστημα, πού συντελεί, ώστε νά μειώνωνται οί μεγάλες
περιουσίες καί νά ύπάρχουν όσο τό δυνατόν λιγότερα άτομα ή κοι-
νωνικές τάξεις μέ κεφάλαια πού δέν προέρχονται άπό τή δική τους
παραγωγική έργασία.

β) τήν προστασία της έγχώριας παροτγωγής καί

γ) τήν προστασία της κοινωνικές υγιεινής, όπως ττ.χ. είναι ή
μεγάλη φορολογία στά οινοπνευματώδη ποτά καί ή μονοπωλιακή
διάθεση τών ναρκωτικών φαρμάκων.

2. "Αμεσοι και έμμεσοι φόροι

Οί φόροι είναι δύο εΙδών, άμεσοι καί έμμεσοι.

"Αμεση είναι ή φορολογία πού επιβάλλεται στά άτομα άνάλογα
μέ τά είσοδήματά τους ή μέ τήν περιουσία τους (π.χ. φόρος είσοδή-
ματος, φόρος κληρονομιών καί δωρεών).

Έμμεση είναι ή φορολογία πού είναι άπρόσχοπη, αύτή δηλαδή
δέν έπιβάλλεται στά άτομα, άλλά στά άγαθά, τή στιγμή πού εισά-
γονται στή χώρα (δασμοί), τή στιγμή πού παράγονται μέσα στόν
τόπο (φόρος καπνού), τή στιγμή πού θά κυκλοφορήσουν (φόρος
κύκλου έργασιών), ή σέ κάθε μεταβίβαση (φόρος μεταβιβάσεως άκι-
νήτων, χαρτόσημα στά τιμολόγια) κ.λπ.

Μέ τήν έμμεση φορολογία τό κράτος είσπράττει χωρίς καθυστέ-
ρηση τά ποσά πού εχει άνάγκη. "Η φορολογία όμως αύτή εχει δύο
μεγάλα μειονεκτήματα.

— ότι αύξάνει τις τιμές τών άγαθών, δηλαδή τό κόστος της ζωής.

— ότι είναι άδικη, γιατί δέν υπολογίζει τήν οίκονομική άντοχή
τού πολίτη, άλλά μόνο τήν άξία τοϋ άγαθοϋ πού θά καταναλώση
κάθε άτομο. Άν λοιπόν λογαριάση κανείς ότι τό μεγαλύτερο μέ-
ρος τών εμμέσων φόρων προέρχεται άπό άγαθά πού καταναλίσκει
ή, μεγάλη μάζα τοϋ λαού (καφές, ζάχαρη, τσιγάρα, συγκοινωνίες,
κινηματογράφοι) θά βρή ότι ό πλούσιος καί ό φτωχός πληρώνουν τον
ίδιο φόρο, γιατί καταναλίσκουν περίπου τήν ίδια ποσότητα άπό
τά άγαθά αύτά.

Γι' αύτό λένε οί οικονομολόγοι ότι, όσο μεγαλύτερο είναι σ' ενα
κράτος τό ποσοστό τοϋ προϋπολογισμού πού προέρχεται άπό
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άμεση φορολογία, τόσο ττιό κοινωνική μορφή Ιχει τό κράτος οίύτό.
Στήν Ελλάδα ώς τώρα δέ συμβαίνει αύτό, γιατί οί άμεσοι φόροι κα-
λύπτουν μόνο τό ενα τέταρτο περίπου άπό τό σύνολο τών έσόδων
άπό φορολογία, ένώ σέ άλλα οίκονομικώς άναιι ιυγμένα κράτη τό
ποσοστό τών άμέσων φόρων άνεβαίνει στά 60 - 80 % τού συνόλου
τής φορολογίας.

Ή άμεση φορολογία δέν φέρνει γρήγορα έσοδα στό δημόσιο
ταμείο. Χρειάζεται νά περάση τούλάχιστον ένας χρόνος, γιά ν* άρ-
χίση ν\ άποδίδη. "Εχει όμως το πλεονέκτημα δτι είναι πι6 δίκαιη
και σύμφωνη μέ τό άρθρο 4 τού Συντάγμοττος πού ζητά κάθε πολί-
της νά συμμετέχη στά δημόσια βάρη άνάλογα μέ τήν οίκονομική
του άντοχή.

§ 62. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οΐ φορολογικές ύπηρεσίες τού κράτους είναι τέσσερεις :

— τά τελωνεία πού βεβαιώνουν τούς δασμούς καί άλλους εισα-
γωγικούς φόρους.

— οί έφορίες καπνού, πού βεβαιώνουν τόν φόρο παραγωγής κα-
πνού καί τόν φόρο κοττανοΛώσεως κοπτνού,

— το γενικό χημείο τού κράτους, πού βεβαιώνει τούς φόρους
στό οίνόπνευμα καί τή βύνη (πρώτη ύλη τής μπύρας) καί

— oi οικονομικές έφορίες, πού βεβαιώνουν όλους τούς άμέσους,
καθώς καί τούς υπολοίπους έμμέσους φόρους. Προϊστάμενος τήζΈφο-
ρίας είναι ό οικονομικός έφορος.

Άφοϋ βεβαιωθή ένας φόρος άπό τήν έφορία, ειδοποιείται ό φο-
ρολογούμενος νά τόν πληρώση στό δημόσιο ταμείο. Τά ταμεία άπο-
τελούν χωριστές ύπηρεσίες άπό τίς Έφορίες κι έχουν τήν άρμοδιό-
τητα νά είσπρότττουν τούς φόρους καί κόίθε άλλο δημόσιο έσοδο άπό
τούς πολίτες. "Οσοι δέν πληρώνουν τούς φόρους τους, μπορούν νά
εξαναγκαστούν στήν πληρωμή μέ κατάσχεση τής περιουσίας τους ή
καί μέ προσωπική κράτηση.

Φόρους μπορούν έπίσης νά έπιβάλλουν καί οί δήμοι καί οί κοινό-
τητες, γιά νά καλύψουν τά έξοδα γιά τίς τοπικές άνάγκες. Οί δημο-
τικοί φόροι εισπράττονται συνήθως χωριστά άπό τούς φόρους τού
δημοσίου, όΛλά ύπάρχουν καί περιπτώσεις, όπου όρισμένους φό-

«
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ρους δήμων (ττ.χ. ττοσοστά στον φόρο κληρονομιάς) τους είσπράτ-
τουν τά δημόσια ταμεία, ττου άποδίδουν υστέρα λογαριασμό στους
δήμους καί τις κοινότητες.

§ 63. ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ
1. "Αμεσοι φόροι

Οί άμεσοι φόροι είναι οί έξής :

α) Ό φόρος είσοδήματος, πού μττορεί νά προέρχεται άπό έτττά

ττηγές :

1) οικοδομές (Α' κατηγορίας), δηλαδή άττό ένοίκια σπιτιών ή
άπό ιδιοκατοίκηση. Τό εισόδημα φορολογείται καθαρό, δηλαδή,
άφοϋ άφαιρεθοϋν τά έξοδα γιά τή συντήρηση τοϋ ακινήτου καί οί
τόκοι άπό ένυπόθηκα δάνεια*

2) ένοίκια άγρων (Β' κατηγορίας)·

3) κινητές άξιες (Γ' κατηγορίας), δηλαδή άπό μερίσματα μετο-
χών, τόκους δανείων ή τοκομερίδια άπό όμολογίες κ.λπ.

4) κέρδη άπό έμπορικές ή βιομηχανικές έπιχειρήσεις (Δ' κατη-
γορίας). Στό φόρο οίύτόν υπάγονται οί έμποροι, βιομήχανοι, βιο-
τέχνες, έπαγγελματίες κλπ., που είναι υποχρεωμένοι νά τηροϋν λογι-
στικά βιβλία καί στοιχεία, συμφωνά μέ τόν κώδικα φορολογικών
στοιχείων. Στά βιβλία αϋτά, που ελέγχονται άπό τήν οίκονομική
έφορία, άνοίγράφονται όλα τά έσοδα καί τά έξοδα της έπιχειρήσεως*

5) κέρδη άπο γεωργικές ή κτηνοτροφικές έπιχειρήσεις (Ε' κατη-
γορίας). Γιά τά κέρδη οχυτά ίσχύουν τά ίδια όπως και γιά τήν Δ'
κατηγορία*

6) άμοιβές άπο μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορίας). Κάθε
έργαζόμενος ή συνταξιούχος καταβάλλει φόρο πάνω στόν μισθό του ή
τή σύνταξή του. Ό έργοδότης (κράτος, δήμος, έταιρεία ή ιδιώτης)
είναι υποχρεωμένος νά παροτκρατή τό φόρο άπό τό μισθό κοττά τήν
ήμέρα τής πληρωμής καί νά τόν καταβάλλη στό δημόσιο ταμείο*

7) άμοιβές άπο έλεύθερα έπαγγέλματα (Ζ' κατηγορίας). Οί για-
τροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, μηχανικοί καί άλλοι
έπαγγελματίες, πού δέν άμείβονται μέ μισθό, είναι έπίσης ύποχρεω-
μένοι νά κρατούν λογιστικά βιβλία καί νά δηλώνουν τά καθαρά τους
έσοδα, όσα προκύπτουν μετά τήν άφαίρεση τών έξόδων γιά τήν
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άσκηση του έπαγγέλματός τους (νοίκι γραφείου, τηλέφωνο, προ-
σωττικό κ.λττ).

Τό σύνολο τών είσοδημάτων άττό τίς διάφορες αύτές ττηγές μιας
οίκογένειας αθροίζεται καί δηλώνεται σέ μιά ένιαία δήλωση στό
όνομα τοϋ άρχηγοϋ της. Άττό τά εισοδήματα μένει άφορολόγητο
ορισμένο ττοσό γιά κάθε μέλος τής οικογενείας τού φορολογούμενου
καί τά ύττόλοιττα φορολογούνται μέ τό προοδευτικό σύστημα, έτσι
ώστε στά ττολύ μεγάλα είσοδήματα ό φόρος νά φθάνη καί σέ 60%
καί ττάνοο.

β) Φόροι έπι τής περιουσίας. Τό δεύτερο αύτό είδος τών άμέ-
σων φόρων περιλαμβάνει τούς φόρους πού έπιβαρύνουν τίς κληρο-
νομιές, προίκες, δωρεές καί κέρδη τών λαχείων. Κι έδώ έφαρμόζεται
τό προοδευτικό σύστημα, μέ σκοπό νά φορολογηθούν βαριά οί με-
γάλες περιουσίες. Τά ποσοστά (οί συντελεστές) τού φόρου στίς κλη-
ρονομίες καί στίς προίκες διαφέρουν έπίσης, άνάλογα μέ τό βαθμό
συγγενείας πού είχε ό φορολογούμενος μέ τόν κληρονομούμενο ή ό
προικοδότης μέ την προικιζομένη. "Ετσι, π.χ. τά παιδιά βαρύνονται
μέ μικρότερο φορολογικό συντελεστή γιά τήν κληρονομιά τών γο-
νέων τους άπό τ* άδέρφια ή άλλους, πιό μακρινούς συγγενείς. "Ένας
έκτακτος φόρος κεφαλαίου Ισχύει άπό τό 1975 πού έπιβαρύνει τίς
μεγάλες περιουσίες άπό οίκοδομές.

γ) φόρος μεταβιβάσεως άκινητων (ΦΜΑ), πλοίων καί αύτοκινή-
των. Αύτός πληρώνεται κατά τήν ύπογραφή τών συμβολαίων πού
πρέπει νά γίνουν ύποχρεωτικά, γιά ν' άγοραστούν τά είδη αύτά.
Γιά τόν φόρο αύτόν γίνονται, όπως καί στούς άμέσους φόρους, δηλώ-
σεις στήν οικονομική έφορία, ή όποία τίς έλέγχει καί μπορεί νά έκτι-
μήση άκριβότερο, άπ' όσο τό δήλωσαν ό άγοραστής καί ό πωλητής,
ενα άκίνητο, πλοίο ή αύτοκίνητο. Ή διαδικασία τού συμβιβασμού
καί ή προσφυγή στά φορολογικά δικαστήρια ϊσχύει καί στούς φό-
ρους αύτούς.

2. Πώς εισπράττονται οί άμεσοι φόροι

Γιά όλες τίς κατηγορίες τών άμεσων φόρων ό φορολογούμενος
πολίτης είναι ύποχρεωμένος νά ύποβάλη στήν έφορία τοϋ τόπου τής
κατοικίας του φορολογική δήλωση γιά τό φορολογητέο περιουσιακό
στοιχείο (εισόδημα, κληρονομιά κ.λπ). Γιά τήν ύποβολή τών δηλώ-
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σεων ύπάρχουν όρισμένες προθεσμίες καί, όταν αύτές περάσουν, ό
φορολογούμενος θεωρείται έκπρόθεσμος καί έττιβαρύνεται μέ πρό-
στιμο. Ή δήλωση γιά τή φορολογία τοϋ εισοδήματος υποβάλλεται
έντός τοϋ Ιανουαρίου κάθε χρόνο καί άφορα στά εισοδήματα τοϋ
περασμένου χρόνου. Οί υπάλληλοι τής έφορίας βοηθοϋν έκείνους
που δέν ξέρουν μόνοι τους νά συντάξουν τή δήλωσή τους.

Ό οικονομικός έφορος έλέγχει, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού κατέ-
χει, άν ό φορολογούμενος δήλωσε τό πραγματικό του εισόδημα ή
τήν περιουσία του, δηλαδή άν ή δήλωση είναι ειλικρινής, καί εκδί-
δει άνάλογα τό «φύλλο βεβαιώσεως» τοϋ φόρου, πού είτε συμφωνεί
μέ τή δήλωση, είτε κοίθορίζει τό φορολογητέο ποσό άνώτερο άπό
έκεϊνο πού δηλώθηκε.

Στή δεύτερη περίπτωση ό φορολογούμενος έχει τό δικαίωμα νά
ζητήση νά συμβιβαστή μέ τόν έφορο, πληρώνοντας κάτι παροστάνω
άπό τό άρχικό ποσό πού δήλωσε. "Αν άποτύχη ό συμβιβασμός, ό
φορολογούμενος μπορεί, μέ προσφυγή του στό φορολογικό πρωτο-
δικείο νά ζητήση νά κριθή έξ άρχής ή διαφορά του μέ τόν έφορο.
Τό δικαστήριο θά δεχθή ύπομνήματα καί άποδεικτικά στοιχεία
(έγγραφα ή μάρτυρες), τόσο άπό τό φορολογούμενο, όσο καί όπτό
τόν έφορο, καί μέ τήν άπόφασή του «οριστικοποιεί» τό φόρο, πού
όφείλει γιά μιά συγκεκριμένη αιτία ό φορολογούμενος (γιά τά φορο-
λογικά έφετεϊα καί τό Β' τμήμα τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας έγινε
λόγος πιό πάνω).

Τό κράτος ζητεί άπό τούς πολίτες του νά ύποβάλλουν ειλικρινείς
φορολογικές δηλώσεις. "Οσο περισσότερο είναι ΟΕνοαττυγμένο. τό
αίσθημα τής εύθύνης τού πολίτη, τόσο πιό μικρές είναι οί διαφορές
τών βεβαιώσεων άπό τίς δηλώσεις τοϋ φόρου. Ή φοροκλοπή πρέπει
νά στιγματίζεται, γιοττί είναι δείγμα ότι λείπει άκριβώς έκεϊνο τό συ-
ναίσθημα, πού άποτελεί τή βάση τής δημοκρατίας, δηλαδή τό
συναίσθημα ότι είναι κανείς πολίτης. Ή οίκονομική άνάπτυξη μιας
χώρας συμβαδίζει μέ τή φορολογική συνείδηση τών πολιτών της.

3. Έμμεσοι φόροι

"Εμμεσοι φόροι είναι οί έξής :

α) Οί είσαγωγικοι δασμοί, δηλαδή ό φόρος πού πληρώνουν γιά
τά έμπορεύματα στά τελωνεία, όταν εϊσάγωνται στήν 'Ελλάδα.
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Οί δασμοί έξυπηρετοϋν δύο σκοπούς : ό κύριος είναι οί ταμιευτικοί
λόγοι, αύτοί δηλαδή πού καλύπτουν τίς άνάγκες τοϋ κράτους
άμέσως ένώ ό δεύτερος είναι ή προστασία τής έγχώριας παραγωγής
και ίδίως της βιομηχανίας.

Οί προστατευτικοί δασμοί έχουν ώς δικαιολογία ότι, χάρη σ*
αύτούς, διατηρείται ή έγχώρια παραγωγή, δίνεται έργασία στούς
έργάτες καί δέν έξάγεται συνάλλαγμα στό έξωτερικό γιά τήν άγορά
τών προϊόντων πού κατασκευάζονται εδώ.

Μέ τούς προστοττευτικούς δασμούς έπιβαρύνεται τό ξένο έμπό-
ρευμα τόσο, ώστε γίνεται άκριβότερο άπό τό έγχώριο, γιά νά προ-
τίμα ό όίγοραστης τό έντόπιο. Τέτοιοι δασμοί ύπάρχουν σήμερα σέ
όλα σχεδόν τά είδη πού παράγει ή έλληνική βιομηχανία. Έφ' όσον
όμως ή χώρα μας προσχώρησε τό 1961 στήν Εύρωπαϊκή Οίκονο-
μική Κοινότητα (ΕΟΚ) (Κοινή Άγορά) θά άρθοϋν σιγά σιγά οί δα-
σμοί αύτοί καί τά βιομηχανικά μας προϊόντα δέν θά προστατεύωνται
πιά περισσότερο άπό τά ξένα.

Άντίθετα ταμιευτικοί είναι οί δασμοί πού έπιβαρύνουν τόν καφέ,
τό τσάϊ καί αλλ α είδη, πού δέν παράγονται στόν τόπο.

β) Φόροι και «δικαιώματα καταναλώσεως», είναι οί φόροι πού
έπι βάλλονται σέ έγχώρια προϊόντα, τήν ώρα πού αύτά παρασκευά-
ζονται γιά τήν κατανάλωση, καθώς καί οί φόροι πού βαρύνουν τίς
συναλλαγές καί τίς ύπηρεσίες κοινής ώφελείας.

ΟΙ σπουδαιότεροι άπό τούς φόρους αύτούς είναι :

— ό φόρος στήν κατανάλωση τοδ καπνοΰ καί

— ό φόρος οινοπνεύματος.

Οί δύο αύτοί φόροι θεωρείται ότι είναι δικαιότεροι άπό τούς άλ-
λους, πού θά έξετάσωμε πιο κάτω, γιατί έπιβαρύνουν είδη πού δέν
είναι πρά>της άνάγκης.

— Ό φόρος κύκλου έργασιων (ΦΚΕ). Ό φόρος αύτός έπι βάλλε-
ται στά ακαθάριστα έσοδα όλων τών έπιχειρήσεων (βιομηχανιών,
βιοτεχνιών, ασφαλιστικών έπιχειρήσεων, Τραπεζών, έπιχειρήσεων
μεταφοράς προσώπων, ηλεκτρικών έταιρειών, φωταερίου, ύδρεύ-
σεως, τηλεφώνου κλπ.) Ο! έπιχειρήσεις αύτές εισπράττουν τό φόρο
κύκλου έργασιών άπό τόν καταναλωτή, σημειώνοντας τό σχετικό
ποσό στά τιμολόγια στά εισιτήρια μεταφοράς, στόν λογαριασμό
ηλεκτρικού, τηλεφώνου ή φωταερίου κλπ.
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— Ό φόρος δημοσίων θεαμάτων (θεάτρων, κινηματογράφων,
συναυλιών κλττ.).

4. Μονοπώλια

"Οταν τό κράτος δέν έττιτρέττη σέ κανέναν άλλο, εκτός άττό τόν
έαυτό του, νά ττουλάη ορισμένα είδη πρώτης άνόεγκης ή νά έκτελή
άττοκλειστικά όρισμένες έττιχειρήσεις, τότε έχομε μονοπώλια.

'Υπάρχουν δυο είδη μονοπώλια : α) τά διοικητικά, που έχουν
σκοπό νά έξυπηρετήσουν καλύτερα τά συμφέροντα της πολιτείας ή
τοϋ κοινοϋ, όπως είναι τά τοίχυδρομεϊα ή οί σιδηρόδρομοι κλπ. καί
β) τά φορολογικά, πού έχουν σκοπό ν* αύξήσουν τά έσοδα τοϋ κρά-
τους (στήν ούσία τους είναι καί αύτά έμμεσοι φόροι).

Σήμερα τό κράτος έχει μονοπώλιο στά έξής είδη :

α) στό τσιγαρόχαρτο, β) στά σπίρτα, γ) στό άλάτι, δ) στό
φωτιστικό πετρέλαιο, ε) στό κινίνο, στ) στή σμύριδα τής Νάξου.

'Υπάρχουν έπίσης καί τά μονοπώλια στά ναρκωτικά φάρμοτκα,
πού όμως δέν έχουν σκοπούς ταμιευτικούς, άλλά ύπάρχουν, γιά νά
προστατευθή καλύτερα ή δημόσια ύγεία, γαοττί τά φάρμοα<α οχύτά
δέν πρέπει νά πουλιούνται ελεύθερα.

5. Τέλη χαρτοσήμου

Τέλος είναι ή άμοιβή τοϋ κράτους γιά ορισμένη ύπηρεσία πού
παρέχει στόν πολίτη. Τά τέλη ήταν άλλοτε μιά άπό τίς κυριότερες
είσπράξεις τού κράτους, άλλά άπό τότε πού έπικρόττησε ή ιδέα ότι
ή πολιτεία έχει ύποχρεώσεις πρός τά άτομα πού τήν άποτελοϋν,
καταργήθηκαν τά τέλη στίς περισσότερες δημόσιες ύπηρεσίες καί
τά έξοδά τους καλύπτονται άπό τά γενικά έσοδα τοϋ προϋπολογι-
σμού. "Ετσι άλλοτε ύπήρχοίν τά έκπαιδευτικά τέλη, πού πλήρωναα>
οί γονείς γιά νά έγγραφοϋν τά παιδιά τους στά δημοτικά σχολεία
καί στά γυμνάσια. 'Αργότερα κοτταργήθηκοίν τά τέλη στά δημοτικά
σχολεία καί άπό τό 1964 καί ύστερα ή παιδεία παρέχεται έντελώς
δωρεάν.

Τά τέλη χαρτοσήμου λέγονται τέλη, άλλά στήν πραγμοττικότητα
δέν είναι παρά ένα είδος έμμεσοι φόροι, γιοττί τό κρόττος δέν παρέχει
καμιά ύπηρεσία γι' αύτά. "Ετσι π.χ. τά χαρτόσημα πού έπιβαρύ-
νουν τίς άποδείξεις ένοικίων, τούς μισθούς, τίς εμπορικές άγορές,
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τις συναλλαγματικές, τά τιμολόγια, γενικά, τά συμβόλαια κλπ.
είναι στην ούσία πρόσθετοι φόροι.

Τά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται μέ τήν έπικόλληση ένός
κινητού ένσημου πάνω στά διάφορα έγγραφα καί κυρίως στίς αίτή-
σεις, πού απευθύνουν οί πολίτες πρός τΙς δημόσιες Άρχές.

6. 'Αλλα τακτικά έσοδα τοϋ κράτους

Τά κυριότερα άπό αύτά είναι τά έξής :

α) Τά δικαιώματα τοϋ κράτους, καί ειδικότερα :

— ή συμμετοχή τοϋ δημοσίου σέ κέρδη όρισμένων έπιχειρήσεων,
πού μέ είδικές συμβάσεις έχούν άποκτήσει μονοπωλιακό χαρακτήρα,
όπως π.χ. ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος, τό Ταμείο Παρακαταθηκών καί
Δανείων, ό 'Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 'Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) ή Δη-
μοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κλπ.

— τά δικαστικά δικαιώματα και τέλη πού πληρώνουν οί πολίτες
πού καταφεύγουν στά δικαστήρια. Ή νεώτερη δημοσιονομική έπι-
στήμη δέχεται ότι τά δικαστικά τέλη δέν μπορούν πιά νά θεωρηθούν
ώς τέλη, γιατί ή δικαιοσύνη δέν είναι ύπηρεσία πού προσφέρεται
σ5 ένα άτομο, άλλά είναι καθήκον τοϋ κράτους πρός όλη τήν κοινω-
νία νά παρέχη τή δικαιοσύνη. Τό γεγονός ότι ύπάρχουν τά δικα-
στήρια είναι μιά έκδήλωση ότι ύπάρχει ή έννομη τάξη καί, μέ τό νά
ύπάρχουν καί μόνο, περιφρουρούν τά συμφέροντα καί έκείνων άκόμη
πού δέν καταφεύγουν σ' αύτά :

'Εν τούτοις τά δικαστικά τέλη, όχι μόνο δέν καταργήθηκαν άλλά
αύξάνουν συνεχώς, πρώτο, γιά νά μήν ένθαρρύνουν τό φιλεριστικό
πνεύμα στούς πολίτες πού άλλιώς Θά καταφεύγουν στά δικαστήρια
συχνότερα άπό όσο είναι άνάγκη καί, τό κυριότερο, γιατί άποφέρουν
ενα άρκετά σεβαστό ποσό στόν προϋπολογισμό.

Ι

β) Οί ύπηρεσίες που ένεργεϊ τό ίδιο το κράτος

"Αλλοτε αύτές ήταν κυρίως τά ταχυδρομεία, τά τηλεγραφεΐα, καί
τά τηλέφωνα, πού όμως έχουν πιά άνατεθή σέ χωριστούς οργανι-
σμούς, τόν ΟΤΕ καί τό ΕΛΤΑ.

'Επίσης ύπόίγονται καί οί πρόσοδοι άπό τά διάφορα δημόσια κα-
ταστήματα, όπως τό 'Εθνικό Τυπογραφείο, τό Γενικό Χημείο τοϋ Κρά-
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tous, οί προσωρινές άποθηκες των τελωνείων, τα κρατικά νοσοκομεία
και ιατρεία, τό 'Εθνικό Θέατρο καΐ ή Λυρική Σκηνή κ.λττ. Τα έσοδα άπό
τά καταστήματα αυτά συνήθως δεν καλύπτουν τα έξοδα της λειτουρ-
γίας τους.

γ) Τα έσοδα άπο την περιουσία του κράτους

Ή περιουσία του κράτους μπορεί να διαιρεθη σε δημόσια και Ιδιω-
τική.

Στή δημόσια περιουσία υπάγονται εκείνα τά κτήματα πού άπό
τή φύση τους ανήκουν στό κράτος, όπως είναι τά δάση, τά λιμάνια,
οι κόλποι, τά ιαματικά νερά κ.λπ.Γιά τά τελευταία oolrrà υπάρχει ει-
δική διάταξη στό άρθρο 18 τοϋ Συντάγματος, πού έπιτρέπει στό κρά-
τος νά όρίζη τίς ιαματικές πηγές και νά τίς έκμεταλλεύεται, ειτε άπ ευ-
θείας, είτε νοικιάζοντάς τες σέ επιχειρήσεις, γιά νά προκύψη ωφέλεια
και στό δημόσιο Ταμείο, άλλα και εμμεσα στή ν εθνική οίκονομία, μέ
τήν άνάπτυξη τοϋ τουρισμού. Επίσης ύπάγονται καί οί καταρρά-
κτες, οί μεγάλες λίμνες καί οί ποταμοί, όπου τό κράτος μπορεί νά έκτε-
λέση εργα ύδροηλεκτρικά, χωρίς νά άποζημιώση τούς πολίτες.

Στήν Ιδιωτική περιουσία τού κράτους, ύπάγονται τά μεταλλεία,
ορυχεία, Ιχθυοτροφεία, άγροτικά κτήματα, αστικά κτίρια, ή σμύριδα
της Νάξου κ.λπ.

7. Δάνεια

Κάθε κράτος, όπως άλλωστε καί κάθε άτομο, μπορεί νά βρεθη μπρος
σέ απρόβλεπτα γεγονότα, όπως είναι οί καταστροφές, οί θεομηνίες καί
ιδίως οί πόλεμοι. Γιά νά καλύψη τίς εκτακτες άνάγκες του, τό κράτος
καταφεύγει συνήθως στόν δανεισμό.

Είδη δανείων. Τά δάνεια μπορούν νά είναι έσωτερικά, δηλαδή εκεί-
να πού τό κράτος ζητά άπό τούς ίδιους τούς πολίτες του νά τοϋ δα-
νείσουν χρήματα, ή έξωτερικά, όταν τό κράτος ζητα τά χρήμοττα άπό
ξένες Τράπεζες.

Ό δανεισμός γίνεται μέ τον έξης τρόπο: Τό κράτος εκδίδει όμολο-
γίες, δηλαδή χαρτιά, μέ τά όποια ομολογεί ότι έλαβε τό τάδε ποσόν
(100, 300 ή 500 δρχ.). Στό κάτω μέρος της ομολογίας υπάρχουν μι-
κρές πλαισιωμένες υποδιαιρέσεις καί καθένα άπό τά κομμάτια αυτά
μπορεί νά κόβη ό δανειστής, γιά νά τό εξαργύρωση, εισπράττοντας
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ετσι τόν τόκο τον. Τα χαρτάκια αυτά λέγονται τοκομερίδια ή κου-
πόνια και πληρώνονται συνήθως μιά ή δύο φορές το χρόνο. Στην
ομολογία γράφει απάνω πόσο τόκο Θα πληρώση το κράτος για τό
δάνειο αυτό (ττ.χ. 6% τό χρόνο). Συχνά παρέχεται, έκτος άττό τόν
τόκο, και λαχείο (λαχειοφόρα δάνεια), πού κληρώνεται δύο ώς τρεις
φορές τό χρόνο μέ βάση τόν άριθμό κάθε όμολογίας.

Τά δάνεια μπορούν νά είναι καΐ χρεωλυτικά, όταν δηλαδή τό κρά-
τος επιστρέφη κάθε χρόνο ενα μέρος τοϋ κεφαλαίου. Τέτοια δάνεια είναι
πολλές φορές τά εξωτερικά, πού συμφωνούνται συνήθως για 20-30
χρόνια.

"Αναγκαστικά δάνεια υπάρχουν, όταν τό κράτος ύποχρεώνη τους
πολίτες νά του δοη/είσουν ενα μέρος άπό τήν περιουσία τους ή από τά
είσοδήματά τους και τούς δίνη τόκο και κάποτε και λαχείο για τά χρή-
ματα αυτά. Τέτοια άναγκαστικά δάνεια έγιναν στήν Ελλάδα τό 1922
και τό 1927, μέ τό κόψιμο των χαρτονομισμάτων στό μισό ή στό ενα
τέταρτο.

Δημοσία πτώχευση. "Οταν τά κράτη παύσουν νά πληρώνουν τους
τόκους και τά χρεωλύσιά τους, λέμε ότι κάνουν στάση πληρωμών και
πτωχεύουν. Oi πτωχεύσεις κοτταστρέφουν την πίστη ένός κράτους,
πού μόνο μέ πολύ βαρείς όρους θα μπορέση πιά νά δανειστή στό μέλ-
λον παράλληλα όμως καταστρέφονται και όσοι πολίτες αγόρασαν
μέ τις οικονομίες τους εθνικά δάνεια, γιατί οί ομολογίες χάνουν τήν άξία
τους. Ή δικτατορία 1967-1974 επέβαλε στον έλληνικό λαό έξωτερικά
δάνεια τόσα, ώστε τό δημόσιο χρέος νά άνεβή άττό 840 έκατομμύρια
δραχμές τό 1966 σέ 4000 έκατομύρια τό 1974, δηλαδή σχεδόν πεντα-
πλασιάστηκε.

Β. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Ποιες είναι οί άνάγκες του δημοσίου

"Οσο πλαταίνει ό προορισμός τοϋ κράτους, τόσο αύξάνονται τά
εξοδά του. "Αλλοτε τό κράτος παρείχε μόνο ύπηρεσίες «νυκτοφύλακος
κυνός», δηλαδή εσωτερική και εξωτερική άσφάλεια. Για κάθε άλλη υ-
πηρεσία πού ήταν εξω άπό τά πλαίσια της άσφαλείας, όπως ή δικαι-
οσύνη, ή παιδεία, τά δημόσια έργα κ.λπ., τό κράτος εισέπραττε τέλη
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σάν Ινα είδος ειδικής αμοιβής τής πολιτείας για τις πρόσθετες αύτές υπη-
ρεσίες. Σήμερα όμως εχει πια γίνει κοινή πεποίθηση ότι τό κράτος ο-
φείλει, χωρίς ιδιαίτερη άμοιβή, νά διαθέτη μεγάλα ποσά γιά τήν κοι-
νωνική υγιεινή, τά σχολεία, τις συγκοινωνίες, τά παραγωγικά έργα
καί πλήθος άλλους τομείς, που έκατό χρόνια πριν Θεωροϋντοτν ότι είναι
έξω άπό τήν άρμοδιότητά του.

"Ολα τά σημερινά κράτη προσποτθοϋν ν' αντεπεξέλθουν όσο μπο-
ρούν στίς νέες αύτές ύποχρεώσεις τους, άλλά μέ μεγάλες θυσίες καί κα-
ταφεύγοντας σέ έσωτερικά δάνεια ή ζητώντας βοήθεια άπό τις οίκο-
νομικά άναπτυγμένες χώρες, πού έχουν σήμερα πιά παραδεχθή ότι
είναι καθήκον τους νά βοηθούν τις φτωχότερες ύπανάιι ιυκτες χώρες
ή περιοχές.

Οί ύποχρεώσεις αύτές τοϋ κράτους, νά φροντίζη δηλ. γιά τήν οι-
κονομική άνάπτυξη της χώρας, εκφράζονται στό άρθρο 106 τοϋ Συν-
τάγματος πού προβλέπει ότι γιά τήν έδραίωση της κοινωνικής ει-
ρήνης καί γιά τήν «προστασία τοϋ γενικού συμφέροντος τό κράτος
» προγραμματίζει καί συντονίζει τήν οίκονομική δραστηριότητα μέσα
» στή χώρα ζητώντας νά έξασφαλίση τήν οίκονομική άνάπτυξη σέ
» όλους τούς τομείς τής έθνικής οικονομίας». Καί πιό κάτω, έξηγώντας
πώς έκδηλώνεται ή μέριμνα αύτή τοϋ κράτους τό άρθρο 106 προβλέ-
πει ότι ή πολιτεία πρέπει νά άξιοποιή όλες τίς πηγές τοϋ έθνικού πλού-
του άρχίζοντας άπό τήν άτμόσφαιρα καί φθάνοντας στά κοιτάσματα
πού βρίσκονται κάτω άπό τή γή ή κάτω άπο τή θάλασσα. Τό ίδιο
άρθρο δέν παραλείπει νά τονίση πιό κάτω ιδιοάτερα τήν ύποχρέωση
τοϋ κράτους νά προώθηση τήν περιφερειοτκή άνάπτυξη, ιδίως στίς ό-
ρεινές, στις νησιώτικες καί στίς παραμεθόριες περιοχές. Eïvcxi φοχνερό
ότι οί σημερινοί νομοθέτες βλέποντας ότι ή οίκονομική δραστηριότητα
συγκεντρώνεται στίς μεγάλες πόλεις ένώ τοα/τόχρονα έρημώνεται ή
ύπαιθρος, θέλουν νά τονώσουν τήν οικονομία τών περιοχών, πού δέν
είναι άκόμη ύπανάιι ιυκτες, μέ κάθε τρόπο, άρχίζοντας άπό συν-
ταγματικές διατάξεις πού επιβάλουν στις κυβερνήσεις τοϋ μέλλοντος
τά μέτρα πού πρέπει νά λάβουν.

Αποτέλεσμα τής νέας αύτής τάσης ττού θέλει τό κράτος νά άνα-
λαμβάνη οικονομικές πρωτοβουλίες καί νά πρωτοστοττή σέ έργα γιά
τήν οίκονομική άνάπτυξη είναι ότι στίς τελευταίες τρεις δεκαετίες οι
προϋπολογισμοί τοϋ Κράτους συνοδεύονται καί άπό έναν προϋπο-
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λογισμό έπενδύσεων ttoù δεν εχει σκοττό να κάλυψη τις τακτικές δα-
πάνες τοϋ κράτους, αλλά μεγάλα παραγωγικά εργα (όπως π.χ. είναι
ό εξηλεκτρισμός, οί δρόμοι κ.λπ.), που θά βοηθήσουν τον έθνικό
πλοϋτο και θά συντελέσουν νά γίνη γρηγορώτερα ή οικονομική
ανάπτυξη σέ ορισμένες περιοχές.

Παραθέτομε πιό κάτω εναν πίνακα μέ τά προβλεπόμενα γιά τό
1975 έξοδα τοϋ κράτους, σέ σύγκριση μέ τά πραγματοποιηθέντα έξο-
δα τοϋ 1974, καθώς καί τον Προϋπολογισμό έπενδύσεων τοϋ 1975
σέ σύγκριση μέ τίς έπενδύσεις τοϋ 1974.
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Α. Προϋπολογισμός εξόδων τοϋ 1975 σε σύγκριση με τό 1974
(σε έκατομμύρια δραχμές)

1974 1975

Υπουργεία φορείς πραγματοποιήσεις προβλέψεις

Προεδρία Δημοκρατίας 37,6 36,1
Βουλή 85,6 500,3
Συντονισμού 462,1 539,2
Προεδρίας Κυβερνήσεως 770,6 880,0
Πιστώσεις έναντι ειδικών εσόδων 168,5 —
Εξωτερικών 926,7 1.164,3
Εθνικής Αμύνης 21.625,2 31.678,0
Πιστώσεις έναντι ειδικών εσόδων 666,0 —
'Εσωτερικών 1.730,0 1.920,1
μή επαναλαμβανόμενοι δαπάναι 370,0 —
Δημοσίας Τάξεως 1.340,0 1.524,0
Πολιτισμού καΐ Επιστημών 6.244,0 6.998,3
Παιδείας 11.480,0 14.163,9
Οικονομικών 2.727,3 3.204,0
Γεν. Κρατικαί Δαπάναι 37.990,0 40.832,7
Γεωργίας 5.450,0 6918,9
Βιομηχανίας 366,4 401,9
Εμπορίου 287,0 334,1
Απασχολήσεως 80,0 196,3
Κοιν. υπηρεσιών 11.995,0 15.778,5
Δημοσίων "Εργων 1.225,6 1.328,5
Μεταφορών Επικοινωνιών 336,5 385,9
μή επαναλαμβανόμενοι δαπάναι 130,0 —
Εμπορικής Ναυτιλίας 586,8 725,0
Βορείου Ελλάδος — 20,0

104.700.- 130.400.-

Άπό τους αριθμούς αυτούς βλέπομε ότι τά περισσότερα έξοδα τά
απορροφά ή έθνική άμυνα και κατά δεύτερο λόγο ή Παιδεία καΐ ή
κοινωνική πρόνοια.
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Β' Προϋπολογισμός επενδύσεων 1975 και 1974
(σέ έκατομμύρια δραχμές)

1975 1974
Γεωργία 1.150 376,4
Δάση -Αλιεία 445 223,5
'Εγγειοβελτιωτικά έργα 4.000 3.313,8
Μεταλλεία -'Ορυχεία -Αλυκές 95 61,8
Βιομηχανία-Βιοτεχνία-'Ενέργεια 1.170 1.255,8
Συγκοινωνίες 5.705 4.583,9
Σιδηρόδρομοι 1.600 920,7
Τουρισμός 650 1.153,6
Έκπαίδευση 3.430 2.263,6
Οίκισμός 300 143,4
Υγεία - Πρόνοια 650 362,5
"Υδρευση -Αποχέτευση 1.500 1.225,6
Δημοσία Διοίκ. 700 362,1
Τεχν. βοήθεια 50 35,7
Νομαρχιακά Ταμεία 2.740 2.107
Διάφορα 7.815 . 4.301
ΣΥΝΟΛΟΝ 32.000 22.760

Άπό τόν πίνακα αύτό βλέπομε ότι ο'ι μεγαλύτερες έπενδύσεις
γίνονται σέ εγγειοβελτιωτικά έργα καί σέ συγκοινωνίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
TQ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΨΗΦΙΖΕΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΒΑΣΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

"Αρθρον 1.

1. Τό πολίτευμα της 'Ελλάδος είναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευ-
τική Δημοκρατία.

2. θεμέλιον τοϋ πολιτεύμοττος είναι ή λαϊκή κυριαρχία.

3. Άπασαι αι έξουσίαι πηγάζουν εκ τοϋ Λαοϋ καί υπάρχουν ύπέρ
αυτοϋ καί τοϋ "Εθνους, ασκούνται δέ καθ' δν τρόπον όρίζει τό Σύν-
ταγμα.

Άρθρον 2.

1. Ό σεβασμός καί ή προστασία τής άξιας τοϋ άνθρώπου άποτε-
λοϋν τήν πρωταρχικήν ύποχρέωσιν της Πολιτείας.

2. Ή 'Ελλάς, άκολουθοϋσα τούς γενικής άναγνωρίσεως κανόνας
τοϋ διεθνούς δικαίου, επιδιώκει τήν έμπέδωσιν τής είρήνης, τής δικαι-
οσύνης, ώς καί τήν άνάπτυξιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών λαών
καί τών κρατών.

ΤΜΗΜΑ Β1

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣίΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Άρθρον 3.

1. Επικρατούσα θρησκεία έν 'Ελλάδι είναι ή της Ανατολικής 'Ορ-
θοδόξου τοϋ Χριστού 'Εκκλησίας. Ή Όρθόδοξος 'Εκκλησία τής 'Ελλά-
δος, κεφαλήν γνωρίζουσα τόν Κύριον ήμών Ίησοϋν Χριστόν, υπάρχει
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άναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της έν Κωνστάντινουπό-
λει Μεγάλης και ττάσης άλλης όμοδόξου τού Χριστού Εκκλησίας, τη-
ρούσα άπαρασαλεύτοος, ώς έκεϊναι, τούς ιερούς όπτοστολικούς και συ-
νοδικούς κανόνας καί τάς ιεράς παραδόσεις. Είναι αύτοκέφαλος και διοι-
κείται ύττό της 'Ιεράς Συνόδου τών έν ένεργεία Αρχιερέων και της έκ
ταύτης προερχομένης Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου, συγκροτουμένης ώς ό
Καταστατικός Χάρτης της 'Εκκλησίας ορίζει, τηρουμένων τών διατά-
ξεων τού Πατριαρχικού Τόμου της κθ' (29) Ιουνίου τού έτους 1850
καί της Συνοδικής Πράξεοος τής 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Τό ύφιστάμενον εις ώρισμένας περιοχάς τοϋ Κράτους έκκλησια-
στικόν καθεστώς δέν άντίκειται εις τάς διατάξεις τής προηγουμένης
παραγράφου.

3. Τό κείμενον τής 'Αγίας Γραφής τηρείται άναλλοίωτον. Ή εις άλ-
λον γλωσσικόν τύπον έπίσημος μετάφρασις τούτου, άνευ εγκρίσεως
τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής 'Ελλάδος καί τής έν Κωνσταντινου-
πόλει Μεγάλης τοϋ Χριστού Εκκλησίας, άπαγορεύεται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρον 4.

1. Οί "Ελληνες είναι ίσοι ένώπιον τοϋ νόμου.

2. "Ελληνες καί 'Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα καί ύποχρεώσεις.

3. "Ελληνες πολϊται είναι όσοι κέκτηνται τά ύπό τοϋ νόμου οριζό-
μενα προσόντα. Άφαίρεσις τής έλληνικής ίθοτγενείας έπιτρέπεται μό-
νον είς περίπτωσιν έκουσίας αποκτήσεως έτέρας ή άναλήψεως άντιθέ-
του πρός τά έθνικά συμφέροντα ύπηρεσίας είς ξένη ν χώραν, κατά τάς
ύπό τοϋ νόμου είδικώτερον προβλεπομένας προϋποθέσεις καί διαδι-
κασίαν.

4. Μόνον "Ελληνες πολϊται είναι δεκτοί εις πάσας τάς δημοσίας
λειτουργίας, πλήν τών δι* είδικών νόμων είσοτγομένων έξαιρέσεων.

5. Οί "Ελληνες πολϊται συνεισφέρουν άδιακρίτως εις τά δημόσια
βάρη άναλόγως τών δυνάμεων των.

6. Πάς "Ελλην, δυνάμενος νά φέρη όπλα, ύποχρεοϋται νά συντελή
είς τήν άμυνοίν τής Ποττρίδος, κοττά τούς ορισμούς τών νόμων.

7. Τίτλοι εύγενείας ή διακρίσεως ούτε άπονέμονται ούτε άνοίγνω-
ρίζονται είς "Ελληνας πολίτας.
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"Αρθρον 5.

1. "Εκαστος δικαιούται νά άναπτύσση ελευθέρως τήν προσωπικό-
τητα του και νά συμμετέχη είς τήν κοινωνικήν, οίκονομικήν καί πολι-
τικήν ζωήν τής Χώρας, έφ* όσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τών
άλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά χρηστά ήθη.

2. Πόαπ-ες οί ευρισκόμενοι έντός τής 'Ελληνικής Επικρατείας απο-
λαύουν απολύτου προστασίας τής ζωής, τής τιμής καί τής έλευθερίας
των, αδιακρίτως έθνικότητος, φυλής ή γλώσσης καί θρησκευτικών ή
πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις έπιτρέπονται είς. τάς περιπτώ-
σεις τάς προβλεπομένας ύπό τοϋ διεθνούς δικαίου.

1 Αποίγορεύεται ή έκδοσις αλλοδαπού, διωκομένου διά τήν υπέρ
της έλευθερίας δράσίν του.

3. Ή προσωπική έλευθερία είναι απαραβίαστος. Ούδείς καταδιώ-
κεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, εί μή
όταν καί όπως ό νόμος όρίζη.

4. 'Ατομικά διοικητικά μέτρα, περιοριστικά της έλευθέρας κινή-
σεως έν τή Χώρα, ώς καί τής έλευθέρας έξόδου καί εισόδου είς αυτήν
παντός "Ελληνος, άποτγορεύονται. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις άνά-
γκης καί μόνον πρός πρόληψιν άξιοποίνων πράξεων δύναται νά έπι-
βληθοϋν τοιοίϋτα μέτρα, μετ' άπόφασιν ποινικού δικαστηρίου, ώς
νόμος όρίζει. Εις περίπτωσιν κατεπείγοντος, ή άπόφασις δύναται νά
εκδοθή καί μετά τήν λήψινΝτού διοικητικού μέτρου, τό βραδύτερον δέ
εντός τριών ήμερων, άλλως αίρεται τούτο οίύτοδικαίως.

• Ερμηνευτική δήλωσις :

Δέν περιλαμβάνεται είς τήν èv παραγράφω 4 άπαγόρευσιν ή συνεπεία

ποινικής διώξεως άπαγόρευσις της έξόδου δια πράξεως τοϋ είσαγγελέως »

η ή ληψις μέτρων έπιβαλλομένων πρός προστασίαν της δημοσίας ύγείας

ή της υγείας νοσούντων ατόμων, ώς νόμος όρίζει.

"Αρθρον 6.

1. Ούδείς συλλαμβάνεται, ούδέ φυλακίζεται άνευ ήτιολογημένου
δικαστικού εντάλματος, τό όποιον πρέπει νά έπιδοθη κατά τήν στι-
γμήν τής συλλήψεως ή προφυλακίσεως. Εξαιρούνται τά έπ' αύτοφώ-
ρω εγκλήματα.

2. Ό έπ' αύτοφώρω ή δι* έντάλματος συλληφθείς προσάγεται είς
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τόν άρμόδιον άνακριτήν τό βραδύτερον έντός είκοσι τεσσάρων ωρών
άττό της συλλήψεως, εάν δε ή σύλληψις έγένετο εκτός της έδρας τοϋ
ανακριτού, εντός τοϋ απολύτως άνοτ/καίου πρός μετοχγωγήν χρόνου.
Ό ανακριτής όφείλει, εντός τριών ήμερων άπό της προσαγωγής, είτε
νά άπολύση τόν συλληφθέντα είτε νά έκδώση κατ3 αύτοϋ ένταλμα φυ-
λακίσεως. Αιτήσει τοϋ προσαχθέντος, ή έν περιπτώσει ανωτέρας βίας
βεβαιούμενης άμέσως δι' άπόφάσεως τοϋ άρμοδίου δικαστικού συμβου-
λίου, ή προθεσμία αύτη παρατείνεται έπι δύο ή μέρας.

3. Παρελθούσης άπράκτου έκατέρας τών προθεσμιών τούτων, πας
δεσμοφύλαξ ή άλλος έπιτετραμμένος τήν κράτησιν τοϋ συλληφθέντος,
είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, οφείλει ν' άπολύση αυτόν
παραχρήμα. Οί παραβάται τιμωρούνται έπι παρανομώ κατακρατή-
σει, υποχρεούνται δέ είς άνόρθωσιν πάσης ζημίας προσγενομ^νης εις
τόν παθόντα και είς ίκανοποίησιν αύτοϋ, λόγω ήθικής βλάβης, δια
χρηματικού ποσού, ώς νόμος ορίζει.

4. Νόμος ορίζει τό άνώτατον όριον διαρκείας της προφυλοικίσεως,
τό όποιον δεν δύναται νά ύπερβή τό ετος έπι κακουργημάτων και τούς
εξ μήνας έπι πλημμελημάτων. Έπι όλως έξαιρετικών περιπτώσεων,
δύναται τά άνώτατα όρια νά παρατοιθοϋν κατά εξ και τρεις μήνας αντι-
στοίχως, δι' αποφάσεως τοϋ άρμοδίου δικαστικού συμβουλίου.

"Αρθρον 7.

1. "Εγκλημα δεν ύπάρχει, ούδέ ποινή έπιβάλλεται άνευ νόμου, Ι-
σχύοντος πρό τής τελέσεως της πράξεως καΐ όρίζοντος τά στοιχεία
ταύτης. Ούδέποτε έπιβάλλεται βαρυτέρα ποινή της προβλεπομένης
κατά τήν τέλεσιν πράξεως.

2. Αί βάσανοι, οιαδήποτε σωματική κάκωσις, βλάβη υγείας ή ά-
σκησις ψυχολογικής βίας, ώς και πάσα έτέρα προσβολή της αν-
θρωπινής άξιοπρεπείας απαγορεύονται και τιμωρούνται, ώς νόμος
ορίζει.

3. Γενική δήμευσις άποίγορεύεται. Θοτνατική ποινή επί πολιτικών
εγκλημάτων, έκτος τών συνθέτων, δεν επιβάλλεται.

4. Νόμος ορίζει τούς όρους ύπό τούς όποίους παρέχεται υπό τοϋ
Κράτους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, άποζημίωσις είς άδίκως ή
παρανόμως καταδικασθέντας, προφυλακισθέντας ή άλλως πως στε-
ρηθέντας τής προσωπικής των ελευθερίας.
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Άρθρον 8.

Ούδείς αφαιρείται άκων τοϋ τταρά τοϋ νόμου ώρισμένου εις αύτόν
δικαστού.

Δικαστικοί έπιτροπαί και έκτακτα δικαστήρια, ύφ' οιονδήποτε
όνομα, δέν έπιτρέπεται νά συστζχθοϋν.

Άρθρον 9.

1. Ή κατοικία έκάστου είναι άσυλον. Ή ιδιωτική καί οικογενειακή
ζωή τοϋ άτόμου είναι απαραβίαστος. Ούδεμία κατ' οίκον έρευνα ένερ-
γείται, ει μή όταν καί όπως ό νόμος όρίζη, πάντοτε δε παρουσία έκ-
προσώπων τής δικαστικής έξουσίας.

2. Οί παραβάται τής προηγουμένης διατάξεως τιμωρούνται έπί
παραβιάσει τοϋ οίκιοτκοϋ άσύλου καί καταχρήσει έξουσίας, ύποχρε-
οϋνται δέ εις πλήρη άποζημίωσιν τοϋ παθόντος, ώς νόμος ορίζει.

Άρθρον 10.

1. "Εκαστος ή πολλοί όμοϋ έχουν τό δικαίωμα, τηροϋντες τούς νό-
μους τοϋ Κρόττους, όπως άναφέρωνται έγγράφως πρός τάς άρχάς,
ύποχρεουμένας είς τοτχεϊοτν ένέργειαν έπί τή βάσει τών κειμένων διατά-
ξεων καί είς έγγραφον ήτιολογημένην άπάντησιν πρός τόν άναφερό-
μενον, κατά τάς διατάξεις τού νόμου.

2. Μόνον μετά τήν κοινοποίησιν τής τελικής άποφάσεως τής άρ-
χής, πρός τήν όποίαν άπευθύνεται ή άναφορά καί κατόπιν άδειας ταύ-
της, έπιτρέπεται ή δίωξις τοϋ ύποβαλλόντος τήν άναφοράν διά τυχόν
έν αύτη ύπαρχούσας παραβάσεις.

3. Αίτησις πληροφοριών ύποχρεοί τήν άρμοδίαν άρχήν είς άπάν-
τησιν, εφ' όσον τούτο προβλέπεται ύπό τοϋ νόμου.

Άρθρον 11.

1. Οί "Ελληνες έχουν τό δικαίωμα όπως συνέρχωνται ήσύχως καί
άόπλως.

2. Μόνον εις τάς δημοσίας έν ύπαίθρω συναθροίσεις δύναται νά
παρίυ ια ιαι ή αστυνομία. Αί έν ύπαίθρω συναθροίσεις δύναται νά άπα-
γορευθοϋν δι' ήτιολογημένης άποφάσεως τής άστυνομικής άρχής, γε-
νικώς μέν άν έκ τούτων έπίκειται σοβαρός κίνδυνος είς τήν δημοσίαν
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άσφάλειοίν, εις ώρισμένήν δέ ττεριοχήν άν άπειλήται σοβαρά διαταρα-
χή τής κοινωνικοοικονομικής ζωής, ώς νόμος ορίζει.

Άρθρον 12.

1. Οί "Ελληνες έχουν τό δικαίωμα όττως συνιστοϋν ένώσεις καί σω-
ματεία μή κερδοσκοπικού σκοποϋ, τηρόϋντες τους νόμους, οίτινες
όμως ουδέποτε δύναται νά ύπαγάγουν τήν άσκησιν τοϋ δικαιώματος
τούτου είς προηγουμένη ν άδειαν.

2. Τό σωματείον δέν δύναται νά διαλυθη ένεκα παραβάσεως τοϋ
νόμου ή ούσιώδους διοττάξεως τοϋ καταστατικού του, είς μή μόνον διά
δικαστικής αποφάσεως.

3. Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου έφαρμόζονται ανα-
λόγως καί έπί ένώσεων προσώπων μή συνιστωσών σωμοττείον.

4. Διά νόμου δύναται νά έπιβληθοϋν περιορισμοί είς τό δικαίωμα
τών δημοσίων ύπαλλήλων, όπως συνεταιρίζωνται. Περιορισμοί τού
δικαιώματος τούτου δύναται νά έπιβληθούν καί είς τούς ύπαλλήλους
οργανισμών τοπικής οίύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή δημοσίων έπιχειρήσεων.

5. Οί πάσης φύσεως γεωργικοί καί αστικοί συνεταιρισμοί αύτο-
διοικοϋνται κατά τούς όρους τού νόμου καί τοϋ καταστατικού των,
τελούντες ύπό τήν προστασίαν καί έποπτείαν τοϋ Κρόττους, ύποχρεω-
μένου νά μεριμνά διά τήν άνάπτυξιν οίύτών.

6. Έπιτρέπεται ή διά νόμου σύστασις αναγκαστικών συνεταιρι-
σμών άποβλεπόντων είς έκπλήρωσιν σκοπών κοινής ώφελείας ή δημο-
σίου ένδιαφέροντος ή κοινής εκμεταλλεύσεως γεωργικών έκτάσεων ή
άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, έξασφοΛιζομένης πάντως της
ίσης μεταχειρίσεως τών συμμετεχόντων.

Άρθρον 13.

1. Ή έλευθερία τής θρησκευτικής συνειδήσεως είναι άπαραβίαστος.
Ή άπόλυσις τών άτομικών καί πολιτικών δικαιωμάτων δέν έξαρταται
έκ τών θρησκευτικών έκάστου πεποιθήσεων.

2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι έλευθέρα καί τά τής λατρείας
αύτη ς τελούνται άκωλύτως ύπό την προστασίαν τών νόμων. Ή ά-
σκησις τής λατρείας δέν έπιτρέπεται νά προσβάλη τήν δημοσίαν τά-
ξιν ή τά χρηστά ήθη. Ό προσηλυτισμός άπαγορεύεται.
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3. Οί λειτουργοί όμως τών γνωστών θρησκειών υπόκεινται εις τήν
αυτήν έποπτείαν τής Πολιτείας και είς τάς αύτάς έναντι ταύτης υπο-
χρεώσεις, ώς και οι τής επικρατούσης θρησκείας.

4. Ούδεις δύναται ενεκα τών θρησκευτικών αύτού πεποιθήσεων
νά car αλλαγή της εκπληρώσεως τών προς τό Κράτος ύποχρεώσεων
ή νά άρνηθη τήν συμμόρφωσίν του πρός τούς νόμους.

5. Ούδείς όρκος επιβάλλεται άνευ νόμου ορίζοντος και τόν τύπον
αύτοϋ.

"Αρθρον 14.

1. "Εκαστος δύναται νά εκφράζη και νά διαδίδη προφορικώς, εγ-
γράφως και διά τοϋ τύπου τούς στοχασμούς του, τηρών τούς νόμους
τοϋ Κράτους.

2. Ό τύπος εΤναι έλεύθερος. Ή λογοκρισία και παν άλλο προλη-
πτικόν μέτρον άπαγορεύονται.

3. Ή κατάσχεσις εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πρό τής
κυκλοφορίας είτε μετ' αύτήν, άπαγορεύεται.

Κατ' έξαίρεσιν επιτρέπεται ή κατάσχεσις, παραγγελία τοϋ εισαγ-
γελέως, μετά τήν κυκλοφορίοα>: α) "Ενεκα προσβολής τής χριστιανι-
κής και πάσης άλλης γνωστής θρησκείας, β) "Ενεκα προσβολής τοϋ
προσώπου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, γ) "Ενεκα δημοσιεύμα-
τος, τό οποίον άποκαλύπτει πληροφορίας περι τήν σύνθεσιν, έξο-
πλισμόν καΐ διάταξιν τών ένοπλων δυνάμεων ή τήν όχύρωσιν τής
Χώρας, ή τό όποιον σκοπεί είς τήν βιαίαν ανατροπή ν τοϋ πολι-
τεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής άκεραιότητος τοϋ Κρά-
τους. δ) "Ενεκα άσέμνων δημοσιευμάτων προσβαλλόντων καταφα-
νώς τήν δημοσίου αιδώ, κοττά τάς ύπό τού νόμου όριζομένας περι-
πτώσεις.

4. Είς πάσας τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου ό
είσαγγελεύς, έντός είκοσι τεσσάρων ώρών άπό τής κατάχέσεως, ο-
φείλει νά ύποβάλη τήν ύπόθεσιν είς τό δικαστικόν συμβούλιον και τού
το, εντός έτέρων είκοσι τεσσάρων ώρών, ν' άποφανθή περί διατηρή-
σεως ή άρσεως της κατασχέσεως, άλλως ή κατάσχεσις αίρεται αυτοδι-
καίως. Τά ένδικα μέσα της εφέσεως και τής άναιρέσεως επιτρέπονται
εις τόν έκδοτη ν της κατασχεθεί σης έφημερίδος ή άλλου έντύπου και
είς τόν είσαγγελέα.
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5. Νόμος ορίζει τόν τρόπον της δια του τύπου πλήρους επανορ-
θώσεως ανακριβών δημοσιευμάτων.

6. Τό δικαστήριον, μετά τρεις τουλάχιστον καταδίκας εντός πεν-
ταετίας διά παράβασιν των έν παραγράφω 3 προβλεπομένων εγκλη-
μάτων, διατάσσει την όριστικήν ή προσωρινήν παϋσιν της εκδόσεως
του έντύπου καί είς βαρείας περιπτώσεις τήν άπαγόρευσιν της ασκή-
σεως τού δημοσιογραφικού έπαγγέλματος ύπό τού καταδικασθέντος,
ώς νόμος όρίζει. Ή παύσις ή ή άπαγόρευσις άρχονται άφ* ής ή κατα-
δικαστική άπόφασις καταστη άμετάκλητος.

7. Τά άδικήματα τού τύπου είναι αύτόφωρα καί εκδικάζονται ώς
νόμος όρίζει.

8. Νόμος όρίζει τάς προϋποθέσεις καί τά προσόντα ασκήσεως τοϋ
δημοσιογραφικού έπαγγέλματος.

9. Νόμος δύναται νά προσδιορίση ότι τά μέσα χρηματοδοτήσεως
έφημερίδων καί περιοδικών δέον νά καθίστανται γνωστά.

"Αρθρον 15.

1. Αί προστατευτικαι διά τόν τύπον διατάξεις τοϋ προηγουμένου
άρθρου δέν έφαρμόζονται έπί τοϋ κινηματογράφου, της φωνογραφίας,
της ραδιοφωνίας, της τηλεοράσεως καί παντός άλλου παρεμφερούς
μέσου μεταδόσεως λόγου ή παραστάσεως.

2. Ή ραδιοφωνία καί ή τηλεόρασις τελούν ύπό τόν άμεσον ελεγχον
τοϋ Κράτους, σκοπούν δέ είς τήν άντικειμενικήν καί έπί Τσοις όροις με-
τάδοσιν πληροφοριών καί ειδήσεων, ώς καί προϊόντων τοϋ λόγου καί
της τέχνης, διασφαλιζομένης πάντως της έκ της κοινωνικής αποστο-
λής αύτών καί έκ της πολιτιστικής αναπτύξεως της Χώρας έπ ι βαλλό-
μενης ποιοτικής στάθμης των εκπομπών.

"Αρθρον 16.

1. Ή τέχνη καί ή έπιστήμη, ή ερευνά καί ή διδασκαλία είναι έλεύ-
θεραι, ή δέ άνάπτυξις καί προαγωγή αύτών αποτελεί ύποχρέωσιν
τοϋ Κράτους. Ή άκαδημαϊκή έλευθερία καί ή έλευθερία της διδασκα-
λίας δέν άπαλλάσσουν άπό τού καθήκοντος της ύποτκοής είς τό Σύν-
ταγμα.

2. Ή παιδεία άποτελεΐ βασικήν άποστολήν τοϋ Κράτους, εχει δέ
ώς σκοπόν τήν ήθικήν, πνευματικήν, έπαγγελματικήν καί φυσικήν ά-
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γωγήν τών 'Ελλήνων, τήν άνάπτυξιν τής εθνικής και θρησκευτικής
συνειδήσεως και τήν διάττλασιν αύτών ώς ελευθέρων καί ύπευθυνων
ττολιτών.

3. Τά έτη ύττοχρεωτικής φοιτήσεως δέν δύναται νά είναι όλιγώ-
τερα τών έννέα.

4. Πάντες οϊ "Ελληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, καθ' όλας
tôcç βοχθμίδας οίύτής εις τά κροττικά έκπαιδευτήρια. Τό Κράτος ενι-
σχύει τούς διακρινομένους, ώς καί τούς δεομένους άρωγής ή ειδικής
προστασίας σπουδαστάς, άναλόγως πρός τάς ικανότητας αύτών.

5. Ή άνωτόττη έκπαίδευσις παρέχεται αποκλειστικώς ύπό ίδρυ-
μόττων όατοτελούντων νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως
αύτοδιοικουμένων. Τά ιδρύματα ταύτα τελούν ύπό τήν έποπτείαν
τοϋ Κρόττους καί δικαιούνται τής οικονομικής ένισχύσεως αύτοϋ, λει-
τουργούν δέ έπί τή βάσει τών περί όργοηησμών αύτών νόμων. Συγ-
χώνευσις ή κοητόπ-μησις άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δύναται
νά χωρήση καί κοττά παρέκκλισιν πάσης άντιθέτου διατάξεως, ώς νό-
μος ορίζει.

Είδικός νόμος ορίζει τά άφορώντα είς τούς φοιτητικούς συλλόγους
καί τήν είς τούτους συμμετοχή ν τών σπουδαστών.

6. Οί καθηγηταί τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι
δημόσιοι λειτουργοί. Τό λοιπόν δ.δακτικόν προσωπικόν αύτών έπιτε-
λεϊ ώσαύτως δημόσιον λειτούργημα, ύφ' άς προϋποθέσεις νόμος ορίζει.
Τά τής καταστάσεως πάντων τούτων καθορίζονται ύπό τών οργανι-
σμών τών οικείων ιδρυμάτων.

Οί κοίθηγηταί τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων δέν δύ-
νανται νά παυθοϋν προ τής κατά νόμον λήξεως τού χρόνου ύπηρεσίας
των ει μή μόνον ύπό τάς έν άρθρω 88 παράγραφος 4 ούσιαστικάς
προϋποθέσεις καί κατόπιν άποφάσεα>ς συμβουλίου άποτελουμένου
κατά πλειοψηφίαν έξ άνωτάτων δικαστικών λειτουργών, ώς νόμος
ορίζει.

Νόμος ορίζει τό όριον τής ήλικίας τών καθηγητών τών άνωτάτων
έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέχρι δέ τής έκδόσεως τούτου, οί ύπηρε-
τοϋντες κοεθηγηταί άποχωρούν οχύτοδικαίως έπί τή λήξει τού άκαδη-
μαϊκού έτους, κατά τό όποιον συμπληροϋν τό έξηκοστόν έβδομον έτος
της ήλικίας των.

7. Ή έπαγγελματική καί πασα άλλη είδική έκπαίδευσις παρέχεται
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ύπό τοϋ Κράτους και δια σχολών άνωτέρας βαθμίδος έπι χρονικόν
διάστημα ουχί μείζον της τριετίας, ώς είδικώτερον προβλέπεται ύπό
τού νόμου, ορίζοντος και τά έπαγγελμοττικά δικαιώμοπτα τών έκ τών
σχολών τούτων άποφοιτούντων.

8. Νόμος ορίζει τάς προϋποθέσεις και τούς όρους χορηγήσεως ά-
δειας πρός ΐδρυσιν καί λειτουργίοα> έκπαιδευτηρίων μή άνηκόντων είς
τό Κράτος, τά τής έπ' αύτών άσκουμένης εποπτείας, ώς καί τήν ύπη-
ρεσιακήν κατάστασιν τοϋ διδοχκτικοϋ προσωπικού αύτών.

Ή σύστασις ανωτάτων σχολών ύπό ιδιωτών απαγορεύεται.

9. Ό άθλητισμός τελεί ύπό τήν προστασίοίν και τήν άνωτάτην
έποπτείαν τοϋ Κράτους.

Τό Κράτος επιχορηγεί καί ελέγχει τάς πάσης φύσεως ένώσεις τών
αθλητικών σωματείων, ώς νόμος ορίζει. Νόμος όρίζει επίσης τήν σύμ-
φωνον πρός τόν προορισμόν τών επιχορηγουμένων ένώσεων διάθε-
σιν τών παρεχομένων έκάστοτε ένισχύσεων.

Άρθρον 17.

1. Ή ιδιοκτησία τελεί ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους, τά εξ
αύτη ς όμως δικαιώματα δεν δύναται νά άσκώνται εις βάρος τοϋ γενι-
κού συμφέροντος.

2. Ούδείς στερείται τής ιδιοκτησίας αύτοϋ, εί μή διά δημοσίαν ώ-
φέλειαν προσηκόντως αποδεδειγμένη ν, ôtocv καί όπως ό νόμος όρίζη,
πάντοτε δε προηγουμένης πλήρους άποζημιώσεως, άνταποκρινομέ-
νης πρός τήν άξίαν τοϋ άπαλλοτριουμένου κοττά τόν χρόνον της ενώ-
πιον τοϋ δικαστηρίου συζητήσεως περί προσωρινού προσδιορισμού
τής άποζημιώσεως. Έπι άπ' εύθείας αιτήσεως περί οριστικού προσ-
διορισμού τής άποζημιώσεοος λαμβάνεται Οπ' όψιν ή άξία κατά
τόν χρόνον τής περί τούτου συζητήσεως ενώπιον τοϋ δικαστη-
ρίου.

3. Ή μετά τήν δημοσίευση; τής πράξεως απαλλοτριώσεως καί ε-
νεκα μόνον ταύτης ενδεχομένη μεταβολή τής άξίας τοϋ άπαλλοτριου-
μένου δεν λαμβάνεται ύπ' όψιν.

4. Ή άποζημίωσις όρίζεται πάντοτε ύπό τών πολιτικών δικαστη-
ρίων. Αύτη δύναται καί προσωρινώς νά όρισθη δικαστικώς, μετ* ά-
κρόασιν ή πρόσκλησιν τοϋ δικαιούχου, όστις δύναται νά ύποχρεω-
θή, κατά τήν κρίσιν τοϋ δικαστηρίου, διά τήν είσπραξιν αύτής, είς
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την τταροχήν αναλόγου εγγυήσεως, καθ' ον τρόπον νόμος όρίζει.

Προ τής καταβολής τής οριστικής ή προσωρινώς όρισθείσης απο-
ζημιώσεως διατηρούνται ακέραια πάντα τά δικαιώματα τοϋ ιδιοκτή-
του, μή έπιτρεπομένης τής καταλήψεως.

Ή ορισθείσα άποζημίωσις καταβάλλεται υποχρεωτικώς τό βρα-
δύτερον έντός ένός καί ήμίσεος έτους άπό τής δημοσιεύσεως τής άπο-
φάσεως περί προσωρινού προσδιορισμού τής άποζημιώσεως, έπί άπ'
εύθείας δέ αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισμού τής άποζημιώσε-
ως, άπό τής δημοσιεύσεως τής περί τούτου άποφάσεως τοϋ δικαστη-
ρίου, άλλως ή άποχλλοτρίωσις αίρεται αύτοδικαίως.

Ή άποζημίωσις, ώς τοιαύτη, είς ούδένα φόρον, κράτησιν ή τέλος
ύπόκειται.

5. Νόμος ορίζει τάς περιπτώσεις ύποχρεωτικής ικανοποιήσεως
τών δικαιούχων διά τήν μέχρι τοϋ χρόνου καταβολής τής άποζημιώ-
σεως άπολεσθείσαν πρόσοδον έκ τοϋ άπαλλοτριωθέντος άκινήτου.

6. Προκειμένης τής έκτελέσεως έργων κοινής ώφελείας ή γενικωτέ-
ρας σημασίας διά τήν οίκονομίαν τής Χώρας, νόμος δύναται νά έπιτρέ-
ψη τήν ύπέρ τού δημοσίου άποίλλοτρίωσιν εύρυτέρων ζωνών, πέραν
τών έκτάσεων τών αναγκαιουσών διά τήν κατασκευήν τών έργων. Ό
οχύτός νόμος κοχθορίζει τάς προϋποθέσεις καί τούς όρους τής τοιαύτης
όπτοΛλοτριώσεως, ώς καί τά τής διά δημοσίους ή κοινωφελείς έν γένει
σκοπούς διαθέσεως ή χρησιμοποιήσεως τών, έπί πλέον τών αναγκαι-
ουσών διά τό ύπό έκτέλεσιν έργον, άπαλλοτριουμένων έκτάσεων.

7. Νόμος δύναται νά όρίση ότι δι* έκτέλεσιν έργων προφανούς
κοινής ώφελείας ύπέρ τοϋ δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου, όργοτνισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως, οργανισμών κοινής ώ-
φελείας καί δημοσίων έπιχειρήσεων, έπιτρέπεται ή εις τό έπιβαλλόμε-
νον βάθος διάνοιξις ύπογείων σηράγγων, άνευ άποζημιώσεως, ύπό
τόν όρον ότι δέν θά παραβλάπτεται ή συνήθης έκμετάλλευσις τοϋ υ-
περκειμένου άκινήτου.

Άρθρον 18.

1. Είδικοί νόμοι ρυθμίζουν τά τής Ιδιοκτησίας καί διαθέσεως τών
μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, άρχαιολογικών χώρων καί θησαυ-
ρών, Ιαματικών, ρεόντων καί ύπογείων ύδάτων καί τοϋ ύπογείου έν
γένει πλούτου.
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2. Διά νόμου ρυθμίζονται τα της Ιδιοκτησίας, έκμεταλλεύσεως καί
διαχειρίσεως των λιμνοθαλασσών καί μεγάλων λιμνών, ώς καί τά της
έν γένει διαθέσεως τών έξ άποξηράνσέως τούτων προκυπτουσών έκτά-

σεων.

3. Είδικοί νόμοι ρυθμίζουν τά τών έπιτάξεων διά τάς ανάγκας τών
ένοπλων δυνάμεων είς περίπτωσιν πολέμου ή έπιστρατεύσεως, ή
προς θεραπείαν άμέσου κοινωνικής άνάγκης, δυναμένης νά θέση 'είς
κίνδυνον τήν δημοσίαν τάξιν ή ύγείαν.

4. 'Επιτρέπεται, κατά τήν ύπό είδικοϋ νόμου καθοριζομένην δια-
δικασίαν, ό άναδασμός άγροτικών έκτάσεων προς έπωφελεστέραν εκ-
μετάλλευσιν τοϋ έδάφους, ώς καί ή λήψις μέτρων πρός άποφυγήν της
ύπερμέτρου κατατμήσεως ή πρός διευκόλυνσιν της ανασυγκροτήσεως
της κατατετμημένης μικράς άγροτικής ιδιοκτησίας.

5. Εκτός τών κατά τάς προηγουμένας παραγράφους περιπτώ-
σεων, δύναται διά νόμου νά προβλεφθή καί πάσα άλλη έξ ιδιαιτέρων
περιστάσεων άπαιτουμένη στέρησις της ελευθέρας χρήσεως καί καρ-
πώσεως της Ιδιοκτησίας. Νόμος όρίζει τόν ύπόχρεων καί τήν διαδι-
κασίαν καταβολής είς τόν δικαιοϋχον τοϋ ανταλλάγματος της χρή-
σεως ή καρπώσεως, τό όποιον πρέπει νά άνταποκρίνεται είς τάς ύφι-
σταμένας έκάστοτε συνθήκας.

Επιβληθέντα μέτρα κατ' έφαρμογήν της παρούσης παραγράφου
αίρονται εύθύς άμα εκλείψουν οί προκαλέσαντες ταύτα Ιδιαίτεροι λόγοι.
Έπί άδικαιολογήτου παρατάσεως τών μέτρων άποφασίζει περί άρ-
σεως αύτών, κατά κοττηγορίας περιπτώσεων, τό Συμβούλιον της Ε-
πικρατείας, τη αίτήσει παντός έχοντος εννομον συμφέρον.

6. Διά νόμου δύναται νά ρυθμίζωνται τά της διαθέσεως έγκατα-
λελειμμένων έκτάσεων πρός άξιοποίησιν αυτών υπέρ της έθνικής οι-
κονομίας καί άποκατάστασιν άκτημόνων. Διά τοϋ αύτοϋ νόμου ορί-
ζονται καί τά της μερικής ή όλικής αποζημιώσεως τών ιδιοκτητών έν
περιπτώσει έπανεμφάνίσεώς των έντός εύλογου προθεσμίας.

7. Διά νόμου δύναται νά καθιερωθη ή άνοτγκαστική συνιδιοκτη-
σία συνεχομένων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, έφ' όσον ή αυτο-
τελής άνοικοδόμησις τούτων ή τινών έξ αύτών, δέν άνταποκρίνεται
πρός τούς έν τη περιοχή ταύτη ίσχύοντας ή μέλλοντας νά ισχύσουν
όρους δομήσεως.

8. Δέν ύπόκεινται είς άπαλλοτρίωσιν ή άγροτική ίδιοκτησία τών
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Σταυροττηγιοχκών Ιερών Μονών τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής φαρμα-
κολυτρίας âv Χαλκιδική, τών Βλατάδων έν Θεσσαλονίκη καί του Εύαγ-
γελιστοϋ Ιωάννου του θεολόγου έν Πάτμω, έξαιρουμένων τών μετο-
χιών. Όμοίως δέν υπόκειται είς άπαλλοτρίωσιν ή έν 'Ελλάδι περιου-
σία τών Πατριαρχείων 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας καί 'Ιεροσολύμων,
ώς καί της Ίερας Μονής τοϋ Σινα.

"Αρθρον 19.

Τό απόρρητον τών επιστολών καί τής καθ' οίονδήποτε άλλον τρό-
πον έλευθέρας ανταποκρίσεως ή έπικοινωνίας είναι απολύτως απα-
ραβίαστο ν. Νόμος όρίζει τάς έγγυήσεις ύπό τάς όποίας ή δικαστική
άρχή δέν δεσμεύεται έκ τοϋ άπορρήτου διά λόγους εθνικής άσφαλείας
ή πρός διακρίβωσιν Ιδιαιτέρως σοβαρών έγκλημάτων.

"Αρθρον 20.

1. "Εκαστος δικαιούται είς παροχήν έννομου προστασίας ύπό τών
δικαστηρίων και δύναται νά άναπτύξη ένώπιον τούτων τάς άπόψεις
του περί τών δικαιωμάτων ή συμφερόντων του, ώς νόμος όρίζει.

2. Τό δικαίωμα τής προηγουμένης άκροάσεως τοϋ ένδιαφερομένου
ίσχύει καί διά πασαν διοικητικήν ένέργειαν ή μέτρον λαμβανόμενον
είς βάρος τών δικαιωμάτων ή συμφερόντων αύτού.

Άρθρον 21.

1. Ή οίκογένεια, ώς θεμέλιον τής συντηρήσεως καί προαγωγής τοϋ
"Εθνους, ώς καί ό γάμος, ή μητρότης καί ή παιδική ήλικία τελούν ύπό
τήν προστασίαν τού Κράτους.

2. Πολύτεκνοι οίκογένειαι, άνάπηροι πολέμου καί είρηνικής πε-
ριόδου, θύμοττα πολέμου, χήραι καί όρφανά τών έν πολέμω πεσόντων,
ώς καί πάσχοντες έξ άνιάτου σωματικής ή πνευματικής νόσου δικαι-
ούνται τής είδικής φροντίδος τοϋ Κράτους.

3. Τό Κράτος μέριμνα διά τήν ύγείαν τών πολιτών καί λαμβάνει
είδικά μέτρα διά τήν προστασίαν τής νεότητος, τοϋ γήρατος, τής ανα-
πηρίας καί διά τήν περίθαλψιν τών άπορων.

4. Ή άπόκτησις κατοικίας ύπό τών στερουμένων ταύτης ή ανε-
παρκώς στεγαζομένων άποτελεϊ άντικείμενον είδικής φροντίδος τοϋ
Κράτους.
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Άρθρον 22.

1. Ή εργασία άποτελεί δικαίωμα καί τελεί ύττό την ττροστασίαν
τοϋ Κράτους, μεριμνώντος διά τήν δημιουργίαν συνθηκών άπασχολή-
σεως ττάντων τών πολιτών καί διά τήν ήθικήν καί ύλικήν εξύψωσιν
τοϋ έργαζομένου άγροτικοϋ καί άστικού πληθυσμού.

Πάντες οί έργαζόμενοι, άνεξαρτήτοος φύλου ή άλλης διακρίσεως,
δικαιούνται ίσης άμοιβής δΓ ίσης άξίας παρεχομένην έργασίαν.

2. Διά νόμου καθορίζονται οί γενικοί όροι έργασίας, συμπληρού-
μενοι ύπό τών δι' έλευθέρων διαπραγματεύσεων συναπτομένων συλλο-
γικών συμβάσεων έργασίας καί, έν άποτυχία τούτων, ύπό τών διά
διαιτησίας τιθεμένων κανόνων.

3. Οίαδήποτε μορφή άναγκαστικής έργασίας άπαγορεύεται.

Είδικοί νόμοι ρυθμίζουν τά τής έπιτάξεοος προσωπικών ύπηρεσιών

είς περίπτωσιν πολέμου ή έπιστρατεύσεως ή πρός άντιμετώπισιν ά-
ναγκών τής άμύνης τής Χώρας ή έπειγούσης κοινωνικής άνάγκη ς έκ
θεομηνίας ή δυναμένης νά θέση εις κίνδυνον τήν δημοσίαν ύγείαν, ώς
καί τά τής προσφοράς προσωπικής έργασίας είς τούς όργανισμούς το-
πικής αυτοδιοικήσεως πρός ίκανοποίησιν τοπικών άναγκών.

4. Τό Κράτος μεριμνά διά τήν κοινωνικήν άσφάλισιν τών έργαζο-
μένων, ώς νόμος όρίζει.

Ερμηνευτική δήλωσις

Etç τους γενικούς όρους έργασίας περιλαμβάνεται καί ό προσδιορισμός

τού τρόπου καί ΰττοχρέου είσπράξεως καί άποδόσεως πρός τάς συνδικαλι-
στικός όργανώσεις της ύπό τών οικείων καταστατικών προβλεπομένης συν-
δρομής τών μελών αύτών.

Άρθρον 23.

1. Τό Κράτος λαμβάνει τά προσήκοντα μέτρα πρός διασφάλισιν
τής συνδικαλιστικής έλευθερίας καί τήν άκώλυτον άσκησιν τών συνα-
φών πρός τοίύτην δικαιωμάτων κοττά πάσης προσβολής τούτων έντός
τών όρίων τοϋ νόμου.

2. Ή άπεργια άποτελεΐ δικαίωμα, άσκείται δέ ,ύπό τών νομίμοος
συνεστημένων συνδικαλιστικών όργανώσεων πρός διαφύλαξιν καί
προαγωγήν τών. οίκονομικών καί έργασιακών έν γένει συμφερόντων
τών έργαζομένων.



Κ Ε Ν ΤPON ΕρΞγΝΗΣ

(ΣΤΟΡ/ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

'Απαγορεύεται ή ύφ* οιανδήποτε μορφήν άπεργία είς τους δικα-
στικούς λειτουργούς και τους ύπηρετοϋντας είς τά σώματα άσφαλείας.
Τό δικαίωμα προσφυγής είς άπεργίαν τελεί υπό τους συγκεκριμένους
περιορισμούς τοϋ ρυθμίζοντος τούτο νόμου προκειμένου περί τών δη-
μοσίων ύπαλλήλων καί τών ύπαλλήλων τής τοπικής αύτοδιοική-
σεως καί τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ώς καί τού προ-
σωπικού τών πάσης μορφής έπιχειρήσεων δημοσίου χαρακτη ρος ή
κοινής ώφελείας, ή λειτουργία τών όποίων έχει ζωτική ν σημασίαν διά
τήν έξυπηρέτησιν βασικών άνοτγκών τού κοινωνικού συνόλου. Οί πε-
ριορισμοί ούτοι δέν δύνανται νά έξικνούνται μέχρι τής καταργήσεως
τοϋ δικαιώματος της άπεργίας ή της παρακωλύσεως της νομίμου α-
σκήσεως ςχύτοϋ.

"Αρθρον 24.

1. Ή προστασία τού φυσικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος ά-
ποτελεί ύποχρέωσιν τοϋ Κράτους. Τό Κράτος ύποχρεοϋται νά λαμβά-
νη ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα πρός διαφύλαξιν αύ-
τοϋ. Νόμος κοίθορίζει τά άφορώντα είς τήν προστασίοα; τών δασών καί
τών δασικών έν γένει έκτάσεων. 'Απαγορεύεται ή μεταβολή τοϋ
προορισμού τών δημοσίων δασών καί τών δημοσίων δασικών έκ-
τάσεων, πλήν άν προέχη διά τήν 'Εθνικήν Οίκονομίαν ή άγροτική
έκμετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις έκ δημοσίου συμφέροντος έπι-
βαλλομένη.

2. Ή χωροταξική άναδιάρθρωσις τής Χώρας, ή διαμόρφωσις, ή
άνάπτυξις, ή πολεοδόμησις καί ή έπέκτασις τών πόλεων καί τών οικι-
στικών έν γένει περιοχών, τελεί ύπό τήν ρυθμιστικήν άρμοδιότητα
καί τόν έλεγχον τοϋ Κράτους, έπί τω τέλει της έξυπηρετήσεως τής λει-
τουργικότητος καί άναπτύξεως τών οίκισμών καί τής έξασφαλίσεως
τών καλλιτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως.

3. Πρός άναγνώρισιν περιοχής ώς οίκιστικής, ώς καί διά τήν πο-
λεοδομικήν ένεργοποίησιν αύτής, αί περιλαμβανόμενοι έν αύτή ίδιο-

*κτησίαι συμμετέχουν ύποχρεωτικώς είς τήν διάθεσιν, άνευ άποζήμιώ-
σεως ύπό τοϋ οικείου φορέως, τών άπαραιτήτων έκτάσεων πρός δη-
μιουργίαν όδών, πλατειών καί χώρων έν γένει κοινωφελών χρήσεων
καί σκοπών, ώς καί είς.τάς δοπτάνας πρός έκτέλεσιν τών βασικών κοι-
νοχρήστων πολεοδομικών έργων, ώς νόμος όρίζει.

ΑΚααι -ι?,·, Α . ...
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4. Διά νόμου δύναται νά προβλέπεται συμμετοχή τών Ιδιοκτητών
περιοχής, χαρακτη ριζομένης ώς οικιστικής, είς τήν έπί τή βάσει εγκε-
κριμένου σχεδίου άξιοποίησιν καί γενικήν διαρρύθμισιν ναύτης, δι*
αντιπαροχής ίσης άξίας άκινήτων ή τμημάτων κατ1 όροφον Ιδιοκτη-
σίας, έκ τών τελικώς καθοριζομένων ώς οίκοδομησίμων χώρων ή κτι-
ρίων τής περιοχής ταύτης.

5. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων έχουν έφαρμο-
γήν καί έπί άναμορφώσεως ύφισταμένων ήδη οικιστικών περιοχών.
Αϊ έκ τής άναμορφώσεως έλεύθεραι έκτάσεις διατίθενται πρός δημιουρ-
γίαν κοινοχρήστων χώρων ή εκποιούνται πρός κάλυψιν των δαπα-
νών τής πολεοδομικής άναμορφώσεως, ώς νόμος όρίζει.

6. Τά μνημεία καί αϊ παραδοσιακοί περιοχαί καί στοιχεία τελούν
ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους. Νόμος θέλει ορίσει τά άναγκαΐα
πρός πραγματοποίησιν τής προστασίας ταύτης περιοριστικά τής
ιδιοκτησίας μέτρα, ώς καί τόν τρόπον καί τό είδος τής άποζημιώσεως
τών ιδιοκτητών.

"Αρθρον 25.

!. Τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου, ώς άτομου καί ώς μέλους τοϋ
κοινωνικού συνόλου, τελούν ύπό τήν έγγύησιν τοϋ Κράτους, πάντων
τών οργάνων αύτοϋ ύποχρεουμένών νά διασφαλίζουν τήν άκώλυτον
άσκησιν αύτών.

2. Ή άνοίγνώρισις καί προστασία τών θεμελιωδών καί άπαρα-
γράπτων δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου ύπό τής Πολιτείας άποβλέπει
είς τήν πραγματοποίησιν τής κοινωνικής προόδου έν έλευθερία καί
δικαιοσύνη.

3. Ή καταχρηστική άσκησις δικαιώματος δέν επιτρέπεται.

4. Τό Κράτος δικαιούται νά άξιώνη παρ' όλων τών πολιτών τήν
έκπλήρωσιν τοϋ χρέους τής κοινωνικής καί έθνικής άλληλεγγύης.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡ1 YON

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΣΥΝΤΑΗΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Άρθρον 26.

1. Ή νομοθετική λειτουργία ασκείται ύπό τής Βουλής καί τοϋ Προ-
έδρου τής Δημοκρατίας.

2. Ή έκτελεστική λειτουργία άσκείται ύπό τοϋ Προέδρου της Δη-
μοκρατίας καί της Κυβερνήσεως.

3. Ή δικαστική λειτουργία ασκείται υττό τών δικαστηρίων, αϊ α-
ποφάσεις δε ocûtcov έκτελοϋνται έν όνόματι τοϋ 'Ελληνικού Λαού.

"Αρθρον 27.

1. Ουδεμία μεταβολή τών όρίων της Επικρατείας δύναται νά γί-
νη άνευ νόμου ψηφιζομένου διά τής άπολύτου πλειοψηφίας τού όλου
άριθμοϋ τών βουλευτών.

2. "Ανευ νόμου, ψηφιζομένου διά τής άπολύτου πλειοψηφίας τού
όλου άριθμοϋ τών βουλευτών, δέν είναι δεκτή είς τήν 'Ελληνικήν Έ-
πικράτειαν ξένη στρατιωτική δύναμις, ούδέ δύναται νά διαμένη έν
αύτη ή νά διέλθη δι1 αύτής.

Άρθρον 28.

1. Οί γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες τού διεθνούς δικαίου, ώς
καί αί διεθνείς συμβάσεις άπό της έπικυρώσεως αύτών διά νόμου καί
τής κατά τούς όρους έκάστης τούτων θέσεων αύτών έν ίσχύί αποτε-
λούν άνοατόσπαστον μέρος τού έσωτερικού έλληνικοϋ δικαίου, υπερι-
σχύουν δε πάσης άντιθέτου διοττάξεως νόμου. Ή έφαρμογή τών κα-
νόνων τού διεθνούς δικαίου καί τών διεθνών συμβάσεων έναντι τών
αλλοδαπών τελεί πάντοτε ύπό τόν όρον της άμοιβαιότητος.

2. Πρός έξυπηρέτησιν σπουδαίου έθνικού συμφέροντος καί προα-
γωγήν τής συνεργασίας μετ* άλλων κρατών είναι δυνατή ή διά συν-
θήκης ή συμφωνίας άναγνώρισις άρμοδιοτήτων κατά τό Σύνταγμα
είς όργανα διεθνών οργανισμών. Πρός ψήφισιν τού κυρούντος τήν συν-
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θήκην ή συμφωνίαν νόμου άπαιτεϊται πλειοψηφία τών τριών πέμπτων
τοϋ όλου αριθμού τών βουλευτών.

3. Ή 'Ελλάς προέρχεται έλευθέροος, διά νόμου ψηφιζομένου ύπό
της άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου αριθμού τών βουλευτών, εις πε-
ριορισμούς είς την άσκησιν της έθνικής κυριαρχίας, έφ1 όσον τούτο
ύπαγορεύεται έκ σπουδαίου έθνικού συμφέροντος, δέν θίγει τα δικαι-
ώματα τοϋ άνθρώπου καί τάς βάσεις τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος,
γίνεται δέ βάσει τών άρχών. της ίσότητος καί ύπό τόν όρον της άμοι-
βαιότητος.

Άρθρον 29.

1. "Ελληνες πολϊται, έχοντες τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν, δύνανται
νά ιδρύουν έλευθέροος καί νά μετέχουν εις πολιτικά κόμματα, ή όργά-
νωσις καί ή δράσις τών οποίων οφείλει νά ύπηρετη την ελευθέρου λει-
τουργίαν τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος.

Πολϊται, μή αποκτήσαντες έτι τό δικαίωμα τού έκλέγειν, δύνανται
νά μετέχουν είς τά τμήματα νέων τών κομμάτων.

2. Νόμος δύναται νά όρίζη τήν οίκονομική ν ύπό τοϋ Κροπτους ένί-
σχυσιν τών κομμάτων καί τήν δημοσιότητα τών εκλογικών δαπανών
αύτών καί τών ύποψηφίων βουλευτών.

3. Απαγορεύονται άπολύτως αί οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις
ύπέρ πολιτικών κομμάτων τών δικαστικών λειτουργών, τών στρατι-
ωτικών έν γένει καί τών όργάνων τών σωμάτων άσφαλ^ίας καί τών
δημοσίων ύπαλλήλων, ώς καί ή ενεργός ύπέρ κόμματος δράσις τών
ύπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τών δημοσίων έ-
πιχειρήσεων, ώς καί τών όργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κεφάλαιον Πρώτον
Άνάδειξις τοϋ Προέδρου.
Άρθρον 30.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής τοϋ Πολιτεύμα-
τος. Έκλέγεται ύπό τής Βουλής διά περίοδον πέντε ετών, κατά τά έν
άρθροις 32 καί 33 όριζόμενα.
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2. Το αξίωμα του Προέδρου εΐναι άσυμβίβαστον πρός οιονδήποτε
άλλο αξίωμα, θεσιν ή έργον.

3. Ή προεδρική περίοδος άρχεται άπό τής ορκωμοσίας τοϋ Προ-
έδρου.

4. Είς περίπτωσιν πολέμου ή προεδρική θητεία παρατείνεται μέ-
χρι λήξεως αυτοϋ.

5. 'Επανεκλογή τοϋ αυτοϋ προσώπου άπαξ μόνον επιτρέπεται.

"Αρθρον 31.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται νά έκλεγή ό άπό πενταετίας
τουλάχιστον καί έκ πατρός τήν καταγωγή ν "Ελλην πολίτης, συμπλη-
ρώσας τό τεσσαρακοστόν ετος της ήλικίας του καί έχων την νόμιμον
ικανότητα τοϋ εκλέγειν.

"Αρθρον 32.

1. Ή έκλογή τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίάς Οπό τής Βουλής ένερ-
γείται διά μυστικής ψηφοφορίας καί εις είδικήν πρός τοϋτο συνεδρίασιν,
προσκαλουμένης υπό τοϋ Προέδρου της Βουλής ενα τουλάχιστον μήνα
πρό της λήξεως της θητείας τοϋ έν ένεργείςε Προέδρου τής Δημοκρα-
τίας, κατά τά υπό τοϋ Κοα>ονισμοϋ αυτής οριζόμενα.

Είς περίπτωσιν όριστικής άδυναμίας τοϋ Προέδρου τής Δημοκρα-
τίας προς έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αυτοϋ, κατά τά έν παραγρά-
φω 2 τοϋ άρθρου 34 οριζόμενα, ώς καί είς περίπτωσιν παραιτήσεως,
θανάτου ή εκπτώσεως αυτοϋ, κατά τάς διατάξεις τοϋ Συντάγματος,
ή πρός έκλογήν νέου Προέδρου τής Δημοκρατίας συνεδρίασις συγκα-
λείται εντός δέκα τό βραδϋτερον ή μερών άπό της προώρου λήξεως της
θητείας τοϋ προηγουμένου Προέδρου.

2. Ή εκλογή τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας ένεργείται είς πασαν
περίπτωσιν διά πλήρη θητείαν.

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ό συγκεντρώσας τήν πλει-
οψηφίαν τών δυο τρίτων τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών βουλευτών.

Εις περίπτωσιν μή συγκεντρώσεως της πλειοψηφίας ταύτης ή ψη-
φοφορία επαναλαμβάνεται μετά πενθήμερο ν.

'Εάν δέν έπιτευχθη ουδέ κατά τήν δευτέραν ψηφοφορίαν ή καθορι-
ζομένη πλειοψηφία, ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ έτι μετά πεν-
θήμερο ν, εκλέγεται δέ Πρόεδρος της Δημοκρατίας ό συγκεντρώσας τήν
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ττλειοψηφίαυ τών τριών ττέμτττων του όλου αριθμού τών βουλευτών.

4. Μή έπιτευχθείσης ουδέ κατά τήν τρίτην ψηφοφορίαν τής μνη-
σθείσης ηύξημένης πλειοψηφίας, διαλύεται ή Βουλή έντός δεκαημέρου
άπό ταύτης, προκηρυσσομένης έκλογής πρός άνάδειξιν νέας Βουλής.
Τό σχετικόν διάταγμα υπογράφεται υπό μόνου τόϋ έν ένεργεία Προ-
έδρου τής Δημοκρατίας καί τούτου μή υπάρχοντος ύπό τοϋ άνοτττλη-
ρούντος οίύτόν Προέδρου τής Βουλής.

Ή έκ τών νέων εκλογών άναδεικνυομένη Βουλή, ευθύς μετά τήν
συγκρότησιν αύτής είς σώμα, προβαίνει διά μυστικής ψηφοφορίας είς
τήν έκλογήν Προέδρου τής Δημοκρατίας διά τής πλειοψηφίας τών
τριών πέμπτων τοϋ όλου άριθμού τών βουλευτών.

Μή έπιτευχθείσης τής μνησθείσης πλειοψηφίας, ή ψηφοφορία έ-
παναλαμβάνεται έντός πενθημέρου, έκλέγεται δε Πρόεδρος τής Δημο-
κρατίας ό συγκεντρώσας τήν άπόλυτον πλειοψηφίςχν τοϋ όλου άρι-
θμοϋ τών βουλευτών. Μή έπιτευχθείσης ούδέ τής πλειοψηφίας τοίύτης,
ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ ετι, μετά πενθήμερον καί μεταξύ
τών δύο πλειοψηφούντων προσώπων, θεωρείται δε έκλεγείς ώς Πρό-
εδρος τής Δημοκρατίας ό σχετικώς πλειοψηφήσας.

5. Έάν ή Βουλή είναι άποϋσα συγκαλείται αύτη έκτάκτως πρός έκ-
λογήν τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, κατά τά έν παραγράφω 4
οριζόμενα.

Έάν ή Βουλή έχη διαλυθή κοτθ* οιονδήποτε τρόπον, ή έκλογή τοϋ
Προέδρου άναβάλλεται μέχρι συγκροτήσεως εις σώμα της νέας Βουλής
καί εντός είκοσι τό βραδύτερον ή μερών άπό ταύτης, κοττά τά έν παρα-
γράφω 3 και 4 όριζόμενα, τηρουμένων καί τών ορισμών τής παραγρά-
φου 1 τοϋ άρθρου 34.

6. Έφ' όσον ή κατά τάς προηγουμένας πάροιγράφους όριζομένη
διαδικασία έκλογής νέου Προέδρου δέν ήθελε περατωθή εγκαίρως, ό
δ ι ατελών Πρόεδρος τής .Δημοκρατίας συνεχίζει τήν άσκησιν τών καθη-
κόντων του και μετά τήν λήξιν τής θητείας του, μέχρις άναδείξεως νέου
Προέδρου.

Ερμηνευτική δήλωσις

«Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραιτούμενος, ττρό της λήξεως της Θη-
τείας του, δέν δύναται νά μετάσχη είς τήν έτκχκολουθούσαν, συνεπεία της
παραιτήσεως του, έκλογήν».
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"Αρθρον 33.

1. Ό εκλεγόμενος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας αναλαμβάνει τήν ά-
σκησιν τών καθηκόντων αυτοϋ άττό της έπομένης της λήξεως τής θη-
τείας τοϋ άττοχωροϋντος Προέδρου, είς πάσας δέ τάς λοιπάς περιπτώ-
σεις άπό τής έπομένης τής έκλογής αυτοϋ.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δίδει ενώπιον τής Βουλής τόν
άκόλουθον όρκον πρίν ή άναλάβη τήν άσκησιν τών καθηκόντων του:

«Όμνύω είς τό όνομα τής Αγίας καί 'Ομοουσίου καί 'Αδιαιρέτου
Τριάδος νά φυλάττω τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, νά μεριμνώ διά τήν
πιστήν τήρησιν αύτών, νά υπερασπίζω τήν έθνικήν άνεξαρτησίαν καί
τήν άκεραιότητα τής Χώρας, νά προστατεύω τά δικαιώματα καί τάς
έλευθερίας τών 'Ελλήνων καί νά ύπηρετώ τό γενικόν συμφέρον καί τήν
πρόοδον τοϋ 'Ελληνικού Λαού».

3. Νόμος όρίζει τήν πρός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κατα-
βλητέαν χορηγίαν καί τήν λειτουργίαν τών διά τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων του όργανουμένων υπηρεσιών.

"Αρθρον 34.

1. Τόν Πρόεδρον της Δημοκροττίας άποδημοϋντα ύπέρ τάς δέκα
ημέρας, έκλείποντα, παραιτούμενον, έκπεσόντα ή κωλυόμενον έξ οιου-
δήποτε λόγου νά άσκήση τά καθήκοντα αυτού, άναπληροϊ προσωρι-
ρινώς ό Πρόεδρος τής Βουλής, μή ύπαρχούσης δέ ταύτης, ό Πρόεδρος
της τελευταίας Βουλής καί τούτου άρνουμένου ή μή ύπάρχοντος ή
Κυβέρνησις συλλογικώς.

Κατά τήν περίοδον τής άναπληρώσεως τοϋ Προέδρου δέν έχουν
εφαρμογήν αί διατάξεις περί διαλύσεως τής Βουλής, έξαιρέσει τής πε-
ριπτώσεως τοϋ άρθρου 32 παρ. 4, ώς καί αί διατάξεις περί παύσεως
της Κυβερνήσεως καί προσφυγής εις δημοψήφισμα κατά τάς διατάξεις
τοϋ άρθρου 37 παράγραφος 4 καί τοϋ άρθρου 44 παράγραφος 2.

2. Παρατεινομένης της άδυναμίας τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας
πρός άσκησιν τών καθηκόντων του πέραν τών τριάκοντα ή μερών, συγ-
καλείται υποχρεωτικώς ή Βουλή καί άν αύτη έχη διαλυθή, όπως άπο-
φανθη διά τής πλειοψηφίας τών τριών πέμπτων τοϋ συνόλου τών με-
λών αύτής, άν συντρέχη περίπτωσις έκλογής νέου Προέδρου. Εις ού-
δεμίαν περίπτωσιν πάντως ή εκλογή νέου Προέδρου τής Δημοκρατίας
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δύναται νά καθυστερήση πέραν τών έξ συνολικώς μηνών άπό τής ενάρ-
ξεως τής λόγω άδυναμίας αύτοϋ άναπληρώσεώς του.

Κεφάλαιον Δεύτερον
Έξουσίαι καί εύθύνη έκ τών πράξεων τοϋ Προέδρου
Άρθρον 35.

1. Ούδεμία πράξις τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας ισχύει, ούδέ
εκτελείται, άνευ τής προσυπογραφής τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού, όστις
διά μόνης τής ύπογραφής του καθίσταται ύπεύθυνος, ώς καί τής δη-
μοσιεύσεως αύτής είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερήσεως.

Έν περιπτώσει παύσεως τής Κυβερνήσεως, άν ό Πρόεδρος αύτής
δέν προσυπογράφη τό οίκεϊον διότπαγμα, προσυπογράφεται τούτο
ύπό τού νέου Πρωθυπουργού.

2. Κατ' έξαίρεσιν δέν χρήζουν προσυπογραφής αί άκόλουθοι άπο-
κλειστικώς πράξεις:

α) Ό διορισμός τοϋ Πρωθυπουργού.

β) Ή σύγκλησις τού Υπουργικού Συμβουλίου ύπό τήν Προεδρίαν
αύτοϋ, κατά τά έν άρθρω 38 παρόίγραφος 3 οριζόμενα.

γ) Ή σύγκλησις τοϋ Συμβουλίου τής Δημοκρατίας.

δ) Ή άναπομπή ψηφισθέντος ύπό τής Βουλής νομοσχεδίου ή προ-
τάσεως νόμου κατά τό άρθρον 42 παράγραφος 3.

ε) Αί έν άρθροις 32 παράγραφος 4, 37 παράγραφος 3, 41 παρά-
γραφοι 1 καί 4 καί 44 παράγραφος 2 άναφερόμεναι άρμοδιότητες.

στ) Διαγγέλμοττα έκδιδόμενα είς όλως έκτόποτους περιστάσεις κατά
τήν παράγραφο ν 3 τοϋ άρθρου 44.

ζ) Ό διορισμός τοϋ προσωπικού τών ύπηρεσιών τής Προεδρίας
τής Δημοκρατίας.

Άρθρον 36.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, τηρουμένων οπωσδήποτε τών
ορισμών τοϋ άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς τό Κρά-
τος, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας ειρήνης, συμμαχίας, οι-
κονομικής συνεργασίας καί συμμετοχής είς διεθνείς οργανισμούς ή ένώ-
σεις, άνακοινώνει δέ αύτάς εις τήν Βουλήν μετά τών άναγκαίων δια-
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σαφήσεων, άμα το συμφέρον και ή άσφάλεια τοϋ Κράτους τό έπιτ ρέ-
πουν.

2. Ai περί έμπορίας, ώς και αΐ περί φορολογίας, οικονομικής συνερ-
γασίας καί συμμετοχής είς διεθνείς οργανισμούς ή ένώσεις, συνθήκαι
καί όσαι άλλα ι περιέχουν παροίχωρήσεις περί τών όποιων κατ' άλλας
διοττάξεις τοϋ Συντόίγμοττος δέν δύναται νά όρισθή τι άνευ νόμου ή έπι-
βαρύνουν άτομικώς τούς "Ελληνας δέν έχουν ίσχύν άνευ τυπικού νό-
μου κυροϋντος τοα>τας.

3. Μυστικά άρθρα συνθήκης, ούδέποτε δύναται νά άνατρέψουν
τά φανερά.

4. Ή κύρωσις διεθνών συνθηκών δέν δύναται ν' άποτελέση άντι-
κείμενον νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως κατά τό άρθρον 43 παράγραφοι
2 καί 4.

Άρθρον 37.

1. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τόν Πρωθυπουργόν, έπί
τή προτάσει δέ οχύτοϋ διορίζει καί παύει τά λοιπά μέλη της Κυβερνή-
σεως καί τούς 'Υφυπουργούς.

2. Πρωθυπουργός διορίζεται ό άρχηγός τού διαθέτοντος έν τή
Βουλή τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν τών έδρών κόμματος. Άν τό κόμμα
δέν έχη άρχηγόν, ή άν ό άρχηγός οαττοϋ δέν έξελέγη βουλευτής ή δέν
ύπάρχη έκπρόσωπος, ό διορισμός ένεργεϊται μετά τήν ύπό της κοινο-
βουλευτικής ομάδος τοϋ κόμματος άνάδειξιν άρχηγού αύτής, πραγμα-
τοποιούμενη ν τό βραδύτερον εντός πενθημέρου άπό τής ύπό τού Προ-
έδρου τής Βουλής άνακοινώσεως είς τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας
τής έν τή Βουλή δυνάμεως τών κομμάτων.

3. Έόα> ούδέν κόμμα διοίθέτη τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν τών έν
τη Βουλή έδρών, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέχει έντολήν διε-
ρευνητικήν εις τόν άρχηγόν τοϋ σχετικώς πλειοψηφοϋντος κόμματος
πρός διακρίβωσιν τής δυνατότητος σχηματισμού Κυβερνήσεως άπο-
λαυούσης τής έμπιστοσύνης τής Βουλής, κατά τά έν τή προηγουμένη
παρίχγράφω οριζόμενα.

4. Μή έπιτυγχανομένου τούτου, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύ-
ναται νά άναθέση νέαν διερευνητικήν έντολήν είς τόν άρχηγόν τού δευ-
τέρου εις κοινοβουλευτικήν δύναμιν κόμματος ή νά διορίση Πρωθυπουρ
γόν, μετά γνώμη ν τοϋ Συμβουλίου Δημοκρατίας, μέλος ή μή τής Βου-
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λής, δυνάμενον κατά τήν κρίσιν του νά τύχη ψήφου έμπιστοσύνης τής
Βουλής.

Είς τόν ούτω προκριθέντα Πρωθυπουργόν ό Πρόεδρος τής Δημο-
κρατίας δύναται νά παράσχη καί τό δικαίωμα διαλύσεως τής Βουλής
πρός διεξαγωγήν εκλογών.

Άρθρον 38.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας απαλλάσσει τών καθηκόντων του
τόν Πρωθυπουργόν παραιτούμενον, ώς καί άν ή Κυβέρνησις άποδοκι-
μασθή ύπό τής Βουλής, κατά τά έν άρθρω 84 οριζόμενα.

Εϊς τάς περιπτώσεις ταύτας ή εντολή σχηματισμού Κυβερνήσεως
ανατίθεται είς μέλος τής Βουλής ύποχρεούμενον όπως ζητήση ψήφον
εμπιστοσύνης κατά τό άρθρον 84, ή είς μέλος ή μή της Βουλής πρός
άμεσον διάλυσιν αύτής καί ένέργειαν έκλογών.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται νά παύση τήν Κυβέρνη-
σιν, άφού άκούση τήν γνώμην τού Συμβουλίου τής Δημοκρατίας, έφαρ-
μοζομένου περαιτέρω τού β' εδαφίου τής προηγουμένης παραγράφου.

3. Ό Πρόεδρος τής Δημοκροτπ'ας εις εκτάκτους περιστάσεις δύνα-
ται νά συγκαλή παρ' αύτω τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ύπό τήν προ-
εδρίαν του.

Άρθρον 39.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κοττά τάς ύπό τού Συντάγματος
ειδικώς προβλεπομένας περιπτώσεις, συγκαλεί παρ* αύτω καί ύπό τήν
προεδρίαν του τό Συμβούλιον τής Δημοκρατίας. 'Ομοίως συγκαλεί
τούτο καί εις πασαν άλλην σοβαράν κατά τήν κρίσιν του έθνικήν πε-
ρίστασιν.

2. Τό Συμβούλιον τής Δημοκροττίας άπαρτίζεται έκ τών κοττά δη-
μοκρατικόν τρόπον εκλεγέντων καί διατελεσάντων Προέδρων τής Δη-
μοκρατίας, τού Πρωθυπουργού, τού Προέδρου τής Βουλής, τοϋ Αρ-
χηγού τής Αξιωματικής έν τη Βουλή Αντιπολιτεύσεως, ώς καί τών
προερχομένων έκ τής Βουλής Πρωθυπουργών ή διοττελεσάντων Πρωθ-
υπουργών εις Κυβέρνησιν τυχούσοα> τής εμπιστοσύνης τής Βουλής.

Άρθρον 40.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας συγκοπεί τακτικώς τήν Βουλήν
άπαξ τού έτους κατά τά έν άρθρω 64 παράγραφος 1 οριζόμενα καί έ-
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κτάκτως οσάκις κρίνη τούτο εύλογον, κηρύσσει δε αύτοπροσώπως ή
διά τού Πρωθυπουργού την έναρξιν καί την λήξιν έκάστης βουλευτι-
κής περιόδου.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπαξ μόνον δύναται νά άναστεί-
λη τάς εργασίας τής βουλευτικής συνόδου είτε άναβάλλων τήν εναρ-
ξιν είτε διοτκόπτων τήν έξακολούθησιν αύτών.

3. Ή άναστολή τών εργασιών δέν έπιτρέπεται νά διαρκέση πλέον
τών τριόα<οντα ημερών, ούδέ νά έποχναληφθή, κοττά τήν αύτή ν βουλευ-
τικήν σύνοδον, άνευ τής συγκαταθέσεως τής Βουλής.

Άρθρον 41.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται νά διαλύση τήν Βουλή ν
μετά γνώμην του Συμβουλίου τής Δημοκρατίας, έάν αύτη εύρίσκεται
έν προφοτνεϊ δυσαρμονία πρός τό λαϊκόν αίσθημα ή έάν ή σύνθεσις
αύτής δέν έξασφαλίζη κυβερνητικήν σταθερότητα.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται νά διαλύση τήν Βουλή ν,
προτάσει της τυχούσης ψήφου έμπιστοσύνης Κυβερνήσεως πρός άνα-
νέωσιν της λαϊκής έντολής, προκειμένου νά άντιμετωπισθή έξαιρετικής
σημασίας έθνικόν θέμα.

3. Τό περί διαλύσεως διάταγμα, προσυπογεγραμμένον έν τή πε-
ριπτώσει της προηγουμένης παραγράφου ύπό τού 'Υπουργικού Συμ-
βουλίου, πρέπει νά διαλαμβάνη συγχρόνως τήν προκήρυξιν έκλογών
έντός τριάκοντα ημερών καί τήν σύγκλησιν τής νέας Βουλής έντός τρι-
άκοντα ημερών άπό τούτων.

4; Βουλή έκλεγεϊσα μετά διάλυσιν τής προηγουμένης δέν δύναται
νά διαλυθή πρό τής παρελεύσεως έτους άπό τής ένάρξεως τών έργα-
σιών αύτής, έξαιρέσει τής περιπτώσεως τής καταψηφίσεως παρ' αύτη ς
δύο Κυβερνήσεων. Πρό τής ύπογραφής τοϋ διατάγματος ό Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας ζητεί τήν γνώμην τοϋ Συμβουλίου τής Δημοκρατίας
Αποκλείεται ή διάλυσις τής Βουλής δίς διά τήν αύτήν αίτίαν.

5. Ή Βουλή διαλύεται ύποχρεωτικώς εις τήν περίπτωσιν τοϋ άρ-
θρου 32 παρότγραφος 4.

Άρθρον 42.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κυροΐ, έκδίδει καί δημοσιεύει τούς
ύπό της Βουλής ψηφισθέντας νόμους έντός μηνός άπό τής έπιψηφίσεως
αύτών.

14
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2. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται, εντός της κατά την προ-
ηγουμένην παράγραφον προθεσμίας, νά άναπέμψη εις την Βουλήν
ψηφισθέν ύπ' αύτη ς νομοσχέδιον, εκθέτων καί τούς λόγους τής μή κυ-
ρώσεως.

3. Πρότασις νόμου ή νομοσχέδιον άναπεμφθέν ύπό τοϋ Προέδρου
της Δημοκρατίας εις τήν Βουλήν εισάγεται είς τήν Όλομέλειαν αύτής,
εάν δέ έπιψηφισθή καί αύθις διά τής άττολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου
αριθμού τών βουλευτών, κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 76 παρά-
γραφος 2, ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυροΐ, έκδίδει καί δημοσιεύει
τούτο ύποχρεωτικώς έντός δέκα ή μερών άπό της δευτέρας επ ι ψηφί-
σεως αύτοϋ.

"Αρθρον 43.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκδίδει τά άναγκαΐα διατάγματα
πρός έκτέλεσιν τών νόμων, ούδέποτε δέ δύναται νά άναστείλη τήν
εφαρμογήν των ούδέ νά έξαιρέση τινά τής έκτελέσεως αύτών.

2. Έπί τή προτάσει τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού έπιτρέπεται ή έκδο-
σις κανονιστικών διαταγμάτων βάσει ειδικής έξουσιοδοτήσεως νόμου
καί έντός τών όρίων ταύτης. Έξουσιοδότησις πρός εκδοσιν κανονιστι-
κών πράξεων ύπό έτέρων οργάνων τής διοικήσεως έπιτρέπεται προ-
κειμένου περί ρυθμίσεως είδικωτέρων Θεμάτων ή θεμάτων τοπικού εν-
διαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρος.

3. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκδίδει όργανωτικά διατάγματα
πρός ρύθμισιν τών είς τήν έσωτερικήν αποκλειστικώς διάρθρωσιν καί
λειτουργίαν τών ύπηρεσιών τοϋ Κράτους καί τών δημοσίων οργανι-
σμών αναγομένων θεμάτων, αποκλεισμένης τής δι' αύτών αύξήσεως
τού άριθμοϋ τού προσωπικού, ώς καί της μεταβολής τής βαθμολογι-
κής διαρθρώσεως τούτου. Τά οργανωτικά ταύτα διατάγματα έκδί-
δονται μετά γνώμην άνωτάτου συμβουλίου άποτελουμένου κατά τά
δύο τρίτα τουλάχιστον τών μελών του έκ δικαστικών λειτουργών, ώς
νόμος όρίζει.

4. Διά νόμων ψηφιζομένων ύπό τής 'Ολομελείας τής Βουλής δύνα-
ται νά παρέχεται έξουσιοδότησις πρός εκδοσιν κανονιστικών διατα-
γμάτων διά τήν ρύθμισιν τών είς αύτούς έν γενικω πλαισίορ καθορι-
ζομένων θεμάτων. Διά τών νόμων τούτων χαράσσονται αί γενικαί άρ-
χαί καί κατευθύνσεις τής άκολουθητέας ρυθμίσεως καί τίθενται χρονικά
όρια διά τήν χρήσιν τής έξουσιοδοτήσεως.
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5. Τά κατά τό άρθρον 72 παράγραφος 1 θέματα της άρμοδιότητος
της 'Ολομελείας της Βουλής δέν δύναται νά άττοτελέσουν άντικείμενον
τής κατά τήν ττροηγουμένην τταράγραφον έξουσιοδοτήσεως.

Άρθρον 44.

1. Εις εκτάκτους περιπτώσεις έξαιρετικώς έπειγούσης καί απρο-
βλέπτου όίνότ/κης, ό Πρόεδρος τής Δημοκροττίας, προτάσει του 'Υ-
πουργικού Συμβουλίου, δύναται νά έκδίδη πράξεις νομοθετικού πε-
ριεχομένου. Αύται ύποβάλλονται εις τήν Βουλήν πρός κύρωσιν κατά
τάς διοττάξεις τού άρθρου 72 παράγραφος 1, έντός τεσσαράκοντα ή-
μερων άπό τής εκδόσεως των ή έντός τεσσαράκοντα ήμερων άπό της
συγκλήσεως τής Βουλής είς σύνοδον. Έάν δέν ύποβληθούν εις τήν
Βουλήν έντός τών άνωτέρω προθεσμιών ή δέν έγκριθούν ύπ' αυτής
έντός τριών μηνών άπό τής ύποβολής των, άποβάλλουν έφ' έξής τήν
ισχύ ν των.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται διά διατάγματος νά προ-
κηρύσση τήν διεξαγωγήν δημοψηφίσματος έπί κρισίμων εθνικών θε-
μάτων.

3. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας είς όλως έξαιρετικάς περιστάσεις
άπευθύνει διαγγέλματα, δημοσιευόμενα διά τής 'Εφημερίδος τής Κυ-
βερνήσεως.

Άρθρον 45.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άρχει τών Ενόπλων Δυνάμεων τής
Χώρας, τήν διοίκησιν τών όποίων άσκεϊ ή Κυβέρνησις, ώς νόμος όρίζει.
Απονέμει δέ τούς βαθμούς είς τούς ύπηρετοϋντας είς αύτάς, ώς νόμος
όρίζει.

Άρθρον 46.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας διορίζει καί παύει κατά νόμον
τούς δημοσίους ύπαλλήλους, έκτός τών ύπό τού νόμου όριζομένων
έξοαρέσεων.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπονέμει τά κεκανονισμένα πα-
ράσημα, κατά τάς διατάξεις τοϋ περί αύτών νόμου.

Άρθρον 47.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει τό δικαίωμα όπως, προτά-
σει τοϋ Υπουργού Δικαιοσύνης καί μετά γνώμην συμβουλίου συγκρο-
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τουμένου κατά πλειοψηφίαν έκ δικαστών, χαρίζη, μετατρέπη ή με-
τριάζη τάς ιταρά τών δικαστηρίων καταγιγνωσκομένας ττοινάς, ώς
καί νά αίρη τάς πάσης φύσεως κατά νόμον συνεπείας καταγνωσθεισών
καί έκτιθεισών ποινών.

2. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνον τη συγκαταΟέσει της Βου-
λής εχει τό δικαίωμα νά άπονέμη χάριν είς Ύπουργόν καταδικασθέντα
κατά τό άρθρον 86.

3. 'Αμνηστία παρέχεται μόνον έπι πολιτικών έγκλημάτων διά προ-
εδρικού διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.

4. 'Αμνηστία έπί κοινών έγκλημάτων ουδέ διά νόμου παρέχεται.

Άρθρον 48.

1.Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έν περιπτώσει πολέμου ή έπι-
στρατεύσεως ένεκεν έξωτερικών κινδύνων, διά προεδρικού διατάγμα-
τος προσυπογραφομένου ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, έν περι-
πτώσει δέ σοβαρας διαταραχής ή έκδήλου άπειλής κατά τής δημοσίας
τάξεως καί άσφαλείας τού κράτους έξ έσωτερικών κινδύνων, διά προ-
εδρικού διατάγματος προσυπογραφομένου ύπό τοϋ Πρωθυπουργού,
δύναται νά άναστείλη καθ' άπασαν τήν Έπικράτειαν ή τμήμα αυτής,
τήν ίσχύν τών διατάξεων τών άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11
παραγρ. 1 εως καί 4, 12, 14, 19, 22, 23, 96 παράγραφος 4 καί 97 ή τι-
νών έξ αύτών, νά θέση είς έφαρμογήν τόν έκάστοτε Ισχύοντα νόμον
περί καταστάσεως πολιορκίας καί νά συστήση έξαιρετικά δικαστήρια.
Ό νόμος ούτος δέν δύναται νά τροποποιηθή κατά τήν διάρκειαν της
έφαρμογής του.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται, άπό τής έκδόσεως τοϋ
προεδρικού διατάγματος, ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις νά λαμβάνη
προσέτι καί πάντα τά άναγκαϊα νομοθετικής ή διοικητικής φύσεως μέ-
τρα, πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως καί τήν ταχυτέραν άπο-
κατάστασιν της λειτουργίας τών συντοίγματικών θεσμών.

3. Ή ίσχύς τοϋ κατά τήν παράγραφον 1 έκδιδομένου προεδρικού
διατάγματος, αν τούτο δέν άνακληθή δι' όμοίου διατάγματος ένωρί-
τερον, αίρεται αύτοδικαίως, έν περιπτώσει μέν πολέμου άπό τής λή-
ξεως αύτοϋ, έν πάση δέ άλλη περιπτώσει μετά τριάκοντα ήμέρας άπό
της δημοσιεύσεως του, έκτος έάν ή ίσχύς αύτοϋ παραταθή και πέραν
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τών τριάκοντα ημερών διά προεδρικού διατάγματος έκδιδομένου μετά
προηγουμένη ν άδειαν -iris Βουλής. Ή σχετική άπόφασις αύτής λαμβά-
νεται διά της όατολύτου πλειοψηφίας τών παρόντων μελών αύτής,
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 67.

4. Έάν ή εκδοσις τοϋ κατά τήν παράγραφον 1 προεδρικού διατά-
γματος γίνη έν άπουσία τής Βουλής, αύτη συγκαλείται καί άν έτι έλη-
ξεν ή περίοδος αύτής ή διελύθη, μέχρι πέρατος τής κατά τήν προηγου-
μένην παρότγραφόν προθεσμίας, ίνα άποφασίση περί τής παρατάσεως
τής Ισχύος τοϋ ώς άνω διατάγματος.

5. Άπό της δημοσιεύσεως τοϋ κατά τήν παράγραφον 1 προεδρι-
κού δίάτάγμοΓτος καί καθ* όλήν τήν διάρκειαν τής έφαρμογής του ίσχύει
αύτοδικαίοος ή κατά τό άρθρον 62 βουλευτική άσυλία καί άν έτι διελύ-
θη ή Βουλή ή έληξεν ή περίοδος αύτής.

Κεφάλαιον Τρίτον
Είδικαί εύθϋναι τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας
Άρθρον 49.

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν εύθύνεται όπωσδήποτε διά
πρό^εις ένεργηθείσας κατά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων του, εί μή
μόνον δι* έσχάτην προδοσίαν ή έκ προθέσεως παραβίασιν τού Συν-
τάγματος. Διά πράξεις μή σχετιζομένας πρός τήν άσκησιν τών καθη-
κόντων του ή δίωξις άναστέλλεται μέχρι λήξεως τής προεδρικής θη-
τείας.

2. Ή πρότασις περί κατηγορίας καί παραπομπής είς δίκην τού
Προέδρου της Δημοκρατίας υποβάλλεται είς τήν Βουλή ν ύπογεγραμ-
μένη ύπό τοϋ ένός τρίτου τούλάχιστον τών μελών αύτής, γίνεται δέ
όπτοδεκτή δι' άποφάσεως λαμβανομένης κατά πλειοψηφίαν τών δύο
τρίτων τοϋ συνόλου τών μελών αύτής.

3. Έάν ή πρότασις γίνη άποδεκτή, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
παροπτέμπεται εις τό κατά τό άρθρον 86 δικαστήριον, τών περί τού-
του διατάξεων έφαρμοζομένων άναλόγως καί έν προκειμένω.

4. Άπό τής παραπομπής του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπέχει
τής ασκήσεως τών καθηκόντων του, άναπληρούμενος κατά τά έν άρ-
θρω 34 οριζόμενα, άναλαμβάνει δέ έκ νέου ταύτα, έφ* όσον δέν έξηντλή-
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θη ή θητεία του άπό της εκδόσεως άτταλλακτικής άττοφάσεως τοϋ υπό
τοϋ άρθρου 86 δικαστηρίου.

5. Νόμος ψηφιζόμενος ϋττό της 'Ολομελείας της Βουλής ρυθμίζει
τά τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου.

"Αρθρον 50.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν έχει άλλας άρμοδιότητας, ει μή
όσας άπονέμει είς αυτόν ρητώς τό Σύνταγμα καί οί πρός αύτό συνά-
δουτες νόμοι.

ΤΜΗΜΑ Π
ΒΟΥΛΗ

Κεφάλαιον Πρώτον
*Ανάδειξις καί συγκρότησις τής Βουλής
"Αρθρον 51

1. Ό άριθμός τών βουλευτών καθορίζεται διά νόμου, δέν δύναται
όμως νά είναι κατώτερος τών διακοσίων, ούδέ άνώτερος τών τριακο-
σίων.

2. Οί βουλευτά ι αντιπροσωπεύουν τό "Εθνος.

3. Οί βουλευταί έκλέγονται δι* άμέσου, καθολικής καί μυστικής
ψηφοφορίας, ύπό τών έχόντων τό δικαίωμα τοϋ εκλέγειν πολιτών, ώς
νόμος όρίζει. Ό νόμος δέν δύναται νά περιορίση τό δικαίωμα τοϋ ε-
κλέγειν, εϊ μή μόνον λόγω μή συμπληρώσεως κατωτάτου όρίου ήλι-
κίας ή λόγω άνικανότητος πρός δικαιοπραξίαν ή συνεπεία άμετακλή-
του ποινικής καταδίκης δι* ώρισμένα έγκλήματα.

4. Αί βουλευτικαί έκλογαί διενεργούνται ταύτοχρόνως καθ* άπα-
σαν τήν Έπικράτειαν.

Νόμος δύναται νά όρίζη τά τής άσκήσεως τοϋ εκλογικού δικαιώ-
ματος ύπό τών έκτος τής 'Επικρατείας εύρισκομένων εκλογέων.

5. Ή άσκησις τού εκλογικού δικαιώματος, είναι ύποχρεωτική. Νό-
μος όρίζει έκάστοτε τάς έξαιρέσεις καί τάς ποινικάς κυρώσεις.

214



νΑρθρον 60.

Ή ελευθέρα και ανόθευτος έκδήλωσις της λαϊκής θελήσεως, ώς έκ-
φρασις τής λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό τήν έγγύησιν πάντων τών
λειτουργών της Πολιτείας, οίτινες υποχρεούνται νά διασφαλίζουν ταύ-
τη ν εις πάσαν περίπτωσιν. Διά νόμου ορίζονται αϊ ποινικαί κυρώσεις
κατά τών παραβατών της διατάξεως ταύτης.

Άρθρον 53.

1. Οί βουλευτά! έκλέγονται διά τέσσαρα συναπτά έτη, άρχόμενα
άπό τής ή μέρας τών γενικών έκλογών. "Αμα τή λήξει τής βουλευτικής
περιόδου διατάσσεται, διά προεδρικού διατάγματος, προσυποργα-
φομένου ύπό τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, ή διενέργεια γενικών βου-
λευτικών έκλογών έντός τριάκοντα ή μερών καί ή σύγκλησις της νέας
Βουλής είς τακτικήν σύνοδον, έντός .έτερων τριάκοντα ήμερών άπό
τούτων.

2. Βουλευτική εδρα, κενωθεϊσα κατά τό τελευταϊον έτος τής περι-
όδου, δέν πληρούται δΓ αναπληρωματικής έκλογής, όταν τοιαύτη
άπαιτήται κατά νόμον, έφ' όσον ό άριθμός τών κενών έδρών δέν ύπερ-
βαίνη τό πέμπτον τού όλου άριθμού τών βουλευτών.

3. Εις περίπτωσιν πολέμου παρατείνεται καθ' όλη ν τήν διάρκειαν
οτύτού, ή βουλευτική περίοδος. Έάν έχη διαλυθή ή Βουλή, άναστέλλε-
ται ή διενέργεια εκλογών μέχρι λήξεοος τού πολέμου, άνακαλουμένης
μέχρι ταύτης οαίττοδικαίως της διαλυθείσης Βουλής.

Άρθρον 54.

1. Τό έκλογικόν σύστημα καί αί έκλογικαί περιφέρειαι όρίζονται
διά νόμου.

2. Ό άριθμός τών βουλευτών έκάστης έκλογικής περιφερείας ορί-
ζεται διά προεδρικού διατάγματος έπί τη βάσει τού νομίμου πληθυ-
σμού τής περιφερείας, ώς ούτος προκύπτει έκ τής τελευταίας απο-
γραφής.

3. Μέρος τής Βουλής, ούχί μείζον τού ένός εικοστού τού όλου άρι-
θμού τών βουλευτέον, δύναται νά έκλέγεται ένιαίως καθ' άπασαν τήν
Έπικράτειαν, εν συναρτήσει πρός τήν συνολική ν έν τή Έπικρατεία
έκλογικήν δύναμιν έκάστου κόμματος, ώς νόμος όρίζει.
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Κεφάλαιον Δεύτερον
Κωλύματα καί ασυμβίβαστα τών Βουλευτών
"Αρθρον 55.

1. Όπως έκλεγή τις βουλευτής ατταιτείται νά είναι Έλλην πολί-
της, νά έχη τήν νόμιμον ικανότητα τοϋ έκλέγειν καί συμπεπληρω-
μένον τό είκοστόν πέμπτον ετος τής ήλικίας του κατά τήν ήμέραν τής
έκλογής.

2. Βουλευτής, στερηθείς τινός τών ανωτέρω προσόντων, εκπίπτει
αυτοδικαίως τοϋ βουλευτικού αξιώματος.

Άρθρον 56.

1» "Εμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί καί ύπάλληλοι, αξιωματικοί
τών ένοπλων δυνάμεων καί τών σωμάτων άσφαλείας, υπάλληλοι όρ-
γανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου, δήμαρχοι καί πρόεδροι κοινοτήτων καί διοικηταί ή
πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου ή δημοσίων ή δημοτικών έπιχειρήσεων, συμβολαιογράφοι, φύ-
λακες μεταγραφών καί ύποθηκών, δέν δύνανται νά άνοτκηρυχθοϋν υ-
ποψήφιοι, ούδέ νά εκλεγούν βουλευταί, έάν δέν παραιτηθούν πρό τής
ανακηρύξεως των ώς ύποψηφίων. Ή παραίτησις συντελείται διά
μόνης τής έγγράφου ύποβολής αυτής. Αποκλείεται ή επάνοδος τών
παραιτουμένων στρατιωτικών είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, άπαγο-
ρ εύεται δέ ή επάνοδος τών παραιτουμένων πολιτικών υπαλλήλων καί
λειτουργών πρό τής παρελεύσεως έτους άπό τής παραιτήσεως.

2. Τών περιορισμών τής προηγουμένης παραγράφου έξαιροϋνται
οί καθηγηταί τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυμόπτων. Νόμος ορί-
ζει τόν τρόπον της άνοπτληρώσεως αύτών, άναστελομένης της ασκή-
σεως τών πρός τήν ίδιότητα τοϋ καθηγητού άρμοδιοτήτων τοϋ εκλε-
γέντος, διαρκούσης τής βουλευτικής περιόδου.

3. "Εμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί έν ένεργεία kocî
αξιωματικοί τών σωμάτων άσφαλείας, ύπάλληλοι νομικών έν γένει
προσώπων δημοσίου δικαίου, διοικηταί καί ύπάλληλοι δημοσίων καί
δημοτικών έπιχειρήσεων ή κοινωφελών ιδρυμάτων, δέν δύνανται νά
άνακηρυχθοϋν ύποψήφιοι, ούδέ νά εκλεγούν βουλευταί είς οιανδήποτε
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έκλογικήν περιφέρειαν, εις την όττοίαν υπηρέτησαν πλέον του τριμή-
νου, κοττά την προ τών έκλογών τριετίαν. Eiç tous αύτούς περιορι-
σμούς ύπάγονται και οΐ διατελέσαντες γενικοί γραμματείς ύπουργείων
κοττά τό τελευταιον έξάμηνον τής τετραετούς βουλευτικής περιόδου.
Δέν ύπάγονται εις τούς αύτούς περιορισμούς οί ύποψήφιοι βουλευταί
της 'Επικρατείας καί οΐ κατώτεροι υπάλληλοι τών κεντρικών κρατικών
ύπηρεσιών.

4. Πολιτικοί υπάλληλοι καί στρατιωτικοί έν γένει, έχοντες άνει-
λημμένην, κατά νόμον, ύποχρέωσιν παραμονής έν τη ύπηρεσία έπί
ώρισμένον χρόνον, δέν δύνανται νά άνακηρυχθοϋν ύποψήφιοι, ουδέ
νά έκλεγοϋν βουλευταί, διαρκούντος τοϋ χρόνου τής ύποχρεώσεως
αύτών.

"Αρθρον 57.

1. Τά καθήκοντα τοϋ βουλευτού είναι άσυμβίβαστα πρός τά έργα
ή τήν ίδιότητα μέλους τοϋ διοικητικού συμβουλίου, διοικητού, γενι-
κού διευθυντού ή τών άναπλη ρωτώ ν αύτών, ή υπαλλήλου έμπορικής
έταιρείας, ή έπιχειρήσεως άπολαυούσης ειδικών προνομίων ή κρατι-
κής έπιχορηγήσεως ή τυχούσης παραχωρήσεως δημοσίας έπιχειρή-
σεως.

2. Βουλευταί, εμπίπτοντες εις τάς διατάξεις τής προηγουμένης πα-
ραγράφου, οφείλουν έντός οκτώ ήμερών, άφ' ής καταστή οριστική ή
εκλογή των, νά δηλώσουν έπιλογήν μεταξύ τοϋ βουλευτικού άξιώμα-
τος καί τών ώς άνω έργων. Έν παραλείψει τοιαύτης εμπροθέσμου δη-
λώσεως, εκπίπτουν οαίττοδικαίως τοϋ άξιώματος τοϋ βουλευτού.

3. Βουλευταί, άποδεχόμενοι οιονδήποτε τών έν τω προηγουμέ-
νω ή τω παρόντι άρθρω άναφερομένων καθηκόντων ή έργων, χαρα-
κτηριζομένων ώς αποτελούντων κώλυμα διά τήν ύποψηφιότητα βου-
λευτού, ή ώς άσυμβιβάστων διά τό βουλευτικόν αξίωμα, εκπίπτουν
αύτοδικαίως τούτου.

4. Οί βουλευταί δέν δύνανται νά άναλαμβάνουν προμηθείας, με-
λέτας, ή τήν έκτέλεσιν έργων τού Κράτους, τών οργανισμών τοπικής
αύτοδιοικήσεως, ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή
δημοσίων, ή δημοτικών έπιχειρήσεων καί ένοικιάσεις δημοσίων ή δη-
μοτικών φόρων, ουδέ νά μισθώνουν άκίνητα άνήκοντα είς τά άνω ανα-
φερόμενα πρόσωπα, ή νά δέχωνται πάσης μορφής παραχωρήσεις έπί
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τών άκινήτων αυτών. Ή παράβασις τών διατάξεων της παρούσης
παραγράφου συνεπάγεται εκπτωσιν άπό τού βουλευτικού άξιώματος
και άκυρότητα τών πράξεων. Αι πράξεις αύται είναι άκυροι και όταν
γίνωνται ύπό εμπορικών έταιρειών ή επιχειρήσεων, εις τάς όποιας
έργα διευθυντού ή διοικητικού ή νομικού συμβούλου εκτελεί βουλευ-
τής, ή μετέχει τούτων ώς ομόρρυθμος ή έτερόρρυθμος έταΐρος.

5. Είδικός νόμος όρίζει τόν τρόπον συνεχίσεως ή εκχωρήσεως ή
διαλύσεως συμβάσεων εκτελέσεως τών έργων καί μελετών περί ών ή
παράγραφος 4, ανειλημμένων ύπό βουλευτού πρό τής εκλογής αύτού.

Άρθρον 58.

Ή έξέλιξις καί έκδίκασις τών βουλευτικών έκλογών, κατά τού
κύρους τών οποίων έγείρονται ενστάσεις, άναφερόμεναι είτε είς έκλο-
γικάς παραβάσεις περί τήν ένέργειοτν τούτων, είτε εις έλλειψιν τών
νομίμων προσόντων, άνατίθεται είς τό κατ* άρθρον 100 Άνώτατον Εΐ-
δικόν Δικαστήριον.

Κεφάλαιον Τρίτον

Καθήκοντα καί δικαιώματα τών Βουλευτών.

Άρθρον 59.

1. Οί βουλευταί, πρό τής άναλήψεως τών καθηκόντων αύτών ο-
μνύουν έν τώ Βουλευτήρίω καί εις δημοσίου συνεδρίασιν τόν άκόλου-
θον όρκο ν:

«Όμνύω ες τό όνομα τής 'Αγίας καί 'Ομοουσίου καί Αδιαιρέτου
Τριάδος να φυλάττω πίστιν είς τήν Πατρίδα καί τό δημοκρατικόν πο-
λίτευμα, ύπακοήν είς τό Σύνταγμα καί τούς νόμους καί νά έκπληρώ
εύσυνειδήτως τά καθήκοντά μου».

2. Αλλόθρησκοι ή έτερόδοξοι βουλευταί δίδουν τόν αύτόν όρκον
κατά τόν τρόπον τής ιδίας αύτών θρησκείας, ή τού ιδίου αύτών δόγ-
ματος.

3. Άνακηρυσσόμενοι βουλευταί άπούσης τής Βουλής δίδουν τόν
όρκον ένώπιον τού λειτουργούντος Τμήματος αύτής.
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νΑρθρον 60.

1. Οί βουλευταί έχουν όατεριόριστον τό δικαίωμα τής κατά συνεί-
δησιν γνώμης καί ψήφου.

2. Ή άπό τού βουλευτικού αξιώματος ιταραίτησις είναι δικαίωμα
τοϋ βουλευτού, συντελείται δέ άμα τή ύποβολή έγγράφου δηλώσεως
είς τόν Πρόεδρον τής Βουλής καί δέν ύττόκειται είς άνάκλησιν.

Άρθρον 61.

1. Ό βουλευτής δέν καταδιώκεται, ούδ* οπωσδήποτε έξετάζεται,
ένεκα γνώμης ή ψήφου δοθείσης τταρ' αύτοϋ κατά τήν άσκησιν τών
βουλευτικών καθηκόντων.

2. Ό βουλευτής διώκεται μόνον διά συκοφαντικήν δυσφήμησιν
κατά νόμον, μετ' αδειαν τής Βουλής. Άρμόδιον διά τήν έκδίκασιν είναι
τό Έφετεϊον. Ή αδεία θεωρείται ώς οριστικώς μή παρασχεθείσα, έάν
ή Βουλή δέν όατοφοτνθή έν;τός τεσσαράκοντα πέντε ή μερών άπό τής
περιελεύσεως της έγκλήσεως είς τόν Πρόεδρον τής Βουλής. Έν άρνή-
σει χορηγήσεως τής αδείας ή παρελθούσης άπράκτου τής προθεσμίας,
ή πραξις θεωρείται άνέγκλητος.

Ή παράγραφος αύτη έχει έφαρμογήν άπό τής προσεχούς βου-
λευτικής περιόδου.

3. Ό βουλευτής δέν ύποχρεοϋται είς μαρτυρίαν περί πληροφοριών
περιελθουσών είς ζχύτόν ή παρασχεθεισών ύπ5 αύτοϋ έν τή άσκήσει
τών καθηκόντων του, ούτε περί τών προσώπων τά όποια ένεπιστεύ-
θησοτν είς οα!ττόν τάς πληροφορίας ή είς τά όποια ούτος παρέσχε ταύτας.

Άρθρον 62.

Διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, βουλευτής δέν διώκεται,
ούδέ συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ούδ* άλλως πως περιορίζεται, άνευ
άδείας τοϋ Σώματος. 'Ομοίως, δέν διώκεται βουλευτής τής διαλυθεί-
σης Βουλής διά πολιτικά έγκλήματα, άπό τής διαλύσεως ταύτης μέ-
χρι της άνακηρύξεως τών βουλευτών τής νέας Βουλής.

Ή άδεια θεωρείται μή παρασχεθείσα, έάν ή Βουλή δέν άποφανθή
έντός τριμήνου άπό τής διαβιβάσεως τής αίτήσεως διώξεως τού εισαγ-
γελέως είς τόν Πρόεδρον αύτής.
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Ή τρίμηνος προθεσμία αναστέλλεται κατά την διάρκειαν τών δια-
κοπών της Βουλής.

"Αδεια δέν απαιτείται διά τά έπ' αυτοφώρω κακουργήματα.

Άρθρον 63.

1. Οί βουλευταί δικαιούνται έκ τοϋ Δημοσίου αποζημιώσεως καί
δαπανών, διά τήν άσκησιν τοϋ λειτουργήματος των, τό ύψος δέ αμ-
φοτέρων καθορίζεται δι' άποφάσεως τής 'Ολομελείας τής Βουλής.

2. Οί βουλευταί απολαμβάνουν συγκοινωνιακής, ταχυδρομικής
καί τηλεφωνικής άτελείας, ή εκτασις τής όποίας καθορίζεται δι' άποφά-
σεως τής 'Ολομελείας τής Βουλής.

3. Έν άδικαιολογήτω άπουσία βουλευτού έπι πλείονας τών πέντε
συνεδριάσεων κατά μήνα, κρατείται υποχρεωτικώς τό τριακοστόν τής
μηνιαίας άποζημιώσεως, δι' έκάστην άπουσίαν.

Κεφάλαιον Υέταρτον

Όργάνωσις καί λειτουργία τής Βουλής.

Άρθρον 64.

1. Ή Βουλή συνέρχεται αύτοδικαίως κατ' ετος τήν πρώτην Δευ-
τέραν τοϋ μηνός 'Οκτωβρίου είς τακτικήν σύνοδον διά τά έτήσια εργα
αύτής, έκτος έάν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τήν συγκαλέση ένωρί-
τερον, συμφώνως τώ άρθρω 40.

2. Ή διάρκεια τής τακτικής συνόδου δέν δύναται νά είναι βραχυ-
τέρα τών πέντε μηνών, μή συνυπολογιζομένου, τοϋ χρόνου τής κατά
τό άρθρον 40 αναστολής.

Ή τακτική σύνοδος παρατείνεται ύποχρεωτικώς μέχρι τής έγκρί-
σεως τοϋ προϋπολογισμού, κατά τό άρθρον 79, ή τής ψηφίσεως τοϋ,
κατά τό αύτό άρθρον, ειδικού νόμου.

Άρθρον 65.

1. Ή Βουλή όρίζει τόν τρόπον τής έλευθέρας καί δημοκρατικής λει-
τουργίας αύτής διά Κανονισμού, ψηφιζομένου έν Όλομελεία κατά τό
άρθρον 76 καί δημοσιευομένου διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως,
παραγγελία τού Προέδρου αύτής.
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2. Ή Βουλή εκλέγει έκ τών μελών αύτή ς τόν Πρόεδρον και τά λοιπά
μέλη τού Προεδρείου, κατά τά διά τού Κανονισμού οριζόμενα.

3. Ό Πρόεδρος καί οί Αντιπρόεδροι έκλέγονται κατά τήν άρχήν
έκάστης βουλευτικής περιόδου.

Ή διάταξις αύτη δέν έφαρμόζεται έπί τών κατά τήν διανυομένην
πρώτην σύνοδον τής Ε' Αναθεωρητικής Βουλής εκλεγέντων Προέδρου
καί 'Αντιπροέδρων.

Ή Βουλή προτάσει πεντήκοντα βουλευτών δύναται νά έκφράση
μομφήν εις βάρος τού Προέδρου τής Βουλής ή μέλους τού Προεδρείου,
συνεπαγομένην τήν λήξιν τής θητείας αύτού.

4. Ό Πρόεδρος τής Βουλής διευθύνει τάς έργασίας τού Σώματος,
μέριμνα διά τήν διασφάλισιν τής ακώλυτου διεξαγωγής τών έργασιών
του, διά τήν κατοχύρωσιν τής έλευθέρας γνώμης καί έκφράσεως τών
βουλευτών καί τήν τήρησιν τής τάξεοος, δυνάμενος νά λάβη καί πει-
θαρχικά μέτρα κοττά παντός παρεκτρεπομένου βουλευτού, κατά τά
διά τού Κοτνονισμοϋ τής Βουλής οριζόμενα.

5. Διά τού Κανονισμού δύναται νά συσταθή παρά τή Βουλή έπι-
στημονική ύπηρεσία πρός ύποβοήθησιν τού νομοθετικού αύτής έργου.

6. Ό Κανονισμός καθορίζει τήν όργάνωσιν τών υπηρεσιών τής
Βουλής ύπό τήν έποπτείαν τού Προέδρου καί πάντα τά άφορώντα τό
προσωπικόν αύτής. Αί πράξεις τού Προέδρου, αϊ άφορώσαι είς τήν
πρόσληψιν καί "τήν ύπηρεσιακήν κατάστασιν τού προσωπικού τής
Βουλής, ύπόκεινται είς προσφυγήν ή αϊτησιν άκυρώσεως ένώπιον τοϋ
Συμβουλίου τής Επικρατείας.

Άρθρον 66.

1. Ή Βουλή συνεδριάζει δημοσία έν τφ Βουλευτηρίω, δύναται ό-
μως νά διασκεφθη κεκλεισμένων τών θυρών, κατ' αϊτησιν τής Κυβερ-
νήσεως ή δέκα πέντε βουλευτών, εάν τούτο άποφασισθη εν μυστική
συνεδριάσει, κατά πλειοψηφίαν. Μετά ταύτα αποφασίζει έάν πρέπει
νά έποτνοληφθή ή συζήτησις έπί τοϋ αύτού θέματος έν δημοσία συνε-
δριάσει.

2. Οί Ύπουργοί καί 'Υφυπουργοί έχουν έλευθέραν εϊσοδον είς τάς
συνεδριάσεις τής Βουλής καί άκούονται όσάκις ζητήσουν τόν λόγον.

3. Ή Βουλή καί αί κοινοβουλευτικοί έπιτροπαί δύνανται νά αίτή-
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σωνται την παρουσίαν τοϋ αρμοδίου έττί συζητουμένων ύπ' αύτών
θεμάτων 'Υπουργού, ή 'Υφυπουργού.

Αί κοινοβουλευτικά! έπιτροπαί δικαιούνται νά καλούν, διά τοϋ
άρμοδίου 'Υπουργού, οιονδήποτε δημόσιον λειτουργόν θεωρούν χρή-
σιμον διά τό έργον αύτών.

"Αρθρον 67.

Ή Βουλή δέν δύναται ν' άποφασίση άνευ τής άπολύτου πλειοψη-
φίας τών παρόντων μελών, ήτις όμως ούδέποτε δύναται νά είναι μι-
κρότερα τοϋ ένός τετάρτου τοϋ όλου άριθμοϋ τών βουλευτών.

Έν περιπτώσει ισοψηφίας έπαναλαμβάνεται ή ψηφοφορία, μετά
νέαν δέ ίσοψηφίαν, ή πρότασις άπορρίπτεται.

"Αρθρον 68.

1. Ή Βουλή συνιστά είς τήν άρχήν έκάστης τακτικής συνόδου κοι-
νοβουλευτικός έπιτροπάς έκ τών μελών αύτής πρός έπεξεργασίαν καί
έξέτασιν τών υποβαλλομένων νομοσχεδίων καί προτάσεων νόμων,
τών υπαγομένων είς τήν Όλομέλειαν καί τά Τμήματα αύτής.

2. Ή Βουλή συνιστά έκ τών μελών αύτής έξεταστικάς έπιτροπάς,
δι' άποφάσεώς της λαμβανομένης διά πλειοψηφίας τών δύο πέμπτων
τοϋ συνόλου τών βουλευτών, προτάσει τοϋ ένός πέμπτου τοϋ όλου
άριθμοϋ τών βουλευτών.

Πρός σύστασιν έξεταστικών επιτροπών έπί ζητημάτων άναγομέ-
νων είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν καί τήν έθνικήν άμυναν, απαιτείται
άπόφασις τής Βουλής λαμβανομένη διά τής άπολύτου πλειοψηφίας
τοϋ όλου άριθμοϋ τών βουλευτών.

Τά της συγκροτήσεως καί λειτουργίας τών επιτροπών τούτων
καθορίζονται ύπό τοϋ Κανονισμού τής Βουλής.

3. Αί κοινοβουλευτικοί καί έξεταστικαί έπιτροπαί ώς καί τά κατά
τά άρθρα 70 καί 71 Τμήματα τής Βουλής συνιστώνται κατ* άναλο-
γίαν τής δυνάμεως τών κομμάτων; τών όμάδων καί τών άνεξαρτήτων,
ώς ό Κοα>ονισμός όρίζει.

"Αρθρον 69.

Ούδείς έμφανίζεται αυτόκλητος ένώπιον τής Βουλής διά νά άνα-
φέρη τι προφορικώς ή έγγράφως. Αί άναφοραί παρουσιάζονται διά
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τίνος βουλευτού, ή παραδίδονται είς τόν Πρόεδρον. Ή Βουλή^έχει δι-
καίωμα ν' άποστέλλη τάς οστευθυνομένας πρός αύτήν αναφοράς εις
τούς 'Υπουργούς καί 'Υφυπουργούς, οί όποιοι ύποχρεούνται νά δί-
δουν διευκρινίσεις, όσόαας ζητηθούν.

Άρθρον 70.

1. Ή Βουλή άσκεΐ τό νομοθετικόν έργον αύτής εν Όλομελεία.

2. Ό Κανονισμός τής Βουλής προβλέπει τήν άσκησιν τού δι' αύ-
τοϋ καθοριζομένου νομοθετικού έργου καί είς Τμήματα, ούχί πλείονα
τών δύο, ύπό τούς έν άρθρω 72 περιορισμούς. Ή σύστασις καί ή λει-
τουργία τών Τμημάτων άποφασίζεται εκάστοτε ύπό τής Βουλής εις
τήν άρχήν έκαστης συνόδου, διά τής άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου
άριθμοϋ τών βουλευτών.

3. Διά τοϋ Κοα>ονισμοϋ τής Βουλής ορίζεται, έπίσης, ή μεταξύ τών
Τμημόττων κοπχχνομή τής άρμοδιότητος αύτών κατά ύπουργεΐα.

4. Έφ* όσον δέν ορίζεται άλλως, αί περί Βουλής διατάξεις τοϋ Συν-
τάγματος ισχύουν καί διά τήν έν Όλομελεία καί διά τήν κατά Τμήμα-
τα λειτουργίαν αύτής.

5. Πρός λήψιν άποφάσεως τών Τμημάτων ή άπαιτουμένη πλειο-
ψηφία δέν δύνοτται νά είναι κατωτέρα τών δύο πέμπτων τοϋ άριθμοϋ
τών βουλευτών τών Τμημάτων.

6. Ό κοινοβουλευτικός έλεγχος άσκείται ύπό τής Βουλής έν Ό-
λομελεία δις τούλάχιστον τής έβδομάδος, ώς ό Κανονισμός τής Βουλής
ορίζει.

Άρθρον 71.

Κοττά τήν διάρκειοη; τής διοα<οπής τών έργασιών τής Βουλής, τό
νομοθετικόν έργον οχύτής, έξαιρέσει τών νομοθετημάτων άρμοδιότη-
τος τής Όλομελείας κατά τά έν άρθρω 72 οριζόμενα, έπιτελείται ύπό
Τμήματος οοττης, συγκροτουμένου καί λειτουργούντος κατά τά έν άρ-
θροις 68 παράγραφος 3 καί 70 οριζόμενα.

Διά τοϋ Κοτνονισμοϋ δύνοτται νά προβλεφθή ή έπεξεργασία τών
νομοσχεδίων ή ΐτροτάσεων νόμων ύπό κοινοβουλευτικής έπιτροπής
έκ τών μελών τοϋ αύτοϋ Τμήματος.

Άρθρον 72.

1. Έν Όλομελεία τής Βρυλής συζητούνται καί ψηφίζονται ό Κα-
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νονισμός αυτής, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων περί εκλογής βου-
λευτών, περί τών έν άρθροις 3, 13, 27, 28 καί 36 παράγραφος 1 Θε-
μάτων, περί τής άσκήσεως καί προστασίας τών ατομικών δικαιωμά-
των, περί τής λειτουργίας τών πολιτικών κομμάτων, περί παροχής
νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως κατά τό άρθρον 43 παράγραφος 4, περί
ευθύνης τών υπουργών, περί καταστάσεως πολιορκίας, περί τής χο-
ρηγίας τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας καί περί τής αυθεντικής έρ-
μηνείας τών νόμων κατά τά έν άρθρω 77, ώς καί παντός έτέρου θέμα-
τος, αναγομένου είς τήν Όλομέλειαν τής Βουλής, κατά είδικήν πρόβλε-
ψαν τοϋ Συντάγματος, ή διά τήν ρύθμισιν τού όποιου άπαιτεϊται εί-
δική πλειοψηφία.

Έν Όλομελεία τής Βουλής ψηφίζεται έπίσης ό προϋπολογισμός
καί ό άπολογισμός τοϋ Κράτους καί τής Βουλής.

2. Ή κατ' αρχήν, κατ* άρθρον καί είς τό σύνολον συζήτήσις καί
ψήφισις πάντων τών λοιπών νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων, δύ-
ναται νά άνατεθή είς Τμήμα τής Βουλής, κατά τά έν άρθρω 70 όριζό-
μενα.

3. Τό έπιλαμβανόμενον τής ψηφίσεως νομοσχεδίου ή προτάσεως
νόμου Τμήμα άποφαίνεται οριστικώς περί τής άρμοδιότητος αύτοϋ,
δικαιούμενον νά παραπέμψη οιανδήποτε περί αύτής άμφισβήστησιν
είς τήν Όλομέλειαν τής Βουλής, δι' άποφάσεως λαμβανομένης διά τής
άπολύτου πλειοψηφίας τού όλου άριθμοϋ τών μελών οίύτοϋ. Ή άπό-
φασις τής 'Ολομελείας δεσμεύει τά Τμήματα.

4. Ή Κυβέρνησις δύναται νά είσάγη πρός συζήτησιν καί ψήφισιν
νομοσχέδιον μείζονος σημασίας άντί τών Τμημάτων είς τήν Όλομέ-
λειαν.

5. Ή 'Ολομέλεια τής Βουλής δύναται νά ζητήση δι' άποφάσεως
αύτης λαμβανομένης δι' άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου άριθμοϋ
τών βουλευτών, τήν παρ' αύτής συζήτησιν καί κατ' άρχήν, κατ' άρ-
θρον καί είς τό σύνολον ψήφισιν έΚκρεμοϋς ένώπιον Τμήματος νομο-
σχεδίου ή προτάσεως νόμου.
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Κεφάλαιον Πέμπτοι*

Νομοθετική λειτουργία τής Βουλής
"Αρθρον 73.

1. Τό δικαίωμα προτάσεως νόμων άνήκει είς τήν Βουλήν καί τήν
Κυβέρνησιν.

2. Νομοσχέδια, άναφερόμενα οπωσδήποτε είς τήν άπονομήν συν-
τάξεως καί τάς προϋποθέσεις ταύτης, υποβάλλονται μόνον υπό τοϋ
Ύπουργοϋ Οικονομικών, μετά γνωμοδότησιν τοϋ 'Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, προκειμένου δέ περί συντάξεων βαρυνουσών τόν προϋπολογι-
σμών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου, ύπό τοϋ άρμοδίου Υπουργού καί τοϋ 'Υ-
πουργού τών Οικονομικών. Τά νομοσχέδια περί συντάξεων πρέπει
νά είναι ειδικά, μή έπιτρεπομένης έπί ποινή άκυρότητος τής άναγρα-
φής διατάξεων περί συντάξεων είς νόμους σκοποϋντας τήν ρύθμισιν
άλλων θεμάτων.

3. Ούδεμία πρότασις νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη εισάγεται
πρός συζήτησιν, έάν προέρχεται έκ τής Βουλής, έφ' όσον συνεπάγεται
εις βάρος τοϋ Δημοσίου, τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δαπάνας ή έλάττωσιν
εσόδων, ή της περιουσίας αύτών, πρός μισθοδοσίαν ή σύνταξιν, ή έν
γένει όφελος προσώπου.

4. Είναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη υποβαλλομέ-
νη ύπό άρχηγού κόμματος ή έκπροσώπου ομάδος κατά τά έν παρα-
γράφω 3 τοϋ άρθρου 74 οριζόμενα, προκειμένου περί νομοσχεδίων ανα-
φερομένων εϊς τήν όργάνωσιν τών δημοσίων ύπηρεσιών καί τών ορ-
γανισμών δημοσίου ένδιαφέροντος, εϊς τήν ύπηρεσιακήν έν γένει κα-
τάστασιν τών δημοσίων υπαλλήλων, τών στρατιωτικών καί τών ορ-
γάνων τών σωμάτων άσφαλείας, τών υπαλλήλων οργανισμών τοπι-
κής αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
ώς καί δημοσίων έν γένει έπιχειρήσεων.

5. Νομοσχέδιον δι* ού έπιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι, ή
οιασδήποτε φύσεως βάρη ύπέρ όργανισμών, ή νομικών προσώπων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δέον νά προσυπογράφεται καί ύπό τών
Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών.

15
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νΑρθρον 60.

1. Πάν νομοσχέδιον καί ττάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται ύπο-
χρεωτικώς ύπό αιτιολογικής έκθέσεως, ττρό δε τής είσαγωγής αύτού
είς την Βουλήν, Όλομέλειαν ή Τμήματα, δύναται νά παραπεμφθή ττρός
νομοτεχνικήν έπεξεργασίαν είς τήν κατά την τταράγραφον 5 τοϋ άρθ-
θρου 65 έττιστημονικήν ύττηρεσίαν άττό της συστάσεως αύτής, ώς ό
Κανονισμός όρίζει.

2. Τά είς τήν Βουλήν κατατιθέμενα νομοσχέδια καί προτάσεις νό-
μων παραπέμπονται είς τήν οίκείαν κοινοβουλευτική ν έπιτροπήν. 'Υ-
ποβληθείσης της έκθέσεως, ή παρελθούσης απράκτου τής ταχθείσης
προθεσμίας πρός ύποβολήν ταύτης, εισάγονται είς τήν Βουλήν πρός
συζήτησιν μετά παρέλευσιν τριών έκτοτε ή μερών, πλήν άν έχουν
χαρακτηρισθή ύπό τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού ώς έπείγοντος χαρα-
κτήρος. Ή συζήτησις άρχεται μετά προφορικήν είσήγησιν τοϋ άρμο-
δίου 'Υπουργού καί τών εισηγητών τής έπιτροπής.

3. Τροπολογίαι βουλευτών έπί νομοσχεδίων καί προτάσεων νό-
μων τής άρμοδιότητος τής 'Ολομελείας ή τών Τμημάτων της Βουλής
δέν εισάγονται πρός συζήτησιν, έάν δέν ύποβληθοϋν μέχρι καί τής
προτεραίας τής ήμέρας τής ένάρξεως τής συζητήσεως, έκτός έάν είς τήν
συζήτησιν αύτών συγκατατίθεται καί ή Κυβέρνησις.

4. Δέν είσάγεται πρός συζήτησιν νομοσχέδιον ή πρότασις νόμου
άποσκοποϋσα είς τήν τροποποίησιν διοττάξεως νόμου, έάν δέν έχη
καταχωρισθή είς μέν τήν αίτιολογικήν έκθεσιν όλόκληρον τό κείμενον
της τροποποιουμένης διατάξεως, είς δέ τό κείμενον τοϋ νομοστχεδίου
ή της προτάσεως, όλόκληρος ή νέα διάταξις, ώς διαμορφοϋται διά τής
τροποποιήσεως.

5. Νομοσχέδιον ή πρότασις νόμου, περιέχουσα διατάξεις άσχέτους
πρός τό κύριον άντικείμενον αύτών, δέν εισάγονται πρός συζήτησιν.

Ούδεμία προσθήκη ή τροπολογία είσάγεται πρός συζήτησιν, άν
δέν σχετίζεται πρός τό κύριον άντικείμενον τοϋ νομοσχεδίου ή τής
προτάσεως.

Έν άμφισβητήσει άποφαίνεται ή Βουλή.

6. Άπαξ τοϋ μηνός, είς προσδιοριστέαν ύπό τοϋ Κοίνονισμοϋ ή-
μέραν, έγγράφονται εις τήν ήμερησίαν διάταξιν κατά προτεραιότητα
καί συζητούνται έκκρεμείς προτάσεις νόμων.

226



νΑρθρον 60.

1. Παν νομοσχέδιον και πάσα πρότασις νόμου, συνεπαγόμενα έπι-
βάρυνσιν τοϋ προϋπολογισμού, εφ' όσον μέν ύποβάλλεται ύττό Υ-
πουργών, δέν εισάγεται πρός συζήτησιν, έάν δέν συνοδεύεται ύπό
έκθέσεως τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, καθοριζούσης τήν
δαπάνην, έφ* όσον δέ ύποβάλλεται ύπό βουλευτών, διαβιβάζεται πρό
πάσης συζητήσεως εϊς τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους, ύπο-
χρεούμενον νά ύποβάλη σχετική ν έκθεσιν έντός δέκα πέντε ήμερων.
Παρερχομένης άπράκτου τής προθεσμίας ταύτης, ή πρότασις νόμου
είσάγεται πρός συζήτησιν καί άνευ έκθέσεως.

2. Τό αύτό ισχύει καί διά τάς τροπολογίας, εφ5 όσον ζητηθή τούτο
ύπό τών άρμοδίων 'Υπουργών. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τό Γενι-
κόν Λογιστήριον ύποχρεοϋται νά ύποβάλη είς τήν Βουλή ν τήν έκθεσίν
του έντός τριών ημερών. Μόνον παρερχομένης άπράκτου τής προθε-
σμίας ταύτης, ή συζήτησις χωρεί καί άνευ έκθέσεως.

3. Νομοσχέδιον, συνεπαγόμενον δαπάνην ή έλάττωσιν έσόδων,
δέν είσόίγεται πρός συζήτησιν έάν δέν συνοδεύεται ύπό ειδικής έκθέ-
σεως περί τοϋ τρόπου καλύψεως των, ύπογεγραμμένης ύπό τού άρ-
μοδίου 'Υπουργού καί τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών.

Άρίρον 76.

1. Παν νομοσχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου εισαγομένη ένώ-
πιον τής 'Ολομελείας ή τών Τμημάτων συζητείται καί ψηφίζεται έφ'
άπαξ, κατ* άρχήν, κατ* άρθρον καί είς τό σύνολον.

2. Κατ* έξαίρεσιν νομοσχέδια καί προτάσεις νόμων συζητούνται
καί ψηφίζονται ύπό τής 'Ολομελείας τής Βουλής δίς καί είς δύο διαφό-
ρους συνεδριάσεις, άπεχούσας άλλήλων δύο τούλάχιστον ή μέρας, κατ
άρχήν μέν καί κατ* άρθρον κατά τήν πρώτην συζήτησιν, κατ* άρθρον
δέ καί είς τό σύνολον κατά τήν δευτέραν, έάν ζητηθή τούτο μέχρι τής
ένάρξεως τής κατ* άρχήν συζητήσεως, ύπό τοϋ ένός τρίτου τοϋ όλου
άριθμοϋ τών βουλευτών.

3. Έάν κατά τήν συζήτησιν έγένοντο δεκταί τροπολογίαι, ή ψή-
φισις τοϋ συνόλου άναβάλλεται έπί είκοσιτετράωρον άπό τής διανο-
μής τοϋ τροποποιηθέντος νομοσχεδίου ή προτάσεως νόμου.

4. Νομοσχέδιον ή πρότασις νόμου, χαρακτηριζόμενον ύπό τής
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Κυβερνήσεως ώς κατεπείγον, είσάγεται πρός ψήφισιν μετά περιωρι-
σμένην συζήτησιν, είς ην μετέχουν, πλήν τών οικείων είσηγητών, ό
Πρωθυπουργός ή ό άρμόδιος 'Υπουργός, οί 'Αρχηγοί τών έν τη Βουλή
κομμάτων καί άνά είς εκπρόσωπος τούτων. Διά τοϋ Κανονισμού της
Βουλής δύναται νά περιορισθη ή διάρκεια τών ομιλιών καί ό χρόνος
συζητήσεως.

5. Ή Κυβέρνησις δύναται νά ζητήση όποας νομοσχέδιον ή πρό-
τασις νόμου ιδιαιτέρας σημασίας ή έπείγοντος χαρακτήρος, συζητηθή
εις ώρισμένον αριθμόν συνεδριάσεων, ούχί μείζονα τών τριών. Ή
Βουλή δύναται νά παρατείνη τήν συζήτησιν έπί δύο εισέτι συνεδριά-
σεις, προτάσει τού ένός δεκάτου τοϋ όλου άριθμοϋ τών βουλευτών. Διά
τοϋ Κανονισμού τής Βουλής καθορίζεται ή διάρκεια εκάστης ομιλίας.

6. Ή έπιψήφισις δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, συνταχθέν-
των ύπό ειδικών έπιτροπών, αί όποΐαι συνεστήθησαν δΓ ειδικών νό-
μων, δύναται νά γίνη έν Όλομελεία τής Βουλής δι' ιδιαιτέρου νόμου,
κυροϋντος έν όλω τούτους.

7. Κατά τόν αύτόν τρόπον δύναται νά γίνη κωδικοποίησις ύφι-
σταμένων διατάξεων δι' απλής ταξινομήσεως αύτών ή έν όλω επανα-
φορά καταργηθέντων νόμων, πλήν τών φορολογικών.

8. Νομοσχέδιον ή πρότασις νόμου, άποκρουσθεϊσα ύπό τής 'Ολο-
μελείας τής Βουλής ή Τμήματος αύτής, δέν εισάγεται έκ νέου εις τήν
αύτήν σύνοδον, ούδέ εϊς τό μετά τήν λήξιν αύτής λειτουργούν Τμήμα.

"Αρθρον 77.

1. Ή αύθεντική έρμηνεία τών νόμων άνήκει εις τήν νομοθετικήν
λειτουργίαν.

2. Νόμος μή πράγματι έρμηνευτικός έχει ίσχύν μόνον άπό τής δη-
μοσιεύσεως αύτοϋ.

Κεφάλαιον "Εκτον
Φορολογία καί δημοσιονομική διαχείρισις
"Αρθρον 78.

1. Ούδείς φόρος έπιβάλλεται ούδ' εισπράττεται άνευ τυπικού νό-
μου, καθορίζοντος τό ύποκείμενον τής φορολογίας καί τό εισόδημα, τό
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είδος τής περιουσίας, τάς δαπάνας καί τάς συναλλαγας ή τάς κατηγο-
ρίας τούτων, εις τάς όποιας αναφέρεται ό φόρος.

2. Φόρος ή άλλο οιονδήποτε οικονομικόν βάρος δέν δύναται νά
έπιβληθη διά νόμου άναδρομικής ισχύος, έκτεινομένης πέραν τού προ-
ηγουμένου τής έπιβολής τοϋ φόρου οικονομικού έτους.

3. Εξαιρετικώς έπί έπιβολής ή οίύξήσεως εισαγωγικού ή εξαγωγι-
κού δασμού ή φόρου καταναλώσεως, έπιτρέπεται ή εϊσπραξις αύτών
άπό τής ήμέρας τής καταθέσεως είς τήν Βουλήν τού περί αύτών νομο-
σχεδίου ύπό τόν όρον τής δημοσιεύσεως τού νόμου έντός τής κατά τό
άρθρον 42 παράγρ. 1 προθεσμίας, πάντως δέ τό βραδύτερον έντός
δέκα ήμερών άπό τής λήξεως τής συνόδου.

4. Τό άντικείμενον τής φορολογίας, ό φορολογικός συντελεστής,
αί άπό τής φορολογίας άπαλλαγαί ή έξαιρέσεις καί ή άπονομή συν-
τάξεων δέν δύναται νά αποτελέσουν άντικείμενον νομοθετικής εξουσιο-
δοτήσεως.

Δέν άντίκειται είς τήν άπαγόρευσιν ό καθορισμός διά νόμου τού
τρόπου βεβαιώσεως τής συμμετοχής τού Κράτους καί τών δημοσίων
έν γένει όργοίνισμών εις τήν άποκλειστικώς έκ τής έκτελέσεως δημοσίων
έργων προκαλουμένην οίύτόματον ύπερτίμησιν τής παρακείμενης ιδιω-
τικής άκινήτου ιδιοκτησίας.

5. Κατ1 έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή κατ1 έξουσιοδότησιν νόμων πλαι-
σίων έπιβολή έξισωτικών ή άντιο ιαΟμιστικών εισφορών ή δασμών,
ώς καί ή λήψις οικονομικών μέτρων, έν τω πλαισίω τών διεθνών σχέ-
σεων τής Χώρας, πρός οικονομικούς όργονισμούς ή μέτρων άποβλε-
πόντων είς τήν διασφάλισιν τής συναλλαγματικής θέσεως τής Χώρας.

Άρθρον 79.

1. Ή Βουλή ψηφίζει κατά τήν τοίκτικήν έτησίαν σύνοδον αύτής
τόν προϋπολογισμόν τών έσόδων καί τών έξόδων τού Κράτους διά
τό επόμενο ν ετος.

2. Πάντα τά έσοδα καί έξοδα τού Κράτους πρέπει ν' άναγράφων-
ται είς τόν έτήσιον προϋπολογισμόν καί τόν άπολογισμόν.

3. Ό προϋπολογισμός εισάγεται είς τήν Βουλήν διά τού έπι τών
Οικονομικών 'Υπουργού ενα τούλάχιστον μήνα πρό τής ένάρξεως
τοϋ οικονομικού έτους, ψηφίζεται δέ κατά τά ύπό τού Κανονισμού ό-
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ριζόμενα, διά του όττοίου και διασφαλίζεται τό δικαίωμα εκφράσεως
τών άντιλήψεων όλων τών έν τή Βουλή πολιτικών μερίδων.

4. Έάν καθίσταται άνέφικτος δι* οιονδήποτε λόγον ή διοίκησις
τών εσόδων καί έξόδων έπί τή βάσει τοϋ προϋπολογισμού, ένεργείται
αύτη βάσει ειδικού έκάστοτε νόμου.

5. Έάν δέν καθίσταται δυνοττή, λόγω λήξεως τής περιόδου τής
Βουλής, ή ψήφισις τού προϋπολογισμού ή τοϋ κατά τήν προηγου-
μένην παράγραφον είδικοϋ νόμου, παρατείνεται έπί τέσσαρας μήνας
ή ισχύς τοϋ προϋπολογισμού τού λήξαντος ή λήγοντος οίκονομικοϋ
έτους, διά διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τού 'Υπουργικού Συμ-
βουλίου.

6. Διά νόμου δύναται νά καθιερωθή ή σύνταξις προϋπολογισμού
διετούς χρήσεως.

7. Έντός έτους τό βραδύτερον άπό τής λήξεως τού οίκονομικοϋ
έτους κατατίθεται εις τήν Βουλήν ό άπολογισμός, ώς καί ό γενικός
'ισολογισμός τού Κράτους, οί όποιοι έξετάζονται ύπό ειδικής έπιτρο-
πής βουλευτών καί κυρούνται ύπό τής Βουλής κοττά τά ύπό τοϋ Κα-
νονισμού αύτής οριζόμενα.

8. Τά προγράμματα οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως εγ-
κρίνονται ύπό τής 'Ολομελείας τής Βουλής, ώς νόμος όρίζει.

Άρθρον 80.

1. Μισθός, σύνταξις, χορηγία ή άμοιβή ούτε έγγράφεται είς τόν
προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους, ούτε παρέχεται άνευ όργοτνικοϋ ή
άλλου είδικοϋ νόμου.

2. Νόμος όρίζει τά τής κοπής ή έκδόσεοος νομίσματος.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Κεφάλαιον Πρώτον
Συγκρότησις καί άποστολή της Κυβερνήσεως
Άρθρον 81.

1. Τήν Κυβέρνησιν άποτελεί τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, συγ-
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κείμενον εκ τού Πρωθυπουργού καί τών 'Υπουργών. Δια νόμου ορί-
ζονται τα τής συνθέσεως καί λειτουργίας τού 'Υπουργικού Συμβου-
λίου. Δια διατάγματος, προκαλουμένου ύπό τοϋ Προέδρου της Κυ-
βερνήσεως, δύναται νά διορισθούν είς ή πλείονες έκ τών Υπουργών
Αντιπρόεδροι τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου.

Νόμος ρυθμίζει τήν θέσιν τών άναπληρωτών καί τών άνευ χαρ-
τοφυλακίου 'Υπουργών, τών 'Υφυπουργών, οί όποιοι δύνονται νά
άποτελούν μέλη τής Κυβερνήσεως, ώς καί τών μονίμων ύπηρεσιακών
'Υφυπουργών.

2. Ούδείς δύναται νά διορισθή μέλος τής Κυβερνήσεως, ή 'Υφυ-
πουργός, έάν δέν συγκεντρώνη τά κατά τό άρθρον 55 οριζόμενα διά
τόν βουλευτήν προσόντα.

3. Οιαδήποτε έπαγγελματική δράστηριότης τών μελών τής Κυ-
βερνήσεως, τών Υφυπουργών καί τοϋ Προέδρου τής Βουλής, άνα-
στέλλεται κοττά τήν διάρκειοα; τής ασκήσεως τών καθηκόντων των.

4. Νόμος δύναται νά καθιερώνη τό άσυμβίβαστον τοϋ αξιώματος
τοϋ Υπουργού καί 'Υφυπουργού καί πρός έτερα έργα.

5. Έν έλλείψει 'Αντιπροέδρου ό Πρωθυπουργός, όσάκις παρίστα-
ται άνάγκη, όρίζει έκ τών 'Υπουργών προσωρινόν άναπ/νηρωτήν του.

Άρθρον 82.

1. Ή Κυβέρνησις καθορίζει καί κατευθύνει τήν γενικήν πολιτικήν
τής Χώρας, συμφώνως πρός τούς όρισμούς τοϋ Συντάγματος καί τών
νόμων.

2. Ό Πρωθυπουργός έξασφαλίζει τήν ένότητα τής Κυβερνήσεως
καί κοττευθύνει τάς ένεργείας οχύτής καί τών δημοσίων έν γένει υπηρε-
σιών πρός έφαρμογήν τής κυβερνητικής πολιτικής, έντός τοϋ πλαισίου
τών νόμων.

Άρθρον 83.

1. "Εκαστος τών 'Υπουργών άσκεΐ τάς ύπό τοϋ νόμου όριζομένας
άρμοδιότητας. Οί άνευ χαρτοφυλακίου Υπουργοί άσκοϋν όσας άρμο-
διότητας αναθέτει είς αύτούς ό Πρωθυπουργός δι* άποφάσεώς του.

2. Οί 'Υφυπουργοί άσκοϋν τάς διά κοινής άποφάσεως τοϋ Πρω-
θυπουργού καί τοϋ οικείου Υπουργού άνατιθεμένας είς αύτούς άρμο-
διότητας.
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Κεφάλαιον Δεύτερον
Σχέσεις Βουλής και Κυβερνήσεως
Άρθρον 84.

1. Ή Κυβέρνησις όφείλει νά άπολαύη τής έμπιστοσύνης τής Βου-
λής. Έντός δεκαπενθημέρου άπό της ορκωμοσίας τοϋ Πρωθυπουρ-
γού, ή Κυβέρνησις υποχρεούται νά ζητήση ψήφον έμπιστοσύνης τής
Βουλής καί δύνανται νά πράττη τούτο οποτεδήποτε άλλοτε. Έάν
κατά τόν σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως έχουν διακοπή αϊ έργασίαι
τής Βουλής, καλείται αύτη έντός δέκα πέντε ήμερων όπως άποφανθή
επί τής προτάσεως εμπιστοσύνης.

2. Ή Βουλή δύναται δι' άποφάσεώς της νά άποσύρη τήν έμπιστο-
σύνην της άπό τήν Κυβέρνησιν ή μέλος αύτής. Πρότασις περί δυσπι-
στίας δέν δύναται νά ύποβληθή, εί μή μετά πάροδον έξαμήνου άπό
τής παρά τής Βουλής άπορρίψεως προτάσεως δυσπιστίας.

Ή πρότασις δυσπιστίας πρέπει νά είναι ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ
ενός έκτου τούλάχιστον τών βουλευτών καί νά περιλαμβάνη σαφώς
τά θέματα επί τών όποιων θά διεξαχθή ή συζήτησις.

3. Κατ' εξαίρεσιν δύναται νά ύποβληθή πρότασις περί δυσπιστίας
και πρό τής παρόδου έξαμήνου, έάν είναι ύπογεγραμμένη ύπό τής
πλειοψηφίας τού όλου άριθμοϋ τών βουλευτών.

4. Ή συζήτησις έπι προτάσεως έμπιστοσύνης ή δυσπιστίας άρ-
χεται μετά δύο ημέρας άπό τής ύποβολής τής σχετικής προτάσεως,
πλην άν ή Κυβέρνησις, επί προτάσεως δυσπιστίας, ζητήση τήν άμεσον
εναρξιν, δέν δύναται δέ νά παραταθή πέροίν τών τριών ήμερών άπό
τής ένάρξεως αύτής.

5. Ή έπι προτάσεως έμπιστοσύνης ή δυσπιστίας ψηφοφορία διε-
ξάγεται εύθύς μετά τό πέρας τής συζητήσεως, δύνοτται όμως νά άνα-
βληθή επί τεσσαράκοντα όκτώ ώρας, έάν ζητήση τούτο ή Κυβέρνησις.

6. Πρότασις περί έμπιστοσύνης δέν δύναται νά γίνη δεκτή, άν δέν
έγκριθή παρά τής άπολύτου πλειοψηφίας τών παρόντων βουλευτών,
ή όποία όμως δέν έπιτρέπεται νά είναι κατωτέρα τών δύο πέμπτων
τού όλου άριθμοϋ αύτών. Πρότασις περί δυσπιστίας γίνεται δεκτή
μόνον άν έγκριθή παρά τής άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου άριθμοϋ
τών βουλευτών.
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7. Κατά την ψηφοφορίαν έπί τών ανωτέρω προτάσεων ψηφίζουν
οί Υπουργοί καί 'Υφυπουργοί μέλη τής Βουλής.

"Αρθρον 85.

Τά μέλη τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, ώς καί οί 'Υφυπουργοί είναι
συλλογικώς υπεύθυνοι διά τήν γενικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως,
έκαστος δέ έξ αύτών διά τάς πράξεις ή παραλείψεις τής άρμοδιότητός
του, κατά τάς διατάξεις τών περί εύθύνης 'Υπουργών νόμων. Ουδέ-
ποτε έγγραφος ή προφορική έντολή τού Προέδρου τής Δημοκρατίας
απαλλάσσει τούς 'Υπουργούς καί 'Υφυπουργούς τής εύθύνης των.

"Αρθρον 86.

1. Ή Βουλή εχει τό δικαίωμα νά κατηγορή τούς διατελούντος ή
διατελέσαντας μέλη Κυβερνήσεως καί τούς 'Υφυπουργούς, κατά τούς
περί εύθύνης Υπουργών νόμους, ένώπιον τοϋ έπί τούτω Δικαστηρίου,
τό όποιον, προεδρευόμενον ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ 'Αρείου Πάγου
συγκροτείται έκ δώδεκα δικαστών, κληρουμένων ύπό τοϋ Προέδρου
της Βουλής έν δημοσία συνεδριάσει έξ άπάντων τών πρό της κατηγο-
ρίας διωρισμένων "Αρεοπαγιτών καί Προέδρων Εφετών, κατά τά ύπό
τοϋ νόμου οριζόμενα.

2. Δίωξις, άνότκρισις ή προανάκρισις κατά τών έν παραγράφω 1
προσώπων διά πράξεις ή παραλείψεις τελεσθείσας έν τή ασκήσει τών
καθηκόντων των, δέν έπιτρέπεται άνευ προηγουμένης περί τούτου
αποφάσεως της Βουλής.

Έάν κατά τήν διεξαγωγήν διοικητικής έξετάσεως προκύψουν
στοιχεία δυνάμενα νά θεμελιώσουν εύθύνην μέλους Κυβερνήσεως ή
'Υφυπουργού, κοττά τάς διατάξεις τοϋ νόμου περί εύθύνης 'Υπουρ-
γών, οί ένεργήσοΓντες οίύτήν διαβιβάζουν ταύτα μετά τό πέρας της
διοικητικής έξετάοτεως διά τοϋ άρμοδίου είσοχγγελέως είς τήν Βουλήν.

Μόνη ή Βουλή έχει τό δικαίωμα νά άναστέλλη τήν ποινικήν δίωξιν.

3. Μή περατωθείσης της διαδικασίας έπί προτάσεως κατά 'Υπουρ-
γού ή 'Υφυπουργού δΓ οιονδήποτε λόγον, περιλαμβανομένου καί τοϋ
της παραγραφής, ή Βουλή δύναται, αίτήσει τού κατηγορηθέντος, δι'
αποφάσεως της νά συστήση είδικήν έπιτροπήν έκ βουλευτών καί άνω-
τάτων δικαστικών λειτουργών, πρός έλεγχον τής κατηγορίας, ώς ό
Κανονισμός ορίζει.
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Κεφάλαιον Πρώτον
Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
Άρθρον 87.

1. Ή δικαιοσύνη άττονέμεται ύττό δικαστηρίων συγκροτουμένων
έκ τακτικών δικαστικών άπολαυόντων λειτουργικής και προσωπικής
άνεξαρτησίας.

2. Οί δικασταί κοττά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των ύπόκειν-
ται μόνον είς τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, έν ούδεμια δέ περιπτώσει
υποχρεούνται νά συμμορφούνται πρός διατάξεις τιθεμένας κατά κα-
τάλυσιν τού Συντάγματος.

3. Ή έπιθεώρησις τών τακτικών δικαστών ένεργείται ύπό ανωτέ-
ρων κατά βαθμόν δικαστών, ώς καί ύπό τοϋ Εισαγγελέως καί τών
Άντεισαγγελέων τού Αρείου Πάγου, τών δέ είσαγγελέων ύπό άρεο-
παγιτών καί άνωτέρων κατά βαθμόν εισαγγελέων, κατά τά ύπό τοϋ
νόμου οριζόμενα.

Άρθρον 88.

1. Οί δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται διά προεδρικού διατάγ-
ματος, έπί τή βάσει νόμου όρίζοντος τά προσόντα καί τήν διαδικα-
σίαν έπιλογής των, είναι δέ ισόβιοι.

2. Αί άποδοχαί τών δικαστικών λειτουργών είναι άνάλογοι πρός
τό λειτούργημα αύτών. Τά τής βαθμολογικής καί μισθολογικής έξελί-
ξεως, ώς καί τά τής έν γένει καταστάσεως cχύτών, καθορίζονται δι1 ει-
δικών νόμων.

3. Διά νόμου δύνοτται νά προβλεφθή έκπαιδευτική καί δοκιμαστική
περίοδος τών δικαστικών λειτουργών πρό τοϋ, ώς τοίκτικών, διορισμού
των, διαρκείας μέχρι τριών ετών. Κατά τήν περίοδον τοαίττην δύνανται
ούτοι νά άσκοϋν καί καθήκοντα τακτικού δικαστού, ώς νόμος όρίζει.

4. Οί δικαστικοί λειτουργοί δύνανται νά παυθοϋν μόνον κατόπιν
δικαστικής άποφάσεως, ένεκα ποινικής κοτταδίκης ή ένεκα βαρέος πει-
θαρχικού παραπτώματος ή νόσου ή άναπηρίας ή ύπηρεσιακής άνε-
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παρκείας, βεβαιουμένων καθ' όν τρόπον νόμος όρίζει και τηpoyμένων
τών διατάξεων τών παραγράφων 2 και 3 τοϋ άρθρου 93.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί μέχρι και τοϋ βαθμού τοϋ έφέτου ή άν-
τεισοχγγελέως εφετών και τούτοις άντιστοίχων άποχωροϋν ύποχρεω-
τικώς της ύπηρεσίας άμα τη συμπληρώσει τοϋ έξηκοστοϋ πέμπτου
έτους τής ήλικίας των, πάντες δέ οί έπί άνωτέρω τών ώς άνω βαθμών,
ή τών τούτοις άντιστοίχων, άποχωροϋν ύποχρεωτικώς τής ύπηρε-
σίας άμα τή συμπληρώσει τοϋ έξηκοστοϋ έβδομου έτους τής ήλικίας
των. Διά τήν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης εις πάσαν περίπτωσιν
ώς ή μέρα συμπληρώσεως τοϋ ώς άνω όρίου θεωρείται ή 30ή Ιουνίου
τοϋ έτους τής άποχωρήσεως τού δικαστικού λειτουργού.

6. Μετάταξις δικαστικών λειτουργών άπαγορεύεται. Κατ' έξαί-
ρεσιν έπιτρέπεται μετάταξις τακτικών δικαστών πρός πλήρωσιν θέ-
σεων άντεισοχγγελέων τοϋ 'Αρείου Πάγου καί μέχρι τοϋ ήμίσεος αύ-
τών, ώς καί μεταξύ παρέδρων παρά πρωτοδίκαις καί παρέδρων παρ'
είσαγγελίαις, τή αιτήσει τών μετατασσομένων, ώς νόμος όρίζει.

7. Εις τά ύπό τοϋ Συντάγματος ειδικώς προβλεπόμενα δικαστή-
ρια ή συμβούλια, εις ά μετέχουν μέλη τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας
καί τοϋ 'Αρείου Πότγου, προεδρεύει ό έκ τών μελών τούτων άρχαιότε-
ρος εις τόν βαθμόν.

Ερμηνευτική δήλωσις :

Κατά τήν άληθη εννοιαν τοϋ άρθρον 88 έττιτρέττεται ό διορισμός είς θέ-
σεις παρέδρων καί συμβούλων τού 'Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τά διά νό-
μου όριζόμενα.

Άρθρον 89.

1. Απαγορεύεται εις τούς δικαστικούς λειτουργούς ή παροχή
πάσης άλλης έμμίσθου ύπηρεσίας, ώς καί ή άσκησις οιουδήποτε επαγ-
γέλματος.

2. Κογγ' έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή έκλογή δικαστικών λειτουργών
ώς μελών τής Ακαδημίας ή ώς καθηγητών ή ύφηγητών άνωτάτων
σχολών, ώς καί ή συμμετοχή οαίττών εις ειδικά διοικητικά δικαστήρια
καί είς συμβούλια ή έπιτροπάς, πλήν τών διοικητικών συμβουλίων
έπιχειρήσεων καί έμπορικών έταιρειών.

3. 'Επίσης έπιτρέπεται ή άνόίθεσις εις δικαστικούς λειτουργούς διοι-
κητικών καθηκόντων, £ϊτε παραλλήλως πρός τήν άσκησιν τών κυρίων
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αύτών καθηκόντων είτε αποκλειστικώς, έπί ώρισμένον χρονικόν διά-
στημα, ώς νόμος όρίζει.

4. 'Απαγορεύεται είς τούς δικαστικούς λειτουργούς ή συμμετοχή
είς τήν Κυβέρνησιν.

5. Έπιτρέπεται ή συγκρότησις ένώσεως δικαστικών λειτουργών,
ώς νόμος όρίζει.

Άρθρον 90.

1. Αί προαγωγαί, τοποθετήσεις, μεταθέσεις άποσπάσεις καί με-
τατάξεις τών δικαστικών λειτουργών ένεργοϋνται διά προεδρικού
διατάγματος, έκδιδομένου μετά προηγουμένην άπόφασιν άνωτάτου
δικαστικού συμβουλίου. Τούτο συγκροτείται έκ τοϋ προέδρου τοϋ οι-
κείου άνωτάτου δικαστηρίου καί μελών τοϋ αύτοϋ δικαστηρίου όρι-
ζομένων διά κληρώσεως μεταξύ τών έχόντων διετή τούλάχιστον ύπη-
ρεσίαν παρ' αύτω, ώς νόμος όρίζει. Τοϋ άνωτάτου δικαστικού συμ-
βουλίου τής πολιτικής καί ποινικής δικαιοσύνης μετέχει καί ό ΕΙσαγ-
γελεύς τοϋ 'Αρείου Πάγου τοϋ δέ Ελεγκτικού Συνεδρίου ό παρ' αύτφ
Γενικός Επίτροπος τής Επικρατείας.

2. Διά τάς κρίσεις πρός προαγωγήν είς τάς θέσεις τών συμβούλων
της Επικρατείας, άρεοπαγιτών, άντεισαγγελέων τοϋ 'Αρείου Πάγου,
προέδρων εφετών, είσαγγελέων έφετών καί συμβούλων τοϋ 'Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, τό κατά τήν παράγαφον 1 συμβούλιον συγκροτείται
ύπό ηύξημένην σύνθεσιν, ώς νόμος όρίζει. Ή διάταξις τοϋ τελευταίου
έδαφίου τής παραγράφου 1 έχει έφαρμογήν καί έν προκειμένω.

3. "Αν ό 'Υπουργός διαφωνή πρός τήν κρίσιν άνωτάτου δικαστι-
κού συμβουλίου, δύναται νά παραπέμψη τό κριθέν ζήτημα είς τήν
όλομέλειαν τού οικείου άνωτάτου δικαστηρίου, ώς νόμος όρίζει. Δικαί-
ωμα προσφυγής είς τήν όλομέλειαν εχει καί ό παραλειφθείς δικαστικός
λειτουργός, ύπό τάς έν τω νόμω όριζομένας προϋποθέσεις.

4. Αί άποφάσεις τής ολομελείας έπι τοϋ παραπεμφθέντος αύτη
ζητήματος, ώς καί αί άποφάσεις άνωτάτου δικαστικού συμβουλίου,
πρός τάς όποιας δέν διεφώνησεν ό Ύπουργος, είναι υποχρεωτικά!
δι' αύτόν.

5. Αί προαγωγαί εις τάς θέσεις τού προέδρου καί τών άντιπροέ-
δρων τού Συμβουλίου τής Έπικροττείας, τού 'Αρείου Πάγου καί. τοϋ
Ελεγκτικού Συνεδρίου ένεργοϋνται διά προεδρικού διατάγματος, έκ-
διδομένου τή προτάσει τού Υπουργικού Συμβουλίου, κατ' έπιλογήν
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μεταξύ τών μελών του άντιστοίχου άνωτάτου δικαστηρίου, ώς νόμος
όρίζει.

Ή προαγωγή είς τήν θέσιν τοϋ είσαγγελέως τοϋ Αρείου Πάγου
ένεργείται δι* ομοίου διατάγματος, κατ' έπιλογήν μεταξύ τών μελών
τοϋ Αρείου Πάγου και τών παρ' αύτω άντεισαγγελέων.

6. Αί κατά τάς διατάξεις τοϋ τταρόντος άρθρου άττοφάσεις ή πρά-
ξεις δέν ύπόκεινται είς προσβολή ν ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τής Επι-
κρατείας.

Άρθρον 91.

1. Ή πειθαρχική έξουσία έπί τών δικαστικών λειτουργών, άπό
τοϋ βαθμού τοϋ αρεοπαγίτου ή άντεισαγγελέως τού 'Αρείου Πάγου
καί ανωτέρου, ή τών τούτοις αντιστοίχων άσκεϊται ύπό άνωτάτου
πειθαρχικού συμβουλίου, ώς νόμος όρίζει.

Τήν πειθαρχικήν άγωγήν έγείρει ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης.

2. Τό Άνώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτείται ύπό τοϋ
Προέδρου τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, ώς Προέδρου αύτοϋ, έκ
δύο άντιπροέδρων ή συμβούλων τής 'Επικρατείας, δύο άντιπροέδρων
τού Αρείου Πότγου ή άρεοποίγιτών, δύο έκ τών άντιπροέδρων ή συμ-
βούλων τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου καί δύο τακτικών καθηγητών νο-
μικών μαθημάτων τών νομικών σχολών τών πανεπιστημίων τής Χώ-
ρας, ώς μελών. Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου όρίζονται διά κληρώσεως με-
ταξύ τών έχόντων τριετή τούλάχιστον ύπηρεσίοα; είς τό οίκείον άνώ-
τατον δικαστήριον ή είς νομικήν σχολήν, άποκλείονται δέ έκάστοτε
τής συνθέσεως αύτού τά μέλη τά άνήκοντα εϊς τό δικαστήριον, έπί ένερ-
γείας μέλους, είσαγγελέως ή έπιτρόπου τοϋ όποίου καλείται νά άπο-
φανθη τό Συμβούλιον. 'Εφ' όσον πρόκειται περί πειθαρχικής διώξεως
κατά μελών τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, τοϋ 'Ανωτάτου Πει-
θαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει ό Πρόεδρος τοϋ 'Αρείου Πάγου.

3. Ή πειθαρχική έξουσία έπί τών λοιπών δικαστικών λειτουργών
άσκεϊται είς πρώτον καί είς δεύτερον βαθμόν ύπό συμβουλίων συγκρο-
τουμένων έκ τακτικών δικαστών διά κληρώσεως, κατά τά ύπό τοϋ
νόμου οριζόμενα. Τήν πειθαρχικήν άγωγήν έγείρει καί ό Υπουργός
τής Δικαιοσύνης.

4. Αί κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου πειθαρχικαί άπο-
φάσεις δέν ύπόκεινται εις προσβολήν ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τής
'Επικρατείας.
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"Αρθρον 92.

1. Οί υπάλληλοι τής γραμματείας πάντων τών δικαστηρίων και
τών είσαγγελιών είναι μόνιμοι. Ούτοι δύναται νά παυθουν μόνον δυ-
νάμει δικαστικής άποφάσεως ενεκα ποινικής καταδίκης, ή δι' άποφά-
σεως δικαστικού συμβουλίου ένεκα βαρέος πειθαρχικού παραπτώμα-
τος, νόσου ή άναπηρίας ή υπηρεσιακής άνεπαρκείας, βεβαιουμένων
καθ' όν τρόπον νόμος ορίζει.

2. Τά προσόντα τών υπαλλήλων τής γραμματείας πάντων τών
δικαστηρίων καί τών εισαγγελιών, ώς καί τής έν γένει καταστάσεως
αύτών, όρίζονται διά νόμου.

3. Αί προαγωγαί, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, άποσπάσεις καί με-
τατάξεις τών δικαστικών ύπαλλήλων ένεργοϋνται μετά σύμφωνον
γνώμην δικαστικών συμβουλίων, ή πειθαρχική δέ έπ' αύτών έξουσία
άσκεϊται ύπό τών ίεραρχικώς προϊσταμένων αύτών δικαστών ή εισ-
αγγελέων ή επιτρόπων, ώς καί ύπό δικαστικών συμβουλίων, κατά
τά ύπό τοϋ νόμου όριζόμενα.

Κατά τών περί προαγωγής, ώς καί τών πειθαρχικών άποφάσεων
τών δικαστικών συμβουλίων, έπιτρέπεται προσφυγή, ώς νόμος όρίζει.

4. Οί συμβολαιογράφοι, οί φύλακες ύποθηκών καί μεταγραφών καί
οί διευθυντά! τών κτηματολογικών γραφείων είναι μόνιμοι, έφ' όσον
ύφίστανται αί σχετικαί ύπηρεσίαι καί θέσεις. Αί διατάξεις τών προη-
γουμένων παραγράφων έχουν άνάλογον έφαρμογήν καί έπ' αύτών.

5. Οί συμβολαιογράφοι καί οί άμισθοι φύλακες ύποθηκών καί με-
ταγραφών αποχωρούν τής υπηρεσίας ύποχρεωτικώς άμα τη συμπλη-
ρώσει τοϋ έβδομηκοστοϋ έτους τής ήλικίας των, οΐ δέ λοιποί άμα τή
συμπληρώσει τοϋ ύπό τού νόμου προβλεπομένου όρίου.

Κεφάλαιον Δεύτερον
Όργάνωσις καί δικαιοδοσία τών δικαστηρίων
"Αρθρον 93.

1. Τά δικαστήρια διακρίνονται είς διοικητικά, πολιτικά καί ποινι-
κά, όργανούνται δέ δι' είδικών νόμων.

2. Αί συνεδριάσεις παντός δικαστηρίου είναι δημόσιαι, έκτος έάν
δι' άποφάσεως τούτου κριθή ότι ή δημοσιότης πρόκειται νά είναι έπι-
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βλάβης εις τά χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι πρός προ-
στασίαν τού Ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου τών διαδίκων.

3. Πασα δικαστική άπόφασις πρέπει νά είναι ειδικώς καί έμπερι-
ο ι α ιωμένως ήτιολογημένη, απαγγέλλεται δέ έν δημοσία συνεδριάσει.
Ή γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται ύποχρεωτικώς. Νόμος όρίζει
τα τής είς τά πρακτικά καταχωρίσεως ένδεχομένης μειοψηφίας καί
τούς όρους καί προϋποθέσεις δημοσιότητος ταύτης.

4. Τά δικαστήρια ύποχρεοϋνται όπως μή έφαρμόζουν νόμον, τό
περιεχόμενον τοϋ όποίου αντίκειται πρός τό Σύνταγμα.

Άρθρον 94.

1. Ή έκδίκασις τών διοικητικών διαφορών ούσίας άνήκει είς τά
ύφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Έκ τών ώς άνω διαφο-
ρών αί μή ύπαχθεΐσαι είσέτι είς τά δικαστήρια ταύτα, δέον νά υπα-
χθούν ύποχρεωτικώς είς τήν δικαιοδοσίαν αύτών, έντός πέντε έτών
άπό της Ισχύος τοϋ παρόντος, τής προθεσμίας ταύτης δυναμένης νά
παρατείνεται διά νόμου.

2. Μέχρι της ύπαγωγής είς τά τακτικά διοικητικά δικαστήρια
καί τών λοιπών ούσιαστικών διοικητικών διαφορών, είτε έν τω συνό-
λω είτε κατά κατηγορίας, αύται εξακολουθούν νά ύπάγωνται είς τά
πολιτικά δικαστήρια, πλήν έκείνων διά τάς όποιας είδικοί νόμοι συνέ-
στησαν ειδικά διοικητικά δικαστήρια, είς τά όποια τηρούνται αί δια-
τάξεις τών παραγράφων 2 έως 4 τοϋ άρθρου 93.

3. Είς τά πολιτικά δικαστήρια ύπάγονται πάσαι αί ίδιωτικαί
διαφοραί, ώς και αί διά νόμου άνατιθέμεναι είς ταύτα ύποθέσεις έκου-
σίας δικαιοδοσίας.

4. Εις τά πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια δύναται νά άνατεθή καί
πάσα άλλη ύπό τού νόμου όριζομένη διοικητικής φύσεως άρμοδιότης.

Ερμηνευτική δήλακτις.

Ώς τακτικά διοιηκητικά δικαστήρια νοούνται μόνον τά συσταθέντα διά

τοϋ νομοθετικού διατάγματος 3845/1958 τακτικά φορολογικό δικαστήρια.

Άρθρον 95.

1. Εις τήν άρμοδιότητα τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας άνή-
κουν ιδίως:
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α) Ή κατ5 αϊτησιν άκύρωσις τών έκτελεστών πράξεων τών διοι-
κητικών άρχών, δι' ύπέρβασιν έξουσίας ή παράβασιν νόμου.

β) Ή κατ' αϊτησιν άναίρεσις τών τελεσιδίκων αποφάσεων τών διοι-
κητικών δικαστηρίων, δι' ύπέρβασιν έξουσίας, ή παράβασιν νόμου.

γ) Ή έκδίκασις τών κατά τό Σύνταγμα καί τους νόμους υποβαλ-
λομένων είς αυτό διοικητικών διαφορών ουσίας.

δ) Ή έπεξεργασία πάντων τών κανονιστικού χαρακτήρος δια-
ταγμάτων.

2. Κατά τήν άσκησιν τών υπό στοιχ. δ' τής προηγουμένης πα-
ραγράφου άρμοδιοτήτων δέν έφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου
93 παράγραφοι 2 καί 3.

3. Διά νόμου δύναται νά ύπαχθή ή έκδίκασις κατηγοριών ύποθέ-
σεων τής άκυρωτικής άρμοδιότητος τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας
είς άλλου βαθμού διοικητικά τακτικά δικαστήρια, επιφυλασσομένης
πάντως τής είς τελευταΐον βαθμόν άρμοδιότητος τοϋ Συμβουλίου τής
Επικρατείας.

4. Αί άρμοδιότητες τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας ρυθμίζον-
ται καί άσκοϋνται ώς είδικώτερον νόμος όρίζει.

5. Ή διοίκησις έχει ύποχρέωσιν συμμορφώσεως πρός τάς άκυρω-
τικάς άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας. Ή παράβασις της
υποχρεώσεως ταύτης δημιουργεί εύθύνην διά παν ύπαίτιον όργανον,
ώς νόμος όρίζει.

"Αρθρον 96.

1. Είς τά τακτικά ποινικά δικαστήρια άνήκει ό κολασμός τών
εγκλημάτων καί ή λήψις πάντων τών κατά τούς ποινικούς νόμους
μέτρων.

2. Δύναται διά νόμου: α) νά άνατεθή καί είς άρχάς άσκούσας άστυ-
νομικά καθήκοντα ή έκδίκασις άστυνομικών παραβάσεων τιμωρουμέ-
νων διά προστίμου, β) νά άνατεθή είς άρχάς άγροτικής άσφαλείας ή
έκδίκασις τών περί τούς άγρούς πταισμάτων καί τών έξ οίύτών άπορ-
ρεουσών Ιδιωτικών διαφορών.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αί έκδιδόμεναι άποφάσεις υπόκειν-
ται είς εφεσιν ένώπιον τοϋ άρμοδίου τακτικού δικαστηρίου, έχουσαν
άνασταλτικήν δύναμιν.

3. Είδικοί νόμοι ορίζουν τά περί δικαστηρίων άνηλίκων, έφ* ών
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έττιτρέττεται νά μή έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τών άρθρων 93 πα-
ράγραφος 2 καί 97. Αί άποφάσεις τών δικαστηρίων τούτων δύναται
νά άπαγγέλλωνται κεκλεισμένων τών θυρών.

4. Ειδικοί νόμοι ορίζουν:

α) Τά περί στρατοδικείων, ναυτοδικείων καί άεροδικείων είς τήν
άρμοδιότητα τών όποιων δέν δύναται νά ύπαχθοϋν ίδιώται.

β) Τά περί δικαστηρίου λειών.

5. Τά ύπό στοιχείον α' τής προηγουμένης παραγράφου δικαστή-
ρια συγκροτούνται κοττά πλειοψηφίαν έκ μελών τού δικαστικού σώ-
ματος τών ένοπλων δυνάμεων, περιβαλλομένων ύπό τών κατά τό
άρθρον 87 παρ. 1 τοϋ παρόντος έγγυήσεων λειτουργικής καί προσω-
πικής άνεξαρτησίας. Διά τάς συενδριάσεις καί άποφάσεις τών δικαστη-
ρίων τούτων έφαρμόζονται αί διατάξεις τών παραγράφων 2 έως 4
τοϋ'άρθρου 93. Τά τής έφαρμογής τών διατάξεων τής παρούσης πα-
ραγράφου, ώς καί ό χρόνος ένάρξεως τής ισχύος αύτών, ορίζονται διά
νόμου.

"Αρθρον 97.

1. Τά κακουργήματα καί τά πολιτικά έγκλήματα δικάζονται ύπό
μικτών ορκωτών δικαστηρίων, συγκροτουμένων έκ τακτικών δικα-
στών καί ενόρκων, ώς νόμος όρίζει. Αί άποφάσεις τών δικαστηρίων
τούτων ύπόκεινται είς τά ύπό τοϋ νόμου όριζόμενα ένδικα μέσα.

2. Κακουργήματα καί πολιτικά έγκλήματα, ύπαχθέντα μέχρι τής
ίσχύος τοϋ παρόντος διά συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων καί
είδικών νόμων, είς τήν δικαιοδοσίαν τών έφετείων, έξακολουθούν νά
δικάζωνται ύπ' αύτών, έφ' όσον νόμος δέν ύπαγάγη ταύτα είς τήν
άρμοδιότητα τών μικτών ορκωτών δικαστηρίων.

Διά νόμου δύναται νά ύπαχθοϋν είς τήν δικαιοδοσίαν τών αύτών
έφετείων καί ετερα κακουργήματα.

3. Τά διά τοϋ τύπου διαπραττόμενα έγκλήματα παντός βαθμού
ύπάγονται εις τά τακτικά ποινικά δικαστήρια, ώς νόμος όρίζει.

"Αρθρον 98.

1. Εις τήν άρμοδιότητα τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου άνήκουν ιδίως:

α) Ό έλεγχος τών δαπανών τοϋ κράτους ώς καί τών δι' είδικών
νόμων εις τόν έλεγχον αύτοϋ ύπαγομένων έκάστοτε οργανισμών το-



πικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
β) Ή έκθεσις προς τήν Βουλήν επί τοϋ άπολογισμοϋ καί ίσολο-
γισμοϋ τοϋ Κράτους.

γ) Ή γνωμοδότησις επί τών νόμων περί συντάξεων ή αναγνωρί-
σεως υπηρεσίας διά τήν παροχήν δικαιώματος συντάξεως κοττά τό
άρθρον 73 παράγραφος 2, ώς καί έπί παντός έτέρου θέματος οριζομέ-
νου Οπό τοϋ νόμου.

δ) Ό έλεγχος τών λογαριασμών τών δημοσίων υπολόγων καί τών
έν έδαφίω α' οργανισμών τοπικής οίύτοδιοικήσεως καί νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου.

ε) Ή έκδίκασις ένδικων μέσων έπί διαφορών έξ άπονομής συντά-
ξεων, ώς καί έκ τοϋ έλέγχου τών λογαριασμών έν γένει.

στ) Ή έκδίκασις υποθέσεων άναφερομένων είς τήν εύθύνην τών δη-
μοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ώς καί τών υπαλλή-
λων τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, διά πασαν έκ δόλου ή
άμελείας έπελθοϋσαν είς τό Κράτος ή είς τούς άνωτέρω όργανισμούς
καί νομικά πρόσωπα ζημίοίν.

2. Αί άρμοδιότητες τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται καί
ασκούνται, ώς νόμος όρίζει.

Κατά τάς ύπό στοιχεία α' έως δ' περιπτώσεις τής προηγουμένης
παραγράφου δέν εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 93 παράγρα-
φοι 2 καί 3.

3. Αί άποφάσεις τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου έπί τών έν τή παρα-
γράφω 1 ύποθέσεων, δέν ύπόκεινται εις τόν έλεγχον τοϋ Συμβουλίου
τής Επικρατείας.

Άρθρον 99.

1. Άγωγαί κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών δικάζονται,
ώς νόμος όρίζει, ύπό ειδικού δικαστηρίου, συγκροτουμένου ύπό τοϋ
Προέδρου τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας, ώς Προέδρου οίύτοϋ καί
έξ ένός συμβούλου τής Επικρατείας, ένός άρεοπαγίτου, ένός συμβούλου
τού 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικών καθηγητών νομικών μαθη-
μάτων τών νομικών σχολών τών πανεπιστημίων τής Χώρας καί δύο
δικηγόρων έκ τών μελών τοϋ Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου τών
δικηγόρων, ώς μελών, οριζομένων διά κληρώσεως.

2. Έκ τών μελών τού ειδικού δικαστηρίου έξαιρειται έκάστοτε τό
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άνήκον εις τό σώμα ή τόν κλάδον της δικαιοσύνης, έπι ένεργείας ή πα-
ραλείψεως λειτουργών τοϋ όποίου καλείται νά άποφανθή τό δικα-
στήριον. 'Εφ' όσον πρόκειται περί αγωγής κατοικίας καί μέλους τού
Συμβουλίου τής Επικρατείας ή λειτουργών τών τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων, τοϋ ώς άνω είδικού δικαστηρίου προεδρεύει ό Πρό-
δρος τοϋ 'Αρείου Πάγου.

3. Πρός έγερσιν άγωγής κακοδικίας ούδεμία απαιτείται άδεια.

Άρθρον 100.

1. Συνίσταται Άνώτοττον Ειδικόν Δικαστήριον εις τό όποιον ύπά-
γονται:

α) Ή έκδίκασις ένστάσεων κοττά τό άρθρον 58.
β) Ό έλεγχος τοϋ κύρους καί τών άποτελεσμάτων δημοψηφίσμα-
τος, ένεργουμένου κοττά τό άρθρον 44 παρόίγραφος 2.

γ) Ή κρίσις περί τών άσυμβιβάστων ή τής έκπτώσεως βουλευτού
κατά τά άρθρα 55 παράγραφος 2 καί 57.

δ) Ή άρσις τών συγκρούσεων μεταξύ τών δικαστηρίων καί τών
διοικητικών αρχών ή μεταξύ τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας καί τών
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων άφ' ένός καί τών άστικών καί ποι-
νικών δικαστηρίων άφ' έτέρου ή τέλος μεταξύ τού Ελεγκτικού Συνε-
δρίου καί τών λοιπών δικαστηρίων.

ε) Ή άρσις τής άμφισβητήσεως περί τής ούσιαστικής άντισυντα-
γμοττικότητος ή τής έννοιας διατάξεων τυπικού νόμου, έάν έξεδόθησαν
περί οχύτών αντίθετοι άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας,
τοϋ Αρείου Πάγου ή τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου.

στ) Ή άρσις τής άμφισβητήσεως περί τόν χαρακτηρισμόν κανό-
νων τοϋ διεθνούς δικαίου ώς γενικώς παραδεδεγμένων, κατά τήν πα-
ράγραφον 1 τοϋ άρθρου 28.

2. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δικαστήριον συγκρο-
τείται έκ τών Προέδρων τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, τού Αρείου
Πάγου καί τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκ τεσσάρων συμβούλων τής
'Επικρατείας καί έκ τεσσάρων άρεοπαγιτών, οριζομένων άνά διετίαν
διά κληρώσεως, ώς μελών. Τοϋ δικαστηρίου τούτου προεδρεύει ό άρ-
χαιότερος τών Προέδρων τού Συμβουλίου τής 'Επικρατείας ή τοϋ
Αρείου Πόcγoυ.

Εις τάς περιπτώσεις δ' καί ε' τής προηγουμένης παραγράφου με-
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τέχουν της συνθέσεως τοϋ. δικαστηρίου καί δύο τακτικοί κςχθήγηταί
νομικών μαθημάτων τών νομικών σχολών τών ττανεττιστημίων της
Χώρας, οριζόμενοι διά κληρώσεως.

3. Ή όργάνωσις καί λειτουργία τοϋ δικαστηρίου, τά τοϋ ορισμού,
αναπληρώσεως καί επικουρίας τών μελών αύτοϋ, ώς καί τά τής ενώ-
πιον αύτού διαδικασίας ορίζονται δι* ειδικού νόμου.

4. Αί αποφάσεις τοϋ δικαστηρίου είναι αμετάκλητοι.

Διάταξις νόμου κηρυσσομένη ώς άντισυντοτγματική είναι άνίσχυ-
ρος άπό τής δημοσιεύσεως τής περί τούτου άποφάσεως ή άπό τοϋ ύπό
τής άποφάσεως οριζομένου χρόνου.

ΥΜΗΜΑ ΣΥ'
διοικησισ

Κεφάλαιον Πρώτον
Όργάνωσις τής διοικήσεως
Άρθρον 101.

1. Ή διοίκησις τοϋ Κράτους όργανοϋται κατά τό άποκεντρωτικόν
σύστημα.

2. Ή διοικητική διαίρεσις τής Χώρας διαμορφοϋται βάσει τών
γεωοικονομικών, κοινωνικών καί συγκοινωνιακών συνθηκών.

3. Τά περιφερειακά κρατικά όργανα έχουν γενικήν αποφασιστι-
κή ν άρμοδιότητα έπΙ τών ύποθέσεων τής περιφερείας των, αί δέ κεν-
τρικαί ύπηρεσίαι, πλήν ειδικών άρμοδιοτήτων, τήν γενικήν κατεύ-
Θυνσιν, τόν συντονισμόν καί τόν έλεγχον τών περιφερειοίκών οργάνων»
ώς νόμος όρίζει.

Άρθρον 102.

1. Ή διοίκησις τών τοπικών ύποθέσεων άνήκει εις τούς οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, τών όποιων τήν πρώτη ν βαθμίδα α-
ποτελούν οί δήμοι καί αί κοινότητες. Αί λοιπαί βαθμίδες ορίζονται διά
νόμου.

2. Οί οργανισμοί τοπικής αύτοδιοικήσεως άπολοαίουν διοικητι-

244



κής αύτοτελείας. Αί άρχαί αυτών εκλέγονται διά καθολικής και μυστι-
κής ψηφοφορίας.

3. Διά νόμου δύναται νά προ βλέπω νται άναγκαστικοι ή έκούσιοι
σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρός έκτέλεσιν έργων
ή παροχή ν υπηρεσιών, διοικούμενοι ύπό συμβουλίου έξ αιρετών άντι-
προσώπων έκαστου δήμου ή κοινότητος, λαμβανομένων κατ' άναλο-
γίαν τού πληθυσμού τούτων.

4. Διά νόμου δύνοτται νά προβλεφθή ή είς τήν διοίκησιν τών οργα-
νισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως δευτέρας βαθμίδος συμμετοχή αιρε-
τών αντιπροσώπων τοπικών έπαγγελμοττικών, έπιστη μονικών καί
πνευματικών όργανώσεων καί της κρατικής διοικήσεως μέχρι τοϋ ένός
τρίτου τοϋ όλου άριθμοϋ τών μελών.

5. Τό Κράτος άσκεϊ έποτττείαν έπί τών όργανισμών της τοπικής
αύτοδιοικήσεως, μή έμποδίζουσαν τήν πρωτοβουλίαν καί τήν έλευ-
θέραν δρασιν αύτών. Αί πειθαρχικαί ποιναί άργίας καί άπολύσεως έκ
τοϋ άξιώματός τών αιρετών όργάνων τής τοπικής αυτοδιοικήσεως,
εξαιρέσει τών περιπτώσεων τών συνεπαγομένων αύτοδικαίαν έκπτω-
σιν, απαγγέλλονται μόνον μετά σύμφωνον γνώμην συμβουλίου άπο-
τελουμένου κοττά πλειοψηφίαν έκ τακτικών δικαστών.

6. Τό Κράτος μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν τών άναγκαίων πόρων,
πρός έκπλήρωσιν τής αποστολής τών όργανισμών τοπικής αύτοδιοι-
κήσεως. Νόμος όρίζει τά τής άποδόσεως καί κατανομής μεταξύ τών ώς
άνω όργανισμών τών ύπέρ αύτών καθοριζομένων καί ύπό τού Κρά-
τους είσπροπτομένων φόρων ή τελών.

Κεφάλαιον Δεύτερον

Ύπηρεσιοο<ή κατάστασις τών όργάνων τής διοικήσεως

Άρθρον 103.

1. Ο! δημόσιοι ύπάλληλοι είναι έκτελεσταί τής θελήσεως τοϋ Κρά-
τους καί ύπηρετοϋν τόν λαόν, όφείλοντες πίστιν είς τό Σύνταγμα καί
άφοσίωσιν είς τήν Πατρίδα. Τά προσόντα καί ό τρόπος τοϋ διορισμού
τούτων καθορίζονται ύπό τού νόμου.

2. Ούδείς δύναται νά διορισθή ύπάλληλος εις μή νενομοθετημένην
οργανική ν θέσιν. Εξαιρέσεις δύναται νά προβλέπωνται ύπό είδικοϋ
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νόμου ττρός κάλυψιν απροβλέπτων και έπειγουσών άναγκών δια προ-
σωπικού προσλαμβανομένου δι' ώρισμένην χρονικήν ττερίοδον, έπί
σχέσει ιδιωτικού δικαίου.

3. Όργανικαί θέσεις ειδικού επιστημονικού, ώς καί τεχνικού ή βοη-
θητικού προσωπικού, δύναται νά πληρούνται διά προσωπικού προσ-
λαμβανομένου έπί σχέσει 'ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τούς όρους
τής προσλήψεως, ώς καί τάς είδικωτέρας έγγυήσεις, ύφ' άς τελεί τό
προσλαμβανόμενον προσωπικόν.

4. Οί κατέχοντες οργανικός θέσεις δημόσιοι ύπάλληλοι είναι μό-
νιμοι, έφ' όσον ύφίστανται αί θέλεις αύται. Ούτοι έξελίσσονται μισθο-
λογικώς κατά τούς όρους τοϋ νόμου, πλήν δέ τών περιπτώσεων τής
αποχωρήσεως λόγω όρίου ήλικίας καί τής παύσεως συνεπεία δικα-
στικής άποφάσεως, δέν δύνανται νά μετατεθούν άνευ γνωμοδοτήσεως,
ουδέ νά υποβιβασθούν ή ποα/θοϋν άνευ άποφάσεως ύπηρεσιακοϋ συμ-
βουλίου, αποτελουμένου κατά τά δύο τρίτα αύτοϋ τούλάχιστον έκ
μονίμων δημοσίων ύπαλλήλων.

Κατά τών αποφάσεων τών συμβουλίων τούτων χωρεί προσφυγή
ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, ώς νόμος ορίζει.

5. Τής μονιμότητος δύναται νά έξαιροϋνται, διά νόμου, άνώτατοι
διοικητικοί ύπάλληλοι τών έκτος τής ύπαλληλικής ιεραρχίας θέσεων,
οί άπ' εύθείας διοριζόμενοι έπί πρεσβευτικώ βαθμώ, οί ύπάλληλοι τής
Προεδρίας τής Δημοκρατίας καί τών γραφείων τοϋ Πρωθυπουργού,
τών 'Υπουργών καί 'Υφυπουργών.

6. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων έχουν έφαρμο-
γήν καί έπί τών ύπαλλήλων τής Βουλής, διεπομένων έξ ολοκλήρου
κατά τά λοιπά ύπό τοϋ Κανονισμού αύτής, ώς καί έπί τών ύπαλλή-
λων τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως. καί λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου.

"Αρθρον 104.

1. Ούδείς έκ τών έν τω προηγουμένω άρθρω ύπαλλήλων δύναται
νά διορισθή είς έτέραν θέσιν δημοσίας ύπηρεσίας ή οργανισμού τοπι-
κής αύτοδιοικήσεως ή έτερου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
δημοσίας έπιχειρήσεως ή οργανισμού κοινής ώφελείας. Κατ' έξαίρεσιν
δύναται νά έπιτραπή ό διορισμός καί είς δευτέραν θέσιν έπί τή βάσει
ειδικού νόμου, τηρουμένων τών διατάξεων τής έπομένης παραγράφου.
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2. Ai πάσης φύσεως πρόσθετοι άποδοχαί ή άπολαυαί τών -κατά
τό προηγούμενον άρθρον υπαλλήλων δέν δύναται νά είναι κατά μήνα
άνώτεραι τοϋ συνόλου τών άποδοχών τής οργανικής αύτών θέσεως.

3. Ουδεμία προηγουμένη άδεια άπαιτείται πρός είσαγωγήν είς δί-
κη ν δημοσίων υπαλλήλων, ώς καί υπαλλήλων οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως, ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Κεφάλαιον Υρίτον
Καθεστώς τοϋ 'Αγίου "Ορους
"Αρθρον 105.

1. βΗ χερσόνησος τοϋ "Αθω άπό τής Μεγάλης Βίγλας καί έξής,
άποτελοϋσα την περιοχήν τοϋ 'Αγίου Όρους, είναι κατά τό άρχαίον
τούτου προνομιακόν καθεστώς αύτοδιοίκητον τμήμα τοϋ 'Ελληνι-
κού Κράτους, τοϋ όποίου ή κυριαρχία παραμένει άθικτος έπ' αύτού.
Έξ άπόψεως πνευματικής τό "Α γιο ν "Ορος διατελεί ύπό τήν άμεσον
δικαιοδοσίαν τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου. "Ολοι οί μονάζοντες
είς αυτό αποκτούν, άνευ άλλης διατυπώσεως, τήν έλληνικήν ίθαγέ-
νειαν άμα τη προσλήψει αύτών ώς δοκίμων ή μοναχών.

2. Τό "Αγιον "Ορος διοικείται, κατά τό καθεστώς αύτοϋ, ύπό τών
εϊκοσιν Ιερών Μονών του, μεταξύ τών όποιων είναι κατανεμημένη
ολόκληρος ή χερσόνησος τοϋ "Αθω, τό έδαφος τής όποίας είναι άνα-
παλλοτρίωτον.

Ή διοίκησις αύτοϋ άσκείται δι' άντιπροσώπων τών Μερών Μονών,
άποτελούντων τήν Ίεράν Κοινότητα. Ούδεμία άπολύτως έπιτρέπεται
μεταβολή τοϋ διοικητικού συστήματος ή τοϋ άριθμοϋ τών Μονών
τοϋ 'Αγίου "Ορους, ούδέ τής ιεραρχικής τάξεως καί τής θέσεως αύτών
πρός τά υποτελή των έξαρτήματα. 'Απαγορεύεται ή έν αύτω έγκατα-
βίωσις έτεροδόξων ή σχισματικών.

3. Ό λεπτομερής καθορισμός τών άγιορειτικών καθεστώτων καί
τοϋ τρόπου της λειτουργίας αύτών γίνεται διά τού Καταστατικού
Χάρτου τοϋ 'Αγίου "Ορους, τό όποιον, συμπράττοντος τού άντιπρο-
σώπου τοϋ Κράτους, συντάσσουν μέν καί ψηφίζουν αί εϊκοσιν Ίεραί
Μοναί, έπικυρώνουν δέ τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον καί ή Βουλή
τών Ελλήνων.
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4. *Η ακριβής τήρησις τών αγιορείτικων καθεστώτων τελεί, ώς
ιτρός μέν τό πνευματικόν μέρος, ύττό τήν άνωτάτην εποπτείσα» τοϋ Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, ώς ττρός δέ τό διοικητικόν, ύττό τήν έττο-
τττείαν τοϋ Κράτους, εις τό όποιον άνήκει άποκλειστικώς καί ή δια-
φύλαξις τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

5. Αί άνωτέρω έξουσίαι τοϋ Κρόετους άσκοϋνται διά διοικητού,
τοϋ όποίου τά δικαιώματα καί κοίθήκοντα καθορίζονται διά νόμου.

Διά νόμου έπίσης καθορίζονται ή ύπό τών μοναστηριοίκών άρχών
καί τής Ιεράς Κοινότητος άσκουμένη δικαστική έξουσία, ώς καί τά τε-
λωνειοίκά καί φορολογικά πλεονεκτήματα τοϋ 'Αγίου Όρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΕΙΔίΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ! ΚΑΙ ΜΕΤΑ Β ΑΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 106.

1. Πρός έδραίωσιν τής κοινωνικής είρήνης καί προστασίαν τοϋ γε-
νικού συμφέροντος, τό Κράτος προγραμματίζει καί συντονίζει τήν οί-
κονομικήν δραστηριότητα έν τή Xcopçc, έπιδιώκον τήν έξασφάλισιν
τής οίκονομικής άναπτύξεως όλων τών τομέων τής έθνικής οίκονομίας.
Λαμβάνει τά έπι βαλλόμενα μέτρα πρός άξιοποίησιν τών πηγών τοϋ
έθνικοϋ πλούτου έκ τής άτμοσφαίρας καί τών ύπογείων ή ύποθοΛασ-
σίων κοιτασμάτων καί πρός προώθησιν τής περιφερειακής άναπτύ-
ξεως καί προαγωγήν ιδία τής οίκονομίας τών όρεινών, νησιωτικών
καί παραμεθορίων περιοχών.

2. Ή ιδιωτική οίκονομική πρωτοβουλία δέν έπιτρέπεται νά άνα-
πτύσσεται είς βάρος τής έλευθερίας καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας,
ή έπί βλάβη τής έθνικής οίκονομίας.

3. Επιφυλασσομένης τής ύπό τοϋ άρθρου 107 παρεχομένης προ-
στασίας, ώς πρός τήν έπανεξαγωγήν κεφαλαίων έξωτερικοϋ, δύναται
διά νόμου νά ρυθμίζωνται τά τής έξαγοράς έπιχειρήσεων ή άναγκαστι-
κής είς ταύτας συμμετοχής τοϋ Κράτους ή άλλων δημοσίων φορέων,
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εφ' δσον αύται κέκτηνται χαρακτήρα μονοπωλίου ή έχουν ζωτικήν
σημάσίαν διά την άξιοποίησιν τών πηγών τοϋ έθνικοϋ πλούτου ή
έχουν ώς κύριον σκοπόν την παροχή ν ύπηρεσιών πρός τό κοινωνι-
κό ν σύνολον.

4. Τό τίμημα τής εξαγοράς ή τό άντάλλαγμα τής άναγκαστικής
συμμετοχής τοϋ Κράτους ή άλλων δημοσίων φορέων, καθορίζεται άπα-
ραιτήτως δικαστικώς, πρέπει δέ νά είναι πλήρες, άνταποκρινόμενον
πρός τήν άξίαν τής έξαγοραζομένης έπιχειρήσεως, ή τής εϊς ταύτην
συμμετοχής.

5. Μέτοχος, έταϊρος ή κύριος έπιχειρήσεως, τής οποίας ό έλεγχος
περιέρχεται είς τό Κράτος ή είς ύπ5 αύτού έλεγχόμενον φορέα συνεπεία
άναγκαστικής συμμετοχής κατά τήν παράγραφον 3, δικαιούται νά ζη-
τήση τήν έξocγopàv τής συμμετοχής του εις τήν έπιχείρησιν, ώς νόμος
όρίζει.

6. Νόμος δύναται νά όρίση τά τής συμμετοχής εις τήν δαπάνην
τοϋ Δημοσίου τών όφελουμένων έκ τής έκτελέσεως έργων κοινής ώ-
φελείας ή γενικωτέρας σημασίας διά τήν οικονομική ν άνάπτυξιν της
Χώρας.

Ερμηνευτική δήλωσις :

Elç τήν koctq τήν παράγραφαν 4 άξίαν δέν περιλαμβάνεται ή οφειλομένη

είς τόν μονοπωλιακόν, τυχόν, χαρακτήρα της έπιχειρήσεως.

Άρθρον 107.

1. Ή πρό τής 21 Απριλίου 1967 ηύξημένης τυπικής ισχύος νομο-
θεσία προστασίας κεφαλαίων έξωτερικοϋ, διατηρεί τήν ην έκέκτητο
ηύξημένην τυπική ν ίσχύν, έφαρμοζομένη καί έπί τών έφεξής εισαγο-
μένων κεφαλαίων.

Τήν αύτήν ίσχύν κέκτηνται καί αί διατάξεις τών κεφαλαίων Α' έως
καί Δ' τού τμήματος Α' τοϋ ύπ' άριθμόν 27 /75 νόμου «περί φορολο-
γίας πλοίων, έπφολής εισφοράς πρός άνάπτυξιν τής έμπορικής ναυτι-
λίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων καί ρυ-
θμίσεως συναφών θεμάτων».

2. Νόμος, έφ' άπαξ έκδιδόμενος, έντός τριμήνου άπό τής ίσχύος
τού παρόντος, όρίζει τούς όρους καί τήν διαδικασίαν άναθεωρήσεως ή
λύσεως τοϋ κατ* έφαρμογήν τοϋ νομοθετικού διατάγματος 2687 /1953,
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άπό 21 Απριλίου 1967 μέχρις 23 Ιουλίου 1974 έκδοθεισών ύφ' οιον-
δήποτε τύπον εγκριτικών διοικητικών πράξεων ή σνναφβειαών συμ-
βάσεων περί επενδύσεων κεφαλαίων έξωτερικοϋ, έξαιρέσει τών άφο-
ρωσών είς την νηολόγησιν πλοίων υπό έλληνικήν σημαίαν.

"Αρθρον 108.

Τό Κράτος μέριμνα διά την ζωήν του άποδήμου έλληνισμοϋ καί
τήν διατήρησιν τών δεσμών του μέ τήν μητέρα Πατρίδα. Επίσης μέ-
ριμνα διά τήν παιδείαν καί τήν κοινωνικήν καί έπαγγελμοπτικήν προ-
αγωγήν τών έκτος τής έπικρατείας έργαζομένων Ελλήνων,

"Αρθρον 109.

1. Δέν έπιτρέπεται ή μεταβολή τοϋ περιεχομένου ή τών όρων
διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς κατά τάς διατάξεις αύτής υπέρ τοϋ
Δημοσίου ή ύπέρ κοινωφελούς σκοποϋ.

2. 'Εξαιρετικώς έπιτρέπεται ή έπωφελεστέρα άξιοποίησις ή διά-
θεσις τοϋ καταλειφθέντος ή δωρηθέντος υπέρ τοϋ αυτοϋ ή άλλου κοι-
νωφελούς σκοποϋ είς τήν ύπό τοϋ δωρητοϋ ή τοϋ διοεθέτου καθοριζο-
μένην περιοχήν ή είς τήν εύρυτέραν τοα/της περιφέρειοεν όταν διά δι-
καστικής άποφάσεως βεβαιοϋται ότι ή θέλησις τοϋ διαθέτου ή τοϋ
δωρητοϋ δέν δύναται νά πραγματοποιηθή έξ οίουδήποτε λόγου, καθ'
ολοκληρίαν ή κατά τό μείζον τοϋ περιεχομένου ταύτης, ώς καί άν δύ-
ναται νά ίκανοποιηθή πληρέστερον διά τής μεταβολής τής εκμεταλ-
λεύσεως, ώς νόμος όρίζει.

ΥΜΗΜΑ Β'

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

"Αρθρον 110.

1. Αί διατάξεις τοϋ Συντάγματος υπόκεινται είς άναθεώρησιν,
έξαιρέσει τών καθοριζουσών τήν βάσιν καί τήν μορφήν τοϋ πολιτεύ-
ματος ώς Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ώς καί τών
τοιούτων τών άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 καί 7,5
παράγραφοι 1 καί 3, 13 παράγραφος 1 καί 26.

2. Ή ανάγκη τής άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος διαπιστούται
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δι3 αποφάσεως τής Βουλής, λαμβανομένης κατόπιν προτάσεως πεντή-
κοντα τουλάχιστον βουλευτών, διά πλειοψηφίας τών τριών πέμπτων
τοϋ όλου άριθμοϋ τών μελών αυτής, είς δύο ψηφοφορίας άφισταμένας
άλλήλων κοττά ενα τούλόίχιστον μήνα. Διά τής άποφάσεως ταύτης
καθορίζονται ειδικώς αί άναθεωρητέαι διατάξεις.

3. Άποφασισθείσης τής άναθεωρήσεως ύπό τής Βουλής, ή έπο-
μένη Βουλή κατά τήν πρώτην σύνοδον αύτής άποφασίζει έπί τών άνα-
θεωρητέων διοχτάξεων, δι* άπολύτου πλειοψηφίας τού όλου άριθμοϋ
τών μελών αυτής.

4. Έάν πρότασις περί αναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος έτυχε τής
πλειοψηφίας τοϋ όλου άριθμοϋ τών βουλευτών, ούχί όμως καί τής κατά
τήν παρόίγραφον 2 πλειοψηφίας τών τριών πέμπτων τούτων, ή έπο-
μένη Βουλή κοττά τήν πρώτην σύνοδον οίύτής δύναται νά άποφασίση
έπί τών άναθεωρητέων διατάξεων διά τής πλειοψηφίας τών τριών
πέμπτων τοϋ όλου άριθμοϋ τών μελών αύτής.

5. Πάσα ψηφιζομένη άναθεώρησις διατάξεων τού Συντάγματος
δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εντός δέκα ήμερών
άπό τής έπιψηφίσεως αύτής ύπό τής Βουλής, τίθεται δέ έν ίσχύϊ δι'
είδικοϋ ταύτης ψηφίσματος.

6. Δέν έπιτρέπεται άναθεώρησις τοϋ Συντάγματος πρό τής παρό-
δου πενταετίας άπό τής περατώσεως τής προηγουμένης.

ΥΜΗΜΑ Π
M ET ΑΒ ΑΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 111.

1. Πασα διάταξις νόμου ή διοικητικής πράξεως κανονιστικού χα-
ρακτηρος, άντικειμένη εις τό Σύνταγμα, καταργείται άπό τής ένάρξεως
τής Ισχύος αυτού.

2. Συντακτικαϊ πράξεις, έκδοθεϊσαι άπό τής 24ης Ιουλίου 1974
μέχρι της συγκλήσεοος τής Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, ώς καί Ψηφί-
σματα ταύτης, εξακολουθούν νά ίσχύουν καί κατά τάς άντιτιθεμένας
πρός τό Σύνταγμα διατάξεις αύτών, έπιτρεπομένης τής διά νόμου τρο-
ποποιήσεως ή καταργήσεως αύτών. Άπό τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ
Συντάγματος καταργείται ή διάταξις τοϋ άρθρου 8 τής 3ης συντακτι-
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κής πράξεως άπό 3-9-1974, ώς πρός τό όριον ήλικίας άποχωρήσεως
τών καθηγητών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

3. Διατηρούνται έν ίσχύϊ: α) τό άρθρον 2 τοϋ ύπ' άριθ. 700 τής
9/9 'Οκτωβρίου 1974 προεδρικού διατάγματος «περί μερικής έπανα-
φοράς έν ίσχύϊ τών άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 καί 97 τοϋ Συντά-
γματος καί άρσεως τού νόμου περί κοτταστάσεως πολιορκίας» καί β)
τό ν.δ. ύπ' άριθ. 167 τής 16/16 Νοεμβρίου 1974 «περί χορηγήσεως τοϋ
ένδικου μέσου τής έφέσεως κατά τών άποφάσεων τοϋ στροπτιωτικοϋ
δικαστηρίου», έπιτρεπομένης τής διά νόμου τροποποιήσεως ή καταρ-
γήσεως αύτών.

4. Τό ψήφισμα τής 16/29 'Απριλίου 1952 διοττηρείται έν ίσχύϊ έπί
έξ μήνας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος. Έντός τής προ-
θεσμίας ταύτης έπιτρέπεται ή διά νόμου τροποποίησις, συμπλήρωσις
ή κατάργησις τών έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ανωτέρω ψηφί-
σματος άναφερομένων συντακτικών πράξεων καί ψηφισμάτων ή ή
διατήρησίς τίνων έκ τούτων, έν όλω ή έν μέρει καί μετά τήν παρέλευσιν
της προθεσμίας ταύτης, ύπό τόν περιορισμόν ότι αί τροποποιούμενοι
συμπληρούμεναι ή διατηρούμενοι έν ίσχύϊ διατάξεις δέν δύναται νά
είναι άντίθετοι πρός τό παρόν Σύντοτγμα.

5. "Ελληνες στερηθέντες, μέχρι τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ παρόντος/
καθ' οιονδήποτε τρόπον τής ίθοεγενείας των, ανακτούν ταύτην κα-
τόπιν κρίσεως ύπό ειδικών επιτροπών έκ δικαστικών λειτουργών, ώς
νόμος όρίζει.

6. Διατηρείται έν ίσχύϊ ή διάταξις τού άρθρου 19 τοϋ ν.δ. 3370 /
1955 «περί κυρώσεως τοϋ Κώδικος Ελληνικής Ιθαγενείας» μέχρι τής
διά νόμου καταργήσεώς της.

Άρθρον 112.

1. Έπί θεμάτων, πρός ρύθμισιν τών όποιων προβλέπεται ρητώς
ύπό διατάξεων τού παρόντος Συντάγματος ή έκδοσις νόμου, οί κατά
τήν έναρξιν τής ίσχύος αντοϋ ύφιστάμενοι κοττά περίπτωσιν νόμοι ή
διοικητικαί πράξεις κανονιστικού χαροίκτήρος, έξαιρέσει τών άντικει-
μένων είς τάς διατάξεις τοϋ Συντάγματος, έξοίκολουθοϋν νά ισχύουν
μέχρι τής έκδόσεως τοϋ κατά περίπτωσιν νόμου.

2. Αί διατάξεις τών άρθρων 109 παράγραφος 2 καί 79 παράγρα-
φος 8 τίθενται εις έφαρμογήν άπό τής ένάρξεως τής ίσχύος τοϋ ύπό
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εκάστης τούτων ειδικώς προβλεπομένου νόμου, εκδιδομένου τό βρα-
δυτερον μέχρι τέλους τοϋ έτους 1976. Μέχρις ένάρξεως τής ισχύος τοϋ
υπό της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 109 προβλεπομένου νόμου έξακο-
λουθεϊ έφαρμοζομένη ή κατά την έναρξιν ισχύος τοϋ Συντάγματος ύφι-
σταμένη συντοίγματική και νομοθετική ρύθμισις.

3. Korrà την εννοιαν της απο 5 'Οκτωβρίου 1974 συντακτικής πρά-
ξεως, διατηρουμένης έν ίσχύϊ, ή άναστολή έκτελέσεως τών καθηκόν-
των τών καθηγητών άπό τής έκλογής αύτών ώς βουλευτών, καθ'
όλην τήν παροϋσαν βουλευτικήν περίοδον δέν εκτείνεται εις τήν διδα-
σκαλίαν, έρευναν, συγγραφικήν έργασίαν καί έπιστημονικήν άπασχό-
λησιν είς τά έργαστήρια καί τά σπουδαστήρια τών οικείων σχολών,
άποκλειομένης τής συμμετοχής τούτων είς τήν διοίκησιν τών σχολών
καί εις τήν έκλογήν τοϋ διδακτικού έν γένει προσωπικού ή τήν έξέτα-
σιν τών σπουδαστών.

4. Ή έφαρμογή τής παροίγράφου 3 τού άρθρου 16 περί ετών ύπο-
χρεωτικής φοιτήσεως θά όλοκληρωθή έπί τή βάσει νόμου έντός πεν-
ταετίας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 113.

Ό Κοτνονισμός τής Βουλής, ώς καί τά εις αύτόν άναφερόμενα ψη-
φίσμοττα καί οί νόμοι περί τής λειτουργίας τής Βουλής, έξακολουθοϋν
ισχύοντες μέχρι τής ένάρξεως της ισχύος τοϋ νέου Κανονισμού τής Βου-
λής, έξαιρέσει τών άντικειμένων εϊς ορισμούς τού Συντάγματος.

Προκειμένου περί τής λειτουργίας τών κατά τά άρθρα 70 καί 71
τοϋ Συντάγματος Τμημάτων τής Βουλής έχουν συμπληρωματική ν
έφαρμογήν αί διοττάξεις τοϋ τελευταίου Κανονισμού τών έργασιών τής
Ειδικής Νομοθετικής 'Επιτροπής τού άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος τής
1ης 'Ιανουαρίου 1952, κατά τά έν άρθρω 3 τοϋ ύπό στοιχ. Α' ψηφί-
σματος τής 24-12-1974 είδικώτερον οριζόμενα. Μέχρι τής ένάρξεως τής
ισχύος τού νέου Κοα>ονισμού τής Βουλής, ή 'Επιτροπή τοϋ άρθρου 71
τοϋ Συντάγματος συγκροτείται έξ έξήκοντα τακτικών μελών καί τριά-
κοντα αναπληρωματικών, έπιλεγομένων ύπό τοϋ Προέδρου τής Βου-
λής, έξ όλων τών κομμάτων καί ομάδων καί κατ' άναλογίαν τής δυνά-
μεως αυτών. Έγειρομένης άμφισβητήσεως μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ
νέου Κανονισμού περί τών έφαρμοστέων έκάστοτε διατάξεων άπο-
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φαίνεται ή 'Ολομέλεια ή τό Τμήμα τής Βουλής, εις τήν λειτουργίαν του
όποιου προεκλήθη τό ζήτημα.

Άρθρον 114.

1. Ή έκλογή τοϋ πρώτου Προέδρου τής Δημοκρατίας δέον νά πραγ-
ματοποιηθή τό βραδύτερον έντός διμήνου άπό τής δημοσιεύσεως
τοϋ Συντάγματος είς είδικήν συνεδρίασιν τής Βουλής, προσκαλουμέ-
νης πρό πέντε τούλάχιστον ήμερων ύπό τοϋ Προέδρου αύτής, τηρου-
μένων αναλόγως τών ορισμών τοϋ Κανονισμού τής Βουλής περί έκλο-
γής τού Προέδρου αύτής.

Ό έκλεγόμενος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άναλαμβάνει τήν άσκη-
σιν τών καθηκόντων αύτού άπό τής δόσεως τοϋ όρκου του, έντός πέν-
τε τό βραδύτερον ημερών άπό τής έκλογής αύτού.

Ό κατά τό άρθρον 49 παράγραφος 5 νόμος περί ρυθμίσεως τών
άφορώντων είς τήν εύθύνην τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας θεμάτων
έκδίδεται ύποχρεωτικώς μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1975.

Μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ
άρθρου 33 νόμου τά έν οαίπή θέματα διέπονται ύπό τών διατάξεων τών
άφορωσών εϊς τόν προσωρινόν Πρόεδρον τής Δημοκροττίας.

2. Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Συντάγματος καί μέχρι τής
ύπό τού όριστικοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας άναλήψεως τής άσκή-
σεως τών καθηκόντων του, ό προσωρινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
άσκεΐ τάς διά τοϋ Συντάγματος άναγνωριζομένας είς τόν Πρόεδρον
τής Δημοκρατίας άρμοδιότητας, ύπό τούς έν άρθρω 2 τοϋ ύπό στοιχ.
Β' άπό 24.12.1974 ψηφίσματος τής Ε' Αναθεωρητικής Βουλής πε-
ριορισμούς.

Άρθρον 115.

1. Μέχρι τής έκδόσεως τοϋ έν άρθρω 86 παράγραφος 1 προβλε-
πομένου νόμου, έχουν έφαρμογήν αί κείμεναι διατάξεις περί διώξεως
άνακρίσεως καί έκδικάσεως τών κατά τά άρθρα 49 παράγραφος 1 καί
85 πράξεων καί παραλείψεων.

2. Ό έν άρθρω 100 προβλεπόμενος νόμος δέον νά έκδοθή τό βρα-
δύτερον έντός έτους άπό τής ίσχύος τοϋ Συντάγματος. Μέχρι τής
έκδόσεως τούτου καί τής ένάρξεως τής λειτουργίας τοϋ συνιστωμένου
'Ανωτάτου Είδικοϋ Δικαστηρίου:

254



α) Αΐ αμφισβητήσεις, περί ών ή παράγραφος 2 του άρθρου 55
και τό άρθρον 57 έπιλύονται δι' άποφάσεως της Βουλής κατά τάς έπί
προσωπικών θεμάτων διατάξεις τοϋ Κανονισμού αυτής.

β) Ό έλεγχος τοϋ κύρους και τών άποτελεσμάτων δημοψηφίσμα-
τος ένεργουμένου κατ' άρθρον 44 παράγραφος 2 ώς καί ή έκδίκασις
ενστάσεων κατά τοϋ κύρους καί τών άποτελεσμάτων τών βουλευτικών
έκλογών κοττά. τό άρθρον 58 άσκεϊται ύπό τοϋ κατ' άρθρον 73 τού άπό
1 'Ιανουαρίου 1952 Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, έφαρμοζομέ-
νης τής διαδικασίας τών άρθρων 116 έπομ. τοϋ Π.Δ. 650/1974.

γ) Ή άρσις τών έν άρθρω 100 παράγραφος 1 έδάφ. δ' συγκρού-
σεων ύπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ κατά τό άρθρον 65 τού άπό
1ης 'Ιανουαρίου 1952 Συντάγματος, Δικαστηρίου Συγκρούσεως Καθη-
κόντων, διατηρουμένων προσωρινώς έν ίσχύί καί τών νόμων περί τής
οργανώσεως, λειτουργίας καί διαδικασίας ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου
τούτου.

3. Μέχρι τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ ύπό τού άρθρου 99 προβλεπο-
μένου νόμου, αΐ άγωγαί κακοδικίας έκδικάζονται κατά τά έν άρθρω
110 τοϋ Συντόίγματος τής 1ης 'Ιανουαρίου 1952 όριζόμενα ύπό τού
προβλεπομένου δι' αύτοϋ δικαστηρίου καί κατά τήν έν ίσχύί διαδικα-
σίαν κατά τόν χρόνον δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Συντάγματος.

4. Μέχρι τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ νόμου τοϋ προβλεπομένου υπό
τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 87 ώς καί μέχρι τής συγκροτήσεως τών
ύπό τών άρθρων 90 παράγραφοι 1 καί 2 καί 91 προβλεπομένων δικα-
στικών καί πειθαρχικών συμβουλίων, εξακολουθούν ίσχύουσαι αί κατά
τήν εναρξιν τής ίσχύος τού Συντάγματος ύφιστάμεναι σχετικαί δια-
τάξεις. Οί περί τών ώς άνω θεμάτων νόμοι δέον όπως έκδοθοϋν τό βρα-
δύτερον έντός έτους άπό τής ίσχύος τοϋ παρόντος Συντάγματος.

5. Μέχρι της ένάρξεως ίσχύος τών έν άρθρω 92 άναφερομένων νό-
μων, έξακολουθοϋν ίσχύουσαι αί κατά τήν εναρξιν τής ίσχύος τού πα-
ρόντος Συντόεγμοττος ύφιστάμεναι διατάξεις. Οί νόμοι ούτοι δέον όπως
έκδοθοϋν τό βραδύτερον έντός έτους άπό τής ίσχύος τοϋ παρόντος.

6. Ό έν άρθρω 57 παράγραφος 5 ειδικός νόμος δέον νά έκδοθή έντός
έξαμήνου άπό τής ένάρξεως ίσχύος τοϋ Συντάγματος.

"Αρθρον 116.

1. Ύφιστάμεναι διατάξεις άντιβαίνουσαι εις τό άρθρον 4 παράγρα-
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φος 2 παραμένουν έν ίσχύϊ μέχρι τής διά νόμου καταργήσεως των, τό
βραδύτερον δέ μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1982.

2. 'Αποκλίσεις έκ των όρισμών τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 4
έπιτρέπονται μόνον δι' άποχρώντας λόγους είς τάς είδικώς ύπό τοϋ
νόμου όριζομένας περιπτώσεις.

3. Κανονιστικαί ύπουργικαί άποφάσεις, ώς καί διατάξεις συλλο-
γικών συμβάσεων ή διαιτητικών άποφάσεων περί ρυθμίσεοος άμοι-
βής τής έργασίας, άντιβαίνουσαι είς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 22 πα-
ράγραφος 1 εξακολουθούν ίσχύουσαι μέχρι τής άντικαταστάσεως αύ-
τών, συντελουμένης τό βραδύτερον έντός τριετίας έπο τής ένάρξεως
τής ίσχύος τοϋ παρόντος.

Άρθρον 117.

1. Οί κατ' εφαρμογή ν τοϋ άρθρου 104 τοϋ Συντάγματος τής 1ης
Ιανουαρίου 1952 έκδοθέντες μέχρι τής 21.4.67 νόμοι θεωρούνται ώς μή
άντικείμενοι εις τό παρόν Σύνταγμα καί διατηρούνται έν ίσχύϊ.

2. 'Επιτρέπεται ή κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 17 νομοθετική ρύ-
Θμισις καί διάλυσις ύφισταμένων εισέτι άγροληψιών καί έτέρων έδα-
φικών βαρών, ή εξαγορά τής ψιλής κυριότητος ύπό έμφυτευτών έμφυ-
τευτικών κτημάτων, ώς καί ή κατάργησις καί ρύθμισις ιδιορρύθμων
εμπραγμάτων σχέσεων.

3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικαί έκτάσεις καταστραφεϊσαι
ή καταστρεφόμεναι έκ πυρκαϊάς ή άλλως πως άποψιλωθεϊσαι ή άπο-
ψιλούμεναι, δέν αποβάλλουν έκ τού λόγου τούτου τόν όν έκέκτηντο
πρό τής καταστροφής των χαρακτήρα καί κηρύσσονται ύποχρεωτι-
κώς άναδασωτέαι, άποκλειομένης τής διαθέσεοος τούτων δι' έτερον προ-
ορισμόν.

4. Ή άναγκαστική άπαλλοτρίωσις δασών ή δασικών έκτάσεων
άνηκουσών είς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δι-
καίου, έπιτρέπεται μόνον ύπέρ τοϋ Δημοσίου, κατά τά έν άρθρω 17
οριζόμενα, διά λόγους δημοσίας ώφελείας, διατηρούμενης πάντως ά-
μεταβλήτου τής μορφής αύτών ώς δασικής.

5. Αί μέχρι τής προσαρμογής τών κειμένων περί άναγκαστικών
άπαλλοτριώσεων νόμων πρός τάς διατάξεις τοϋ παρόντος κηρυχθεΐ-
σαι ή κηρυχθησόμεναι άναγκαστικαί άπαλλοτριώσεις διέπονται ύπό
τών κατά τόν χρόνο ν τής κηρύξεώς των ισχυουσών διατάξεων.
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6. Αϊ παράγραφοι 3 καί 5 τοϋ άρθρου 24 εφαρμόζονται επί τών
άπό τής ισχύος τών εν αύταίς προβλεπομένων νόμων άναγνωριζομέ-
νων ή άναμορφουμένων οικιστικών περιοχών.

Άρθρον 118.

1. Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Συντάγματος οί δικαστικοί
λειτουργοί άπό τοϋ βο(θμού τοϋ προέδρου ή εισαγγελέως έφετών και
άνωτέρων, ή τούτοις άντιστοίχου, άποχωροϋν τής ύπηρεσίας, ώς
μέχρι τούδε, άμα τή συμπληρώσει τοϋ έβδομηκοστοϋ έτους τής ήλι-
κίας των, τοϋ ορίου τούτου μειουμένου άπό τοϋ έτους 1977 κατά έν
έτος έτησίως μέχρι τοϋ έξηκοστοϋ έβδομου έτους.

2. Ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, μή τελούντες έν ύπηρεσία
κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τής άπό 4 /5 Σεπτεμβρίου 1974 συντακτι-
κής πράξεως «περί άποκαταστάσεως τής τάξεως καί εύρυθμίας έν τή
Δικαιοσύνη» ύποβιβασθέντες δέ βάσει τοίύτης, λόγω τοϋ χρόνου πρα-
γμοττοποιήσεως τής προοίγωγής αύτών, καί καθ5 ών δέν ήσκήθη ή
κοττά τό άρθρον 6 τής αύτής συντακτικής πράξεως πειθαρχική δίωξις,
παραπέμπονται ύποχρεωτικώς ύπό τού άρμοδίου 'Υπουργού έντός
τριμήνου άπό τής ισχύος τού Συντάγματος εις τήν Άνώτατον Πει-
χαρχικόν Συμβούλιον.

Τό Άνώτοττον Πειθαρχικόν Συμβούλιον άποφαίνεται άν αί συνθή-
και τής-προαγωγής έμείωσαν τό κύρος καί τήν ίδιάζουσαν ύπηρεσια-
κήν θέσιν τοϋ προαχθέντος, άποφαίνεται δέ οριστικώς περί τής άνα-
κτήσεως ή μή τοϋ αυτομάτως άπολεσθέντος βαθμού καί τών πρός τόν
βαθμόν συναπτομένων δικαιωμάτων, άποκλειομένης τής άπολήψεως
άναδρομικώς διαφοράς αποδοχών ή συντάξεως.

Ή άπόφασις έκδίδεται ύποχρεωτικώς έντός τριμήνου άπό τής πα-
ραπομπής.

Οί έν ζωή κατά βαθμόν στενώτεροι συγγενείς τού ύποβιβασθέντος
καί άποβιώσαντος δικαστικού δύνανται νά άσκήσουν όλα τά είς τούς
δικαζομένους άναγνωριζόμενα δικαιώματα ένώπιον τοϋ Άνωτάτου
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Μέχρις έκδόσεως τοϋ κατ' άρθρον 101 παρ. 3 νόμου, εξακολου-
θούν έφαρμοζόμεναι αί περί κατοχνομής άρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρι-
κών καί περιφερειακών ύπηρεσιών ίσχύουσαι διατάξεις. Αί διατάξεις
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αύται δύναται νά τροττοττοιούνται δια μεταφοράς ειδικών αρμοδιο-
τήτων έκ τών κεντρικών είς τάς περιφερειακός υπηρεσίας,

"Αρθρον 119.

1. Διά νόμου δύναται νά άρθή τό καθ' οίονδήπρτε τρόπον ίσχϋ-
σαν άπαράδεκτον τής άσκήσεως αίτήσεως άκυρώσεως κοτΐά πράξεων
έκδοθεισών άπό 21ης 'Απριλίου 1967 μέχρι τής 23ης Ιουλίου 1974
είτε είχεν άσκηθή τοιαύτη αίτησις είτε μή, άποκλειομένης πάντως τής
άναδρομικής χορηγήσεως άποδοχών είς τυχόν δικαιωθησομένους έκ
τοϋ ένδίκου τούτου μέσου.

2. Οί δυνάμει νόμου αυτοδικαίως άποκαθιστάμενοι εις άς δημο-
σίας Θέσεις έκέκτηντο στρατιωτικοί ή δημόσιοι ύπάλληλοι, έφ' όσον
ήδη άπέκτησαν τήν Ιδιότητα τοϋ βουλευτού, δύνανται έντός οκταη-
μέρου προθεσμίας νά δηλώσουν έπιλογήν μεταξύ τού βουλευτικού ά-
ξιώματος καί τής δημοσίας αύτών θέσεως.

ΥΜΗΜΑ Δ'

ακροτελεύτιος διαταξις

"Αρθρον 120.

1. Τό παρόν Σύνταγμα, ψηφισθέν ύπό τής Ε' 'Αναθεωρητικής
Βουλής τών 'Ελλήνων, ύπογράφεται ύπό τού Προέδρου οίύτής καί δη-
μοσιεύεται ύπό τοϋ προσωρινού Προέδρου τής Δημοκροττίας διά τής
Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως διά διατάγματος προσυπογραφομένου
ύπό τού 'Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται δέ εις ίσχύν άπό τής ένδε-
κάτης Ιουνίου 1975.

2. Ό σεβασμός πρός τό Σύνταγμα καί τούς συνάδοντας πρός αύτό
νόμους καί ή άφοσίωσις πρός τήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατίαν συνι-
στούν θεμελιώδη ύποχρέωσιν πάντων τών Ελλήνων.

3. Ό καθ' οιονδήποτε τρόπον σφετερισμός τής λαϊκής κυριαρχίας
καί τών έκ ταύτης άπορρεουσών έξουσιών διώκεται άμα τή άποκατα-
στάσει τής νομίμου έξουσίας, άφ' ής άρχεται καί ή παραγραφή τοϋ
έγκλήματος.

4. Ή τήρησις τοϋ Συντάγματος έπαφίεται είς τόν πατριωτισμόν
τών 'Ελλήνων, δικαιουμένων καί ύποχρεουμένων εις τήν διά παντός
μέσου άντίστασιν κατά οιουδήποτε έπιχειροϋντος τήν βιαίαν κατά-
λυσιν αύτοϋ.
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Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

(ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ)

Ήμεΐς οί Λαοι των Ηνωμένων Έθνων αποφασισμένοι,

Όπως σώσωμεν τάς έττερχομένας γενεάς άττό τήν μάστιγα τού πο-
λέμου, ό όποιος είς τό διάστημα τής ζωής τής παρούσης γενεάς δις
έπεσώρευσε συμφοράς και βλίψιν είς τήν άνθρωπότητα,

"Οπως διασφαλίσωμεν έκ νέου τήν πίστιν εις τά θεμελιώδη δικαιώ-
ματα τοϋ άνθρώπου, είς τήν άξιοπρέπειαν καί εις τήν άξίαν τοϋ άν-
θρώπου, είς τήν ισότητα τών δικαιωμάτων άνδρών καί γυναικών καί
εϊς τήν ένότητα τών έθνών, μεγάλων καί μικρών,

"Οπως θεμελιώσωμεν όρους, ύπό τούς όποιους ή δικαιοσύνη καί
ό σεβασμός πρός τάς ύποχρεώσεις, αί όποϊαι άπορρέουν έκ τών συν-
θηκών καί άλλων πηγών τοϋ διεθνούς δικαίου, δύνανται νά τηρηθούν,
καί

"Οπως άνυψώσωμεν τήν κοινωνικήν πρόοδον καί βελτιώσωμεν
τό έπίπεδον τής ζωής έντός μεγαλυτέρας έλευθερίας,

Καί προς τον σκοπό ν τούτον

Νά έπιδεικνύωμεν άνεκτικότητα καί νά διαβιοϋμεν όλοι οί λαοί έν
ειρήνη ώς καλοί γείτονες.

Νά ένώσωμεν τάς δυνάμεις μας πρός διατήρησιν τής άσφαλείας καί
τής διεθνούς ειρήνης.

Νά δημιουργήσωμεν καί νά έξασφαλίσωμεν μεθόδους, εις τρόπον
ώστε ή ένοπλος βία νά μή χρησιμοποιήται παρά μόνον πρός τό κοι-
νό συμφέρον καί

Νά χρησιμοποιώμεν διεθνή μηχανισμόν διά τήν βελτίωσιν τής
οικονομικής καί κοινωνικής προόδου όλων τών λαών.

Άπεφασίσαμεν νά ένώσωμεν τάς προσπαθεί ας μας διά τήν πραγμα-
τοποίησαν των ανωτέρω σκοπών.

Οί νομίμως έξουσιοδοτημένοι άντιπρόσωποι τών Κυβερνήσεων,
συνελθόντες εις τήν πόλιν τού 'Αγίου Φραγκίσκου, συνεφώνησαν έπί
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τοϋ Χάρτου τούτου τών 'Ηνωμένων Εθνών κάι δ ν' αύτού ιδρύουν Διε-
θνή Όργανισμόν, ό όποιος θά είναι γνωστός ώς «'Ηνωμένα "Εθη».

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙ

Άρθρον Ιον

Σκοπός τών 'Ηνωμένων Εθνών είναι:

1) Ή διατήρησις τής διεθνούς είρήνης καί άσφαλείας. Πρός τόν
σκοπόν τούτον θά λαμβάνωνται άποτελεσματικά συλλογικά μέτρα
διά τήν πρόληψιν καί άποτροπήν των άπειλητικών ή επιθετικών ένερ-
γειών κατά τής είρήνης. Τά μέτρα ταύτα θά λαμβάνωνται συμφώνως
πρός τάς άρχάς τής δικαιοσύνης καί τοϋ διεθνούς δικαίου διά νά προ-
λαμβάνεται καί νά διευθετήται κάθε ένέργεια στρεφομένη ένοηττίον τής
είρήνης.

2) Ή άνάπτυξις φιλικών σχέσεων μεταξύ τών Εθνών, βάσει τοϋ
άμοιβαίου σεβασμού καί τής άρχής τής ΐσότητος τών δικαιωμάτων
καί της αύτοδιαθέσεως τών λαών.

3) Ή διεθνής συνεργασία πρός έπίλυσιν διεθνών προβλημόττων οί-
κονομικής, κοινωνικής, έκπολιτιστικής καί ανθρωπιστικής φύσεως καί
ή προαγωγή τοϋ σεβασμού τών δικαιωμόττων τοϋ άνθρώπου καί τών
θεμελιωδών έλευθεριών άνευ ούδεμιάς διακρίσεως φυλής, φύλου, γλώσ-
σης ή θρησκείας.

4) Ή έναρμόνισις τών ενεργειών τών Εθνών πρός έπίτευξιν τών
κοινών τούτων σκοπών.

"Αρθρον 2ον

Ό 'Οργανισμός καί τά Μέλη του έν τή έπιδιώξει τών άνωτέρω σκο-
πών θά ενεργούν συμφώνως πρός τάς άκολούθους άρχάς:

1) Ό 'Οργανισμός στηρίζεται έπί τής άρχής τής κυριάρχου ίσό-
τητος όλων τών Μελών του.

2) Πάντα τά Μέλη, έπί τω σκοπώ όπως έξασφαλισθούν είς αύτά
τά δικαιώματα καί τά πλεονεκτήματα τά άπορρέοντα έκ τής Ιδιότη-
τος αύτών ώς Μελών, οφείλουν νά έκπληρούν καλή τή πίστει τάς υπο-
χρεώσεις τάς άναλαμβανομένας ύπ' αύτών βάσει τοϋ παρόντος Χάρ-
του.

3) Πάντα τά Μέλη όφείλουν νά διακανονίζουν τάς διεθνείς αύτών
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διαφοράς μέ ειρηνικά μέσα διά νά μή διαταράσσεται ή διεθνής ειρήνη,
ασφάλεια και δικαιοσύνη.

4) Πόα/τα τά Μέλη Θά άττέχουν πάσης άπειλής ή βίας κατά τής έ-
δαφικής άκεραιότητος ή τής πολιτικής άνεξαρτησίας οιουδήποτε Κρά-
τους.

5) Πάντα τά Μέλη θά παρέχουν είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη πασαν συν-
δρομήν είς οίοενδήποτε ένέργειοη/, άναλαμβοα;ομένην ύπ αυτών συμ-
φώνως πρός τόν Χάρτην τοϋτον, καί θά άπέχουν τής παροχής συν-
δρομής είς οιονδήποτε Κρόττος, έναντίον τοϋ όποιου λαμβάνουν προ-
ληπτικά ή κοπτασταλτικά μέτρα τά 'Ηνωμένα Έθνη.

6) Ό Όργοαησμός θά έξασφαλίση νά ένεργοϋν καί τά Κράτη μή
Μέλη συμφώνως πρός τάς άρχάς τοϋ παρόντος, έφ' όσον τοϋτο θά είναι
άνοτγκαϊον διά τήν διατήρησιν τής ειρήνης καί άσφαλείας.
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