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«Η ιχζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ. Η ‘’ επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο’’ 

[…], ε ‘’αιιαγή’’ […]αιιά θαη ν ‘’εθζπγρξνληζκφο’’ […] ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθέο δηαηππψζεηο ηεο ίδηαο ππφζρεζεο: Όηη ε 

Πνιηηηθή ζα παξαηηεζεί απφ ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ, ρεηξαγψγεζεο, 

πειαηεηαθήο θαη απζαίξεηεο, εθηφο θαλφλσλ, ρξήζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Όηη ηα θφκκαηα εμνπζίαο ζα παξαηηνχληαλ απφ ην δηθαίσκα 

δηαλνκήο ησλ ιαθχξσλ ηεο εμνπζίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Καλέλα απφ 

ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο δελ ήηαλ πξφζπκν γηα κηα ηέηνηα 

γελλαηνδσξία…[…]. Η ρψξα εηηήζεθε απφ ηα θφκκαηα πνπ ηελ 

θπβέξλεζαλ. Σα ζπκθέξνληα ησλ κεραληζκψλ, πάλσ απφ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο. Σα θφκκαηα εμνπζίαο ππεξαζπίζηεθαλ, κέρξη 

ηέινπο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Καη ηελ πειαηεία ηνπο».  

 

Π. Σζίκαο, Σν εκεξνιφγην ηεο θξίζεο, Μεηαίρκην, Αζήλα 2011. 

 

 

 

 
« Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο δελ είλαη δεκνθξαηία, είλαη θαη’ 

εμαθνινχζεζηλ θνκκαηνθξαηία. ηνλ ειιαδηθφ δεκφζην βίν δελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ηίπνηα, κα απνιχησο ηίπνηα, πνπ λα αληηπξνζσπεχεη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο αθνκκάηηζηεο, αλζξψπηλε πνηφηεηα αλππφηαθηε 

ζηηο θνκκαηηθέο ζπληερλίεο. […] Σν πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ζήκεξα 

είλαη έλα: λα μεισζεί, αιιά κεζνδηθά θαη εηξεληθά, ην παξαζηηηθφ, 

πειαηεηαθφ θαζεζηψο ηεο θνκκαηνθξαηίαο θαη λα ζηεζεί εμ ππαξρήο 

θξάηνο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο».  

 

Υ. Γηαλλαξάο, Σν πξφβιεκά καο είλαη πνιηηηθφ. Όρη νηθνλνκηθφ, Ηαλφο, 

Αζήλα 2013. 
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Abstract 

 
 

 

The analysis attempts to link the crisis that the country is in and the "Memorandum" 

with the crisis of the post-1974 parliamentarism. And to demonstrate that both of 

them were the culmination of the crisis simmering in the Greek political system of 

the post-1974 period. This crisis was nothing more than an institutional crisis. The 

post-1974 democracy was a 'party' democracy, since the parties have contributed 

significantly to the strengthening and consolidation of parliamentarism. At the same 

time they changed its character, because the executive branch was no longer the 

center of political decision-making. The "Prime Minister" character of the post-

dictatorial parliamentarism was strengthened by the revision of the Constitution in 

1986, which cemented this character and made the Prime Minister 'monarch'. The 

two parties exchanged in running the country faced serious internal party democracy 

deficits resulting to downgrade the role of the parliamentary groups and the 

Members of Parliament. Gradually nationalized and consolidated a system of "party 

politics". "Prime Minister" system and "party politics" system led to a centralized 

power system deficient from institutional counterweights. This pathogenicity had as 

culmination the accession to the "Memorandum" in 2010, which was sealed and 

typically the "end of the post-1974 parliamentarism." 
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Πρόλογος 
 

      Ζ ηεηξαεηία πνπ πέξαζε(2009-2013) ήηαλ ε θξηζηκφηεξε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, αιιά θαη ε εληεηλφκελε ζεζκηθή θξίζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε έθεξαλ ηε ρψξα αληηκέησπε κε δηιήκκαηα θαη απνθάζεηο πνπ 

δηέξξεμαλ νπζηαζηηθά ηε κέρξη ηφηε νκαιή πνξεία ηεο Σξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 

φπσο απηή δηακνξθψζεθε ζηε κεηαδηθηαηνξηθή Διιάδα έσο θαη ζήκεξα. Οη 

πξνθιήζεηο απηέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ επεξεάζνπλ θαη ην ίδην ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν πξηλ αθφκε θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ηε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είρε έξζεη αληηκέησπν κε ηε δηθή ηνπ βαζηά εζσηεξηθή θξίζε. Κξίζε αμηνπηζηίαο 

αιιά θαη λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ θνξέσλ ηεο εμνπζίαο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο επηζεκαίλεηαη, :«αλέδεημε ηα ηξσηά ελφο πνιηηεχκαηνο, ην νπνίν 

ζέβεηαη κελ εμσηεξηθά ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ παηρληδηνχ, φρη φκσο θαη ηηο 

βαζχηεξεο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζνπνιηηείαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ»
 1

.   

     Ζ εληεηλφκελε θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηελ αδπλακία ηεο Δπξψπεο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ κε ηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο 

λα γίλεηαη νινέλα θαη πην κεγάινο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο, ζηελ 

νπνία είρε πεξηέιζεη ε ρψξα ήηαλ ε ππνγξαθή ηνπ «Μλεκνλίνπ» ην 2010, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ εμαζθαιίδνληαλ ε δαλεηνδφηεζή ηεο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα πςειά πνζνζηά 

ηνπ ρξένπο ηεο.    

    Ζ ππνγξαθή φκσο ηνπ «Μλεκνλίνπ» δελ πξέπεη λα εμεηαζηεί κφλνλ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο νχηε ππφ ην πξίζκα ησλ 

«αδεθάγσλ αγνξψλ», ησλ θεξδνζθφπσλ ή ηνπ ζεζκηθνχ «θελνχ» πνπ ππήξρε ζηελ Δ.Δ. 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επξσδψλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδαο. 

Καη απηφ δηφηη εγείξνληαη πνηθίια εξσηήκαηα θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εάλ ε 

ππνγξαθή ηνπ «Μλεκνλίνπ» ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, πνηφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ 

                                                 
1
  Αιηβηδάηνο Ν., Σν χληαγκα θαη νη ερζξνί ηνπ ζηε λενειιεληθή ηζηνξία. 1800-2010, Πφιηο, 

Αζήλα 2011, ζ. 572-573.  
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πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ έληαζε ηεο θξίζεο αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

εάλ θαη θαηά πφζν νη επηηαγέο ηνπ «Μλεκνλίνπ» είλαη ζχκθσλεο κε ην ειιεληθφ θαη ην 

επξσπατθφ δίθαην θαη πνηα είλαη ηειηθά ε λνκηθνπνιηηηθή ζεψξεζή ηνπ. Δίλαη κφλνλ 

έλα θείκελν δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ή αληαλαθιά κηα βαζχηεξε θξίζε ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν; Καη πεξαηηέξσ, κήπσο είλαη ην επηζηέγαζκα 

κηαο πνιπεηνχο θξίζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; 

   ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα επηρεηξεί λα δψζεη απαληήζεηο ην παξφλ πφλεκα, ην νπνίν 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο ζεκαηηθήο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν, «Σα ζεζκηθά αληίβαξα ηεο εμνπζίαο κεηά ηε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ 1986 θαη ε δεκηνπξγία ελφο ‘’πξσζππνπξγνθεληξηθνχ’’ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο» πνπ εθπνλήζεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε είρε ππνζηεξηρζεί 

φηη ε θξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 1974 κέρξη ζήκεξα 

ζπκππθλψλεηαη ζηνλ φξν «πξσζππνπξγνθεληξηζκφο» θαη ηαπηίδεηαη κε απηφλ. Καη’ 

νπζία εθθξάδεη ηελ θχξηα παζνγέλεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ ην 

‘’πξσζππνπξγνθεληξηθφ’’ κνληέιν εμνπζίαο ζην νπνίν νηθνδνκήζεθε ε 

κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα ππνβάζκηζε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ αληηβάξσλ φπσο ελφο 

ηζρπξνχ Κνηλνβνπιίνπ, ελφο ηζρπξνχ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κηαο αλεμάξηεηεο 

δηθαηνζχλεο, ηζρπξψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη βνπιεπηψλ πνπ ζα είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθιίλνπλ απφ ηελ «θνκκαηηθή γξακκή» φηαλ έθξηλαλ φηη νη 

απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ βιάπηνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Με βάζε απηά, ε 

απνπζία ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο νδήγεζε ζε έληνλα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη 

αλαμηνθξαηίαο ζην δεκφζην βίν, θαζψο νη θπβεξλψληεο επαλαπαχζεθαλ ζηελ 

«ςεπδαίζζεζε ηεο απηάξθεηαο» θαη νδεγήζεθαλ βαζκηαία ζηελ αιαδνλεία
2
. Σν θιεηζηφ 

απηφ κνληέιν θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξαζηηηθφ πειαηεηαθφ θαζεζηψο θαη 

ηελ «θνκκαηνθξαηία», ηελ αλεμέιεγθηε δειαδή «δηείζδπζε ησλ θνκκάησλ ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ζεζκνχο»
3
 είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ‘’εθθενπδαξρηζκφ’’ 

ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο.  

   Σα πνιηηηθά θφκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ κηα ‘’νιηγαξρία’’ πξνκεζεπηψλ θαη 

εξγνιάβσλ ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο επηξξνήο 

κέζσ ησλ παξάλνκσλ απηψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο λνκήο ηνπ 

θξάηνπο ζε κέζν πινπηηζκνχ. Παξάιιεια ε πνιηηηθή ζθελή θπξηαξρείηαη απφ 

                                                 
2
  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 538-539. 

3
  Κνληηάδεο Ξ., Διιεηκκαηηθή δεκνθξαηία, ηδέξεο, Αζήλα, 2010. 
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νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειίη πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ηελ πνιηηηθή ζε ‘’νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε’’. Οη αδηαθαλείο απηέο δηαδηθαζίεο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ 

νδεγνχλ ζε ‘’ηδησηηθνπνίεζε’’ ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία κφλνλ θαη’ επίθαζε 

πθίζηαηαη
4
. Οπζηαζηηθά ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα ζήκεξα «ζπληζηά ζχζηεκα 

πθαξπαγήο ηεο ςήθνπ κέζσ εθβηαζκψλ ησλ πνιηηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαζίδεη εξήκελ 

ηνπο»
5
.  

   Σν έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Δάλ 

κειεηεζεί πψο ιεηηνχξγεζαλ νη ζεζκνί ζηε Μεηαπνιίηεπζε ζα δηαπηζησζεί φηη θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ ε αλαβνιή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία ζρεηίδνληαλ 

άκεζα κε ηε δνκή ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Οη ζρέζεηο απηέο νηθνδνκήζεθαλ επάλσ ζην 

πειαηεηαθφ πξφηππν, ηεο εμππεξέηεζεο δειαδή πξνζσπηθψλ ηδηνηειεηψλ ησλ πνιηηψλ 

κε αληάιιαγκα ηελ ςήθν ηνπο θαη ηελ αδηαθνξία γηα ην γεληθφ θαιφ
6
. Αθφκε θαη ε 

θξίζε ρξένπο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο δαλεηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ απαηηήζεσλ. Αιιά θαη ε ίδηα ε δηαρείξηζή ηεο 

κέζσ ησλ ‘’Μλεκνλίσλ’’ δελ αγλφεζε ην πειαηεηαθφ θαζεζηψο.  

    Ζ εξγαζία απηή ζα ππνζηεξίμεη φηη ηα Μλεκφληα καξηπξνχλ ηελ αδπλακία 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ρξένπο απφ πιεπξάο ηεο πνιηηηθήο ηάμεο, ε νπνία μαλά 

εγθισβίζηεθε ζην πειαηεηαθφ απηφ ζχζηεκα πνπ θπξηάξρεζε ζηε Μεηαπνιίηεπζε. Θα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε θξίζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα απφ ην 2010 έρεη ακηγψο 

πνιηηηθφ πξφζεκν θαη φρη νηθνλνκηθφ∙ είλαη ην επηζηέγαζκα κηαο πνιπεηνχο θξίζεο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θξίζεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο, ε ππέξβαζε ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη 

κε ηελ επηηαθηηθή πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ. Απηφ πνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί 

είλαη φηη κέζα ζε απηφ ην ζθεληθφ ηεο νμχηαηεο θξίζεο νη κεηαπνιηηεπηηθνί ζεζκνί 

θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ ηελ αληνρή ηνπο, θαζψο έζεζαλ ην πιαίζην κηαο πγηνχο 

πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο. Έηζη κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ κηα νκαιή κεηάβαζε ζε έλα 

θαηλνχξην ζχζηεκα.  

   Γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ε εξγαζία ζα μεθηλήζεη ζπλδένληαο ηελ θξίζε θαη ην 

«Μλεκφλην» κε ηηο παζνγέλεηεο ησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηξεηο ζεζκνχο  πνπ ζεσξείηαη φηη επζχλνληαη γηα ηελ φμπλζε ηεο θξίζεο φπσο είλαη ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα, ε Γηθαζηηθή εμνπζία θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σηο παζνγέλεηεο 

                                                 
4
  Υξπζφγνλνο Κ., Η ηδησηηθή δεκνθξαηία, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009. 

5
  Βεξγφπνπινο Κ., ζπλέληεπμε ζην Έζλνο ηεο Κπξηαθήο, 7.07.2013. 

6
 Βηδάιεο Σ., «Ληγφηεξε Βνπιή! : ε πξννπηηθή ηεο πξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο», ζε 

www.constitutionalism.gr/site/wp-content/mgdata/pdf/2013vidalisproedrikidimokratia.pdf 

. 

http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/mgdata/pdf/2013vidalisproedrikidimokratia.pdf
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απηέο ζα ηηο ζεσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ππεχζπλεο γηα ην αδηέμνδν, ζην νπνίν νδεγήζεθε ε 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ‘’Μλεκνλίνπ’’. Ζ ‘’εηζβνιή’’ ηνπ ζηελ 

ειιεληθή δεκνθξαηία πξνθαιεί πεξαηηέξσ φμπλζε ηεο θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλ φρη ηεο πξνζδίδεη λέεο θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Σν «Μλεκφλην» 

εδψ πξνζεγγίδεηαη σο ην επηζηέγαζκα κηαο θξίζεο πνπ ζνβνχζε ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη σο ην ζεκείν εθείλν πνπ επηζθξαγίδεη θαη ηππηθά ην ‘’ηέινο ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο’’. Έηζη αθνινπζψληαο απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζα νδεγεζεί ζην 

εξψηεκα πνηφ είλαη ην κέιινλ ησλ ζεζκψλ κεηά ην «Μλεκφλην», εάλ θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε κεηάβαζε ζε έλα λέν πνιίηεπκα θαη πνηά ζα είλαη ε κνξθή ηνπ. ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ απηφ ζα αλαθεξζεί ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο ζε ζρέζε θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη φια απηά ηα 

ρξφληα ηεο θξίζεο γηα ην κέιινλ ησλ ζεζκψλ, αιιά θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο κηαο 

ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο. 

   Ζ αλάιπζε επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή 

θξίζε κε φζν ην δπλαηφλ λεθάιην ηξφπν, θαζψο ε δπζκελήο ζπγθπξία, ηελ νπνία 

δηέξρεηαη ε ρψξα αλακθίβνια δεκηνπξγεί εμάξζεηο θαη αθνξηζκνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πξφβιεκα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα είλαη 

έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη σο εθ ηνχηνπ ε ιχζε ηνπ ζα είλαη αλαπφθεπθηα πνιηηηθή. 

πλεπψο θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζήο ή επίιπζεο ηνπ κε νηηδήπνηε απέρεη απφ ηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο ηνπ δηάζηαζεο νδεγεί ζε αδηέμνδν. Σε δηάζηαζε απηή νθείιεη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, λα αλαδείμεη έλαο πνιηηηθφο αλαιπηήο. Απηφ ζεψξεζα θη εγψ απφ 

πιεπξάο κνπ φηη φθεηια λα πξάμσ.  

   Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο Πνιηηηθήο 

Αλάιπζεο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο θαη κε εμφπιηζε κε ηα θαηάιιεια εθείλα εξγαιεία γηα λα ην 

πξνζεγγίζσ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξψ πσο αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο πνπ είρα 

ζέζεη θαη πνπ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε ηεο πνιηηηθήο κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ 

ηξφπν θαη φρη κε ηα θαζεκεξηλά ζηεξενηππηθά ζρήκαηα.  

   Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηαδξακάηηζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο Ζκεξίδαο «χληαγκα & Πνιηηηθή Δπηζηήκε» πνπ δηνξγάλσζε ην 

Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Σα 

εξσηήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ αλέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο βνήζεζαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ, ν νπνίνο ζπκππθλψλεηαη ζηελ αλά ρείξαο εξγαζία.  
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   Σέινο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ & Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ κε ηίκεζαλ κε κηα 

κεηαπηπρηαθή ππνηξνθία βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα νινθιεξψζσ ηηο 

κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. 

 

Μαξία Φσηηάδε, 

Ρέζπκλν, Ινχιηνο 2014 
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• Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο: Μεηαπνιίηεπζε. Από ην έιιεηκκα ζεζκηθώλ 

αληηβάξσλ ζην «Μλεκόλην». 

 

   αξάληα ρξφληα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο(24 

Ηνπιίνπ 1974- 24 Ηνπιίνπ 2014) θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Σξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ πεξίνδνο απηή πνπ μεθίλεζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο απφ δηθηαηνξία ζε πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία νξίδεηαη 

θαη σο Μεηαπνιίηεπζε.  

   Ζ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ην κέρξη πφηε δηαξθεί απηή ε πεξίνδνο είλαη εθηελήο 

σζηφζν φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ηεο ζεσξνχλ πσο απηή δελ ήηαλ ζπλερήο. 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαηά 

ηελ πεξίνδν 1974-1989 ππφ ηελ έλλνηα φηη ην πνιίηεπκά ηεο ζηαζεξνπνηείηαη, φκσο απφ 

ην 1990 ε πεξίνδνο απηή ιήγεη θαη ε ρψξα εηζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Καηά ηε θάζε απηή ε ειιεληθή πνιηηηθή επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο ινγηθέο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
7
. Καηά άιινπο, ε Μεηαπνιίηεπζε 

δηαθξίλεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο: 1974-1996, 1996 θαη έπεηηα
8
 θαη 1974-

1986(πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεζκηθή ξεπζηφηεηα), 1986-2004(ηππηθφο 

πιεηνςεθηθφο θνηλνβνπιεπηηζκφο)
9
. 

   Ζ πεξίνδνο απηή θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο πην νκαιέο πνιηηεηαθέο πεξηφδνπο ζηε 

λεφηεξε ειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία. Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε 

κεηάβαζε ηεο ρψξαο ζηε ‘’ζεζκηθή λεσηεξηθφηεηα’’. Έηζη, φπσο παξαηεξείηαη: 

 

«ν πνιηηηθφο βίνο ηεο ρψξαο πέξαζε έθηνηε κηαλ απφ ηηο επηπρέζηεξεο πεξηφδνπο. Η 

ελαιιαγή ζηελ εμνπζία κε εθινγέο ησλ νπνίσλ ηε γλεζηφηεηα δελ ακθηζβεηνχζε 

θαλείο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ, δεκηνχξγεζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο επεκεξίαο ρσξίο πξνεγνχκελν»
10

. 

 

                                                 
7
  Βνχιγαξεο Γ., Η Διιάδα απφ ηε Μεηαπνιίηεπζε ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, Πφιηο, Αζήλα 2008. 

8
 Κνληηάδεο Ξ., Διιεηκκαηηθή Γεκνθξαηία: θξάηνο θαη θφκκαηα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, Η. 

ηδέξεο, Αζήλα 2009, ζ. 70. 
9
 Καηξνχγθαινο Γ., «Πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη πξαγκαηηθφ χληαγκα ζηελ πεξίνδν 1974-2004. 

Μηα πξψηε πεξηνδνιφγεζε ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο», ζην ζπιινγηθφ έξγν Σξηάληα 

Υξφληα Γεκνθξαηία. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Σξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 1974-2004, 

Κξηηηθή, Αζήλα 2004. 
10

 Αιηβηδάηνο Ν., Πνηα δεκνθξαηία γηα ηελ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ιέμεσλ θαη ηνπ λνήκαηφο ηνπο, Πφιηο, Αζήλα 2013, ζ. 70. 
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   Σα ζεκέιηα ηεο λεαξήο δεκνθξαηίαο ηέζεθαλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1975. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηφηε αληηπνιίηεπζε είρε απνρσξήζεη απφ ηελ ςεθνθνξία, 

ην λέν χληαγκα ςεθίζηεθε θαη απνηέιεζε έλα θαηλνηφκν θείκελν. Καη απηφ φρη κφλν 

δηφηη ήηαλ πξντφλ κηαο πξσηνγελνχο ζπληαθηηθήο εμνπζίαο αιιά δηφηη ζπγρξφλσο 

θαζηέξσζε ηελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζεκειίσζε ελφο ζχγρξνλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
11

. Δπηπιένλ ζα ην 

ραξαθηεξίδακε θαηλνηφκν θαη γηαηί θαηνρχξσζε κηα ζεηξά απφ πξνβιέςεηο πνπ 

ελίζρπαλ ην θξάηνο δηθαίνπ: ε αλαβάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φπσο θαη ε αλάιεςε απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο επζπλψλ πνπ 

ζα δηαζθάιηδαλ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα
12

.  

    Ωζηφζν θαηαγξάθεθε κία παξαθσλία, ε νπνία αθνξνχζε ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο 

πνιηηείαο: ε θαζηέξσζε ηνπ εθινγηθεπκέλνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζπλππήξρε κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ αλψηαηνπ άξρνληα(Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο)- πνπ ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξν-κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν ηψξα ήηαλ αηξεηφο- κε αξκνδηφηεηεο πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε κηα πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία
13

. Οη εμνπζίεο απηέο 

ζεσξήζεθαλ ‘’ππεξεμνπζίεο’’, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Πξφεδξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο σο αληίβαξν ζηηο εμνπζίεο ηεο θπβεξλψζαο πιεηνςεθίαο. Σα θφκκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ππνζηήξημαλ πσο ε επηινγή ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, λα εληζρχζεη ην ξφιν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο εμππεξεηνχζε ηελ 

επηδίσμε ηνπ Κσλ/λνπ Καξακαλιή λα αλέιζεη ζηνλ πξνεδξηθφ ζψθν
14

. Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηέο νη ‘’ππεξεμνπζίεο’’ δελ αζθήζεθαλ πνηέ θαη παξφιν πνπ ε άλνδνο 

ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981 δεκηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην θαηλφκελν ηεο 

‘’ζπγθαηνίθεζεο’’(ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο πξνέξρνληαλ απφ ην αληίπαιν θφκκα 

απφ απηφ πνπ πξνέξρνληαλ ν Πξσζππνπξγφο) δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηηο 

ζρέζεηο Πξνέδξνπ-Πξσζππνπξγνχ. κσο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ πξνψζεζε ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο Πξνέδξνπ θαη Κπβέξλεζεο. Ζ ξήμε ζπληειέζζεθε κε ηελ 

αηθληδηαζηηθή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ην 1985 λα κελ ζηεξίμεη ηελ ππνςεθηφηεηα 

                                                 
11

 Βεληδέινο Δπ., Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Η, Παξαηεξεηήο, Θεζ/λίθε 1991, ζ. 69. 
12

  Βνχιγαξεο, φ.π., ζ. 151. 
13

  Καηξνχγθαινο, φ.π.  
14

  Βνχιγαξεο, φ.π., ζ. 152.  
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Καξακαλιή γηα ην πξνεδξηθφ αμίσκα θαη λα πξνηείλεη ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, 

θαζψο ζεσξνχζε ην χληαγκα ηνπ 1975 «πλεπκαηηθφ ηέθλν ηνπ Καξακαλιή»
15

.  

    Απνθιεηζηηθή επηδίσμε ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 1986 ήηαλ ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο κέζα απφ ηε κείσζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε δχν ηξφπνπο: άκεζα, κε θαηάξγεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Βνπιή θαη έκκεζα, κε θαηάξγεζε ή πεξηνξηζκφ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ ζπλδένληαη έκκεζα κε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Βνπιή. Έηζη 

κεηαβιήζεθαλ ηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα ζηε ζρέζε Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο-Κπβέξλεζεο 

θαη ζηε ζρέζε Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο-Βνπιήο. ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

Κπβέξλεζε εληνπίζηεθαλ κεηαβνιέο ζε ηξία πεδία:  

(α) ζην δήηεκα ηεο ππνπξγηθήο πξνζππνγξαθήο, ζε πεξίπησζε απαιιαγήο ηεο 

Κπβέξλεζεο απφ ηα θαζήθνληά ηεο ην δηάηαγκα ππνγξάθεηαη κφλνλ απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή δελ είλαη ‘’ξπζκηζηηθή’’ αιιά ‘’δέζκηα’’ θαη 

δηεθπεξαησηηθή ηεο βνχιεζεο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ παξαηηείηαη ή ηεο Βνπιήο πνπ 

απνζχξεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο απφ ηελ Κπβέξλεζε. Δπηπιένλ γηα ηε δηάιπζε ηεο 

Βνπιήο δελ απαηηείηαη ε πξνζππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο εάλ αξλείηαη 

λα πξνζππνγξάςεη ν Πξσζππνπξγφο ή ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.  

(β) ζε φ,ηη αθνξά ην δηνξηζκφ ηεο Κπβέξλεζεο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δηνξίδεη 

Πξσζππνπξγφ ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο πνπ έρεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ 

ζηε Βνπιή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνηξέπνληαη νη επεκβάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ εθφζνλ δελ κπνξεί λα ‘’θαηαζθεπάδεη’’ πνιηηηθνχο εγέηεο 

κέζα απφ ην ρξίζκα ηεο πξσζππνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θφκκα δελ έρεη 

αξρεγφ ή εθπξφζσπν, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο νξίδεη σο αξρεγφ ή εθπξφζσπν ην 

πξφζσπν πνπ πξνηείλεη ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο. Απνηξέπεηαη κε ηελ 

πξφβιεςε απηή ε ζχγρπζε θφκκαηνο θαη θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ. Ζ επζχλε ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηα πνιηηηθά θφκκαηα.  

    πλεπψο νη ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη 

ειάρηζηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλα θφκκα δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε 

επεηδή δελ δηαζέηεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηε Βνπιή, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαιείηαη λα αλαζέζεη αιιεπάιιειεο δηεξεπλεηηθέο εληνιέο ζηνπο αξρεγνχο ησλ 

                                                 
15

  Μάλεζεο Α., Η ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1986, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1989, ζ. 

16-17.  
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θνκκάησλ. Γηα ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απαηηείηαη ε εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο κε 

ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/5 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

απζηεξά ηππνπνηεκέλε απνηξέπνληαο έηζη ηηο ηπρφλ παξεκβάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο. ην πεδίν απηφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηεξεπλεηηθψλ εληνιψλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη κφλνλ ηηο εμήο ειάζζνλεο 

ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο:  

i. δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ζε αθξφαζε, 

ii. έρεη έλα δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία αθνχ πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηε 

ζπλαίλεζε ησλ θνκκάησλ, 

iii. ζε πεξίπησζεο αδπλακίαο επίηεπμεο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη γηα Πξσζππνπξγφ έλαλ απφ ηνπο ηξεηο πξνέδξνπο ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ. 

(γ) ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα παχζεη ηελ Κπβέξλεζε πνπ έρεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο. Ζ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο είλαη αλαγθαία θαη επαξθήο 

ζπλζήθε γηα ηελ παξακνλή ηεο θπβέξλεζεο ζηελ εμνπζία.  

   Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Βνπιήο ην θχξην δήηεκα 

αθνξά ην ζεζκφ ηεο δηάιπζεο. Σν χληαγκα ηνπ 1975 έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο λα δηαιχεη ηε Βνπιή φηαλ απηή βξηζθφηαλ ζε δπζαξκνλία 

πξνο ην ιατθφ αίζζεκα. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 έξρεηαη λα θαηαξγήζεη απηήλ ηελ 

πξνεδξηθή αξκνδηφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ παξακνλή κηαο θπβέξλεζεο ζηελ εμνπζία 

κέρξη ην πέξαο ηεο ηεηξαεηίαο θαη ηελ πξνζθπγή ζηελ ιατθή εηπκεγνξία. Μφλε 

ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ πνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε ήηαλ ε δηάιπζε απφ 

πιεπξάο ηνπ ηεο Βνπιήο εάλ ε ζχλζεζή ηεο δελ εμαζθαιίδεη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Γηαηεξήζεθε ζπγρξφλσο θαη ε πξφβιεςε φηη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δηαιχεη ηε 

Βνπιή κεηά απφ πξφηαζε ηεο Κπβέξλεζεο. Ωζηφζν ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο 

Βνπιήο ηηο εθινγέο δηεμάγεη ε ίδηα θπβέξλεζε. Δπνκέλσο ε πξφβιεςε απηή ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν πξνζρεκαηηθήο ή/θαη θαηαρξεζηηθήο ρξήζεο ηεο κε ηελ επίθιεζε εζληθψλ 

ζεκάησλ(άξζξν 41.) απφ ηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνκκαηηθνχ ηεο ζπκθέξνληνο θαη κφλνλ. Απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 

αθαηξέζεθαλ θαη θάπνηεο αθφκε ‘’απηνηειείο’’ αξκνδηφηεηεο φπσο ε θαηάξγεζε ηεο 

θχξσζεο ησλ λφκσλ θαη ηεο πξσηνβνπιίαο δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο.  

   Με βάζε ηα παξαπάλσ ε αλαζεψξεζε ηνπ 1986 ζπλεηέιεζε ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο άιιεο θνξπθήο ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Πξνέθπςε έηζη έλα ηζρπξφ θξάηνο κε έλα εληαίν θέληξν 
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εμνπζίαο πνπ ην απαξηίδνπλ ε Κπβέξλεζε θαη ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία 

ζπλδεδεκέλεο κέζσ ηνπ θφκκαηνο. ε απηφ ην λέν ζχζηεκα ν ξφινο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ είλαη θνκβηθφο ζε ηξεηο ηνκείο: ζην θφκκα, ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

νκάδα θαη ζηελ Κπβέξλεζε
16

. Έηζη ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε θαηέζηε αθξαία 

«πξσζππνπξγνθεληξηθή»
17

. Απφ απηή απνπζίαδαλ ηζρπξά ζεζκηθά αληίβαξα πνπ δελ 

αθνξνχλ κφλνλ ζηελ απνςίισζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 

αιιά θαη κηα ζεηξά αδπλακίεο ηνπ πνιηηεχκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε 

εγγπήζεσλ Γηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ βνπιεπηψλ
18

.  

   Αλακθηζβήηεηα ε Σξίηε Διιεληθή Γεκνθξαηία, ε Μεηαπνιίηεπζε θαηά άιινπο, ήηαλ 

κία ‘’θνκκαηηθή δεκνθξαηία’’, θαζψο ζεκαδεχηεθε απφ ηε ζπληαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Σα ηειεπηαία αλέιαβαλ ηελ θνκβηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ελζσκάησζεο. Έηζη ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα πνπ 

δηακνξθψζεθε είρε έλαλ ακηγψο πξνζσπνπαγή θαη αξρεγηθφ ραξαθηήξα θαη 

ειιεηκκαηηθή εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία θαη ζπλεηέιεζε ζηελ αλάδεημε ηζρπξψλ 

κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ
19

. Παξά ην γεγνλφο φηη κε ηε ζεζκνπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ νη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο αλάρζεθαλ ζε θπξίαξρν 

θνηλνβνπιεπηηθφ ππνθείκελν θαη ζα κπνξνχζαλ έηζη λα θαηαζηνχλ αληίβαξν ζηελ 

πξσζππνπξγηθή παληνδπλακία, δελ ζπλέβε θάηη ηέηνην. Ζ ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηνπο 

ππνβαζκίζηεθε σο απνηέιεζκα ηνπ ειιείκκαηνο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο 

θπξηαξρίαο ραξηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ εγεηψλ θαη ηνπ πξσζππνπξγνθεληξηζκνχ
20

. 

Σαπηφρξνλα ε θπξηαξρία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ σο θνηλνβνπιεπηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ν πξνλνκηαθφο ξφινο πνπ αλέιαβαλ ηα θφκκαηα ζηελ νξγάλσζε ησλ 

εθινγψλ, θαζψο θαη ε δηπιή ηδηφηεηα ησλ βνπιεπηψλ σο εθπξνζψπσλ ηνπ ιανχ θαη σο 

κειψλ ελφο θφκκαηνο πεξηφξηζαλ ηελ απηνηειή δξάζε ησλ βνπιεπηψλ. Με απηά ηα 

δεδνκέλα, Βνπιή θαη βνπιεπηέο θαηέζηεζαλ άβνπινη θαη ακέηνρνη παίθηεο(players) ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο. Ζ ζπληαγκαηνπνίεζε ηεο «πξσζππνπξγνθεληξηθήο» 

κνξθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο ελίζρπζε ηελ αξρεγηθή θπζηνγλσκία ηνπ θνκκαηηθνχ 

                                                 
16

  φ.π., ζ. 28-113. 
17

 Σζάηζνο Γ.,  πληαγκαηηθφ Γίθαην. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πνιηηείαο, β΄ ηφκνο, β΄ 

έθδνζε, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 1993, ζ. 421 επ., Αιηβηδάηνο Ν., Πνηά 

δεκνθξαηία…, φ.π., ζ. 75, Βνχιγαξεο, φ.π., ζ. 153. 
18

  Κνληηάδεο, φ.π., ζ. 42. 
19

  φ.π., ζ. 71-75. 
20

  Κνληηάδεο Ξ., Η ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ. Μηα πνιηηεηνινγηθή 

ζεψξεζε, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 1996, ζ. 43-44. 
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ζπζηήκαηνο
21

 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ελφο εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

«εληζρπκέλεο αλαινγηθήο» παγίσζε ην πξσζππνπξγνθεληξηθφ ζχζηεκα
22

. Τπφ ην 

ζχζηεκα απηφ, παξαηεξνχκε φηη ε ελίζρπζε ηεο θπβεξλεηηθήο ιεηηνπξγίαο δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ ηζρπξά ζεζκηθά αληίβαξα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ πξνβιεθζεί σο 

εγγπήζεηο ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ
23

. Σν χληαγκα θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

1986 βξέζεθε δέζκην ηεο πφισζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε εληφο ηνπ θνκκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο
24

. Οη ζεζκνί δελ κπφξεζαλ ζπλεπψο λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ηηο 

επηδηψμεηο ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ πνπ θπξηάξρεζαλ θαη απφ ηελ αλάπηπμε δχν 

αληίξξνπσλ ηάζεσλ ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Οη ηάζεηο απηέο 

επεξέαζαλ ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηε κία πιεπξά ε 

‘’κεηαξξπζκηζηηθή’’ θνπιηνχξα, ζηελ νπνία ζπζπεηξψζεθαλ νη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο 

· απφ ηελ άιιε ε ‘’παξσρεκέλε’’, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηα απνθιεηζκέλα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Οη δχν απηέο θνπιηνχξεο ζπκπνξεχνληαλ ελψ 

θεληξηθή ζέζε ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν θαη ησλ δχν θαηέιαβε ν εθδεκνθξαηηζκφο, κε 

δηαθνξεηηθφ βέβαηα πξφζεκν γηα ηελ θαζεκηά. Γηα ηε κελ κεηαξξπζκηζηηθή θνπιηνχξα, 

ν εθδεκνθξαηηζκφο ζπλδέζεθε κε ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

αλζεθηηθψλ δνκψλ θαη ζεζκψλ. Γηα ηε δε παξσρεκέλε, κε ηελ πνιηηηθή-ηδενινγηθή 

άλνδν ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ ηελ εμέθξαδαλ
25

. Ζ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1986 θαη θπζηθά ε κεζνδεπκέλε ελίζρπζε ηεο πξσζππνπξγνθεληξηθήο κνξθήο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ζπλέπεζε κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο κεηά ην 1981 απφ ην ΠΑΟΚ. Ζ 

ιατθηζηηθή ζηάζε ηνπ θφκκαηνο απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηε ζπληαγκαηηθή πνιηηηθή. Ο ιατθηζκφο απηφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο 

εξγαιείν πνιηηηθήο ζπλίζηαην ζε έλαλ α-πνιηηηθφ ιφγν θαη έλα πνιηηηθφ modus 

operandi κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ «άθξαην επηζεηηθφ αηνκη(θη)ζκφ» θαη ηνλ 

«αληηδεκνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ» πνπ απαηηνχζε «ιχζεηο ‘’εδψ θαη ηψξα’’, αθφκε θαη 

έμσ ή παξά ηνπο ζεζκνχο»
26

. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζηεξψζεθε έλα πνιίηεπκα ην 

νπνίν εμππεξεηνχζε ηηο θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

                                                 
21

  Κνληηάδεο Ξ., Διιεηκκαηηθή…, φ.π., ζ. 75-76. 
22

 Σαζφπνπινο Γ., Σα ζεζκηθά αληίβαξα ηεο εμνπζίαο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, 

άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Θεζ/λίθε 2007, ζ. 62 επ.  
23

  φ.π., ζ. 65 επ.  
24

  φ.π., ζ. 54 επ. 
25

 Γηακαληνχξνο Ν., Πνιηηηζκηθφο δπτζκφο θαη πνιηηηθή αιιαγή ζηελ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2000, ζ. 65. 
26

  πνπξδαιάθεο Μ., «Διιεληθφο ιατθηζκφο θαη απηαξρηθφο θξαηηζκφο», ζε Μνπδέιεο Ν. θ.ά., 

Λατθηζκφο θαη πνιηηηθή, Γλψζε, Αζήλα 1989, ζ. 70-71.  
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θπξηάξρεζαλ ζηε Μεηαπνιίηεπζε. Γλσξίδνπκε άιισζηε φηη ην χληαγκα θαη νη ζεζκνί 

είλαη πάληνηε πξντφληα ζπζρεηηζκνχ θνηλσληθνπνιηηηθψλ δπλάκεσλ
27

. ζνλ αθνξά ηνλ 

ηξίην ππιψλα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε Γηθαζηηθή εμνπζία, απηή φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

πάζρεη απφ έιιεηκκα αλεμαξηεζίαο. Ζ παζνγέλεηα πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην γεγνλφο 

φηη ε εγεζία ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ επηιέγεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην έρεη 

νδεγήζεη ζηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία
28

.  Καη σο εθ ηνχηνπ θαη 

κε ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα
29

. Έηζη ε δηθαηνζχλε δελ κπφξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο λα αζθήζεη ειεγθηηθφ ξφιν επί ησλ άιισλ δχν εμνπζηψλ, λνκνζεηηθήο 

θαη εθηειεζηηθήο. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία ππνβάζκηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηθαζηηθήο θαη 

ζε φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν πνπ απηή ζα έπξεπε λα αζθήζεη ζηελ πνιηηηθή ηάμε. Ζ 

ηειεπηαία θαηνρχξσζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή επζχλε ησλ 

Τπνπξγψλ(άξζξν 86 .), ην νπνίν αλαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα άζθεζεο δίσμεο κφλνλ 

ζηε Βνπιή, πνιηηηθνπνηψληαο απηέο ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο
30

. Οκνίσο θαη ν ζεζκφο 

ηεο πνιηηηθήο επζχλεο ππνιεηηνπξγεί εθφζνλ ζε δηθνκκαηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην 

ειιεληθφ, ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία επηιέγεη λα ζηεξίμεη ηελ Κπβέξλεζε, 

ελαληίνλ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε κνκθή. Οη δχν απηέο εμειίμεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αηηκσξεζία θαη αζπδνζία ηεο πνιηηηθήο ηάμεο εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα φζα 

αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξσζππνπξγνθεληξηθνχ-ζπγθεληξσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θπξηαξρία ησλ θαηλνκέλσλ πνιηηηθήο δηαθζνξάο 

ζην δεκφζην βίν
31

. Ζ δηαθζνξά είλαη απνηέιεζκα ελφο εθξεθηηθνχ κείγκαηνο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αδπλακία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνλέκεη γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο δηθαηνζχλε, απφ ηελ θαηνρχξσζε ηεο αηηκσξεζίαο ηεο πνιηηηθήο 

ηάμεο, θαζψο θαη απφ δχν αθφκε παξάγνληεο. Ο έλαο αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία 

εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο(φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ ζην θεθάιαην 1.1.) θαη ν 

δεχηεξνο ζηελ νηθνγελεηνθξαηία
32

. Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη ζπκπηψκαηα ηεο 

θνκκαηνθξαηίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη ππνθαηαζηήζεη ηε δεκνθξαηία ζην ειιεληθφ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σα πνιηηηθά θφκκαηα εκθαλίδνληαη έηζη λα παξεκβαίλνπλ ζε πεδία 

                                                 
27

  Μάλεζεο, φ.π., ζ. 14. 
28

 Υξπζφγνλνο Κ., Ιδησηηθή δεκνθξαηία. Απφ ηηο πνιηηηθέο δπλαζηείεο ζηελ θιεπηνθξαηία, 

Δπίθεληξν, Θεζ/λίθε 2009, ζ. 234-235. 
29

  Βνχιγαξεο, φ.π., ζ. 164. 
30

  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 199-200. 
31

  Κνληηάδεο, φ.π., ζ. 40-42. 
32

  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 189 επ., Υξπζφγνλνο Κ., «Ζ θξπθή γνεηεία ηεο δπλαζηείαο: Ζ θξίζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάδεημε ηνπ Πξσζππνπξγνχ», ζε Κνληηάδε Ξ., Αλζφπνπινπ 

Υ.,(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; , Παπαδήζεο, Αζήλα 2008. 
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εμνπζίαο πνπ δελ ηνπο αλήθνπλ
33

. Οη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ην δεκφζην ρξήκα γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ πνηθίιεο εθδνπιεχζεηο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη άηνκα 

κε ηζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Έηζη ζπληεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη κία θαηεγνξία αηφκσλ, πνιηηηθψλ θαη 

ηδησηψλ, πνπ αληινχλ εηζνδήκαηα απφ ηε δηαθζνξά
34

. Σν θαηλφκελν ηεο 

θνκκαηνθξαηίαο εληείλεηαη θαη έηζη ηα θφκκαηα νδεγνχληαη ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε 

θαη ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε. Ζ ιχζε ζην δήηεκα απηφ έξρεηαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ πνπ επηρεηξνχλ λα ‘’νπδεηεξνπνηήζνπλ’’ επαίζζεηα πεδία ηεο 

θξαηηθήο δξάζεο. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο βνήζεζαλ ζηελ 

απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθνχ ζηε ρψξα ην πειαηεηαθφ θξάηνο 

εκπφδηδε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
35

.  

    Με δεδνκέλν ηελ ειιεηκκαηηθή απφ πιεπξάο ζεζκηθψλ αληηβάξσλ κνξθή ηνπ 

πξσζππνπξγνθεληξηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ηελ θνκκαηνθξαηία, ε 

δεκνθξαηία έρεη πιένλ θαηαζηεί ηδησηηθή
36

 θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δηέξρεηαη βαζηά 

θξίζε. Ο πνιίηεο ηδησηηθνπνηείηαη αθνχ επηρεηξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ, ηα θφκκαηα απντδενινγηθνπνηνχληαη ελψ ν έιεγρνο ηεο εμνπζίαο αζθείηαη 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο
37

. Ζ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

απφξξνηα ησλ ζεζκηθψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξσζππνπξγνθεληξηθφ 

ζχζηεκα θπβέξλεζεο.  

    ηελ  Διιάδα ηειηθά δελ πθίζηαηαη θξίζε δεκνθξαηίαο
38

. Οη ζεζκνί θαηλνκεληθά 

ιεηηνπξγνχλ, φρη φκσο θαη νπζηαζηηθά, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνιχ πην επηθίλδπλε απφ ηηο θξίζεηο πνπ είρε γλσξίζεη θαηά ηελ πξν-

κεηαπνιηηεπηηθή επνρή
39

. Δλψ ινηπφλ ε Μεηαπνιίηεπζε ήηαλ ε πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ε ρψξα θαηάθεξε λα ζηαζεξνπνηήζεη ην πνιίηεπκά ηεο, λα απνθηήζεη κηα 

                                                 
33

  Κνληηάδεο, φ.π., ζ. 47 επ.  
34

 Κανχξαο Γ., «Πνιηηηθή δηαθζνξά: πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη δεκφζηα δηνίθεζε», ζε 

Νηθνινπνχινπ Α.(επηκ.), Κξάηνο θαη δηαθζνξά, Η. ηδέξεο, Αζήλα 1998, ζ. 201 επ.  
35

  Κνληηάδεο Ξ., «Κνκκαηνθξαηία, θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο», ζε 

2
ν
 πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, χγρξνλεο Σάζεηο ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε: «Νέα 

Γεκφζηα Γηνίθεζε», Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δπηκ.:  

Μαθξπδεκήηξεο Α., Μαξνχδαο Λ., Πξαβίηα Μ.-Ζ., άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2009. 
36

  Υξπζφγνλνο Κ., Ιδησηηθή δεκνθξαηία., φ.π.  
37

  Μεηαμάο Α.-Η., «Μεηαζέζεηο εμνπζίαο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα», ζε Κνληηάδε Ξ., 

Αλζφπνπιν Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; ,Παπαδήζεο, Αζήλα 2008. 
38

 Μπνηφπνπινο Κ., «Πεξί ‘’πνιηηηθήο θξίζεο’’: Μηα πξφηαζε απνκπζνπνίεζεο», ζε Κνληηάδε 

Ξ., Αλζφπνπιν Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; ,Παπαδήζεο, Αζήλα 2008, 

ζ. 348.  
39

  Κνληηάδεο Ξ., Διιεηκκαηηθή…, φ.π., ζ. 20.  



 19 

πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη λα θαηαθέξεη λα εληαρζεί ζηελ 

επξσπατθή νηθνγέλεηα
40

, ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζνβνχζε κία έληνλε θξίζε πνιχ πξηλ ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008. Δπνκέλσο ε νηθνλνκηθή θξίζε βξήθε ηε 

ρψξα λα έρεη έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα κε έληνλα ζεκάδηα θξίζεο θαη κία νηθνλνκία ππφ 

θαηάξξεπζε. Ωζηφζν αμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη ην ππέξνγθν δεκφζην ρξένο πνπ καο 

νδήγεζε ζην «Μλεκφλην» θαη ηα κέηξα πνπ ην ζπλφδεπαλ δελ είλαη δεκηνχξγεκα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008. Πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο ηα πνζνζηά ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είραλ εθηνμεπζεί. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ 2010 θαη ε ιχζε ηεο –

ην «Μλεκφλην»- είλαη έλα ακηγψο πνιηηηθφ πξφβιεκα.  

    Ζ θξίζε απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο «λφκηκεο θνξναζπιίαο» πνπ 

νηθνδνκήζεθε θαηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν
41

. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα αλέρηεθε θαη 

πεξηέζαιςε ππνζέζεηο θνξναζπιίαο κε πξσηαγσληζηέο ηνπο πειάηεο ησλ θνκκάησλ 

εμνπζίαο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ππνζηήξημε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ αλαπαξαγσγή. Σα 

πξντφληα θνξναζπιίαο θαη δηαθζνξάο απνηεινχλ ηελ ‘’θαχζηκε χιε’’ γηα ηε δηαηήξεζε 

ζηελ εμνπζία κηαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ειίη πνπ απνιακβάλεη ηδηαίηεξα 

πξνλφκηα. ιε απηή ε παξάλνκε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεκφζην ρψξν, κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Έηζη ε ειίη απηή κεηαζέηεη ηα θνξνινγηθά βάξε 

ζηα πην αδχλακα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο(βι. Κεθάιαην 2), ηα νπνία επσκίζζεθαλ θαη 

ηα δπζβάζηαρηα κέηξα πνπ εκπεξηείρε ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

ηνπ Μλεκνλίνπ.  

    Αλακθηζβήηεηα ε επζχλε ηφζν γηα ηελ θαηάρξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαηά ηε 

Μεηαπνιίηεπζε φζν θαη γηα ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξέζεθε ε ειιεληθή νηθνλνκία ην 

2010 αλήθεη ζηα δχν κεγάια θφκκαηα πνπ ελαιιάρζεθαλ ζηελ εμνπζία θαηά ηε 

κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. Κνηλή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε αλαβνιή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ρατδεχνληαο ηνπο ‘’εκεηέξνπο’’ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

βξαρππξφζεζκσλ νθειψλ. Καη θπζηθά ε πνιηηηθή απηή πνπ εθάξκνζαλ θαη πνπ 

εμππεξεηνχζε κφλνλ πειαηεηαθά νθέιε ζπκππθλψλεηαη εληνλφηεξα απφ νπνπδήπνηε 

αιινχ ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ αλαβνιή ηεο κεηαξξχζκηζήο ηεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ αλαμηνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο
42

, θαζψο θαη ηελ 

                                                 
40

  Ζ ρψξα εληάρζεθε ζηελ ΔΟΚ ην 1981.  
41

 Βι. ζρεηηθά ηαζάθεο Γ., «Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ζε 

Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθή θξίζε θαη Διιάδα, Gutenberg, 

Αζήλα 2011. 
42

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 77-79. 
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αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζζεί κε ηε ζχγρξνλε επξσπατθή θηιειεχζεξε 

δεκνθξαηία ήηαλ αλακεκεηγκέλε κε έλα θξάκα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ιατθηζκνχ θαη 

ραξηζκαηηθήο εγεζίαο
43

. Έηζη αλ θαη απφ ην 1996 έσο ην 2004 επηρεηξήζεθε λα 

εθαξκνζζεί έλα εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα, εμαθνινπζνχζε λα 

πθίζηαηαη έλα νμχ πξφβιεκα θπβέξλεζεο. Σν πξφβιεκα απηφ ήηαλ ζπζηεκηθφ θαη 

παξεκπφδηδε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
44

. Γηα ην ιφγν απηφ ε ρψξα 

βξέζεθε άνπιε κπξνζηά ζηελ δίλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αθνχ ην 

πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα ήηαλ αλίθαλν, ιφγσ ησλ παζνγελεηψλ θαη αδπλακηψλ, ηνπ λα ηε 

δηαρεηξηζζεί. Ζ ιχζε πνπ επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζζεί(«Μλεκφλην») φρη κφλν δελ 

επέιπζε ηελ θξίζε, αιιά ηεο πξνζέδσζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Σν επηχρεκα είλαη 

φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ. 

Καη ηα δχν θαηάθεξαλ λα δηαηεξεζνχλ αιψβεηα ζέηνληαο ην πιαίζην κηαο πγηνχο 

πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη εγγπψληαη ζπλεπψο ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε έλα 

θαηλνχξην ζχζηεκα, ζε κηα «λέα Μεηαπνιίηεπζε»
45

.  

    Ζ θξίζε είλαη ζχκθπηε ζε θάζε πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη απνηειεί έλα δηαξζξσηηθφ 

θαηλφκελν
46

. Ζ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» είλαη δηαξζξσηηθφ θαηλφκελν θαη επηπιένλ 

πνιηηηθφ θαη ζπζηεκηθφ πξφβιεκα. Αλαηξέρνληαο ζηε ζπζηεκηθή αλάιπζε ηνπ D. 

Easton,ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο αιιαγήο ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

παξαηεξνχκε φηη ε αιιαγή είλαη κία ελδνζπζηεκηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

εθείλε πνπ βνεζά ην ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
47

. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε αιιαγή πνπ πξνθχπηεη ζε έλα 

πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπζηεκηθή. Οκνίσο θαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ε αιιαγή 

απηή πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο θξίζεο είλαη ζπζηεκηθή δηφηη έρεη γελλεζεί ζηα 

‘’ζπιάρλα’’ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θξίζε απηή είλαη κηα θάζε αιιαγήο πνπ 

δηέξρεηαη ην ζχζηεκα θαη πξνέθπςε, θαζψο απηφ δελ κπνξνχζε πιένλ λα αληαπνθξηζεί 

                                                 
43
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ζηα αηηήκαηα πνπ δέρνληαλ. Έηζη αλαπφθεπθηα ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 

είλαη ζπζηεκηθή. Καη θπζηθά πνιηηηθή, θαζψο γηα ηελ ππέξβαζή ηεο απαηηείηαη 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θξίζε 

απνηειεί κηα επθαηξία γηα φινπο, πνιίηεο θαη πνιηηηθνχο, λα εξγαζζνχλ απφ θνηλνχ γηα 

ηελ αλνηθνδφκεζή ηνπ.  

 

• Κεθάιαην Πξώην: Οη ζεζκνί θαη ε θξίζε. 

 

   Ζ θξίζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ζηελ επνρή καο ην δήηεκα εθείλν 

πνπ απαζρνιεί ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη παξνπζηάδεηαη σο ε αλεπάξθεηά ηεο «λα 

νξγαλψζεη ζεζκηθά θαη λα εθθξάζεη πνιηηηθά κία πνιχπινθε, θαηαθεξκαηηζκέλε θαη 

αληηθαηηθή κεηαβηνκεραληθή θαη κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία»
48

. Ζ θξίζε απηή εληείλεηαη 

απφ ηελ θξίζε ηεο πνιηηηθήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηξνθνδνηεί ηελ θξίζε ησλ 

ζεζκψλ
49

. ην θαζεζηψο απηφ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θάζε πξφβιεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ πνιηηηθή θαη ην θξάηνο κεηαηξέπεηαη ζε πξφβιεκα δεκνθξαηίαο. 

Ωζηφζν ε ίδηα ε θχζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη «θξηζηνινγηθή θαη φρη 

θπζηνινγηθή» ρσξίο φκσο θαλείο παξά ηα θαηλφκελα θξίζεο ηεο λα αξζξψλεη ιφγν πνπ 

λα ηελ ακθηζβεηεί
50

. 

   Ζ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία είλαη κηα θνκκαηηθή δεκνθξαηία. Σν γεγνλφο φκσο 

φηη ηα θφκκαηα εκθαλίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα απντδενινγηθνπνηνχλ ην ιφγν 

ηνπο θαη λα ζπγθιίλνπλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο δεκηνπξγεί επηπιένλ πξνβιήκαηα 

ζηε ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο. Ζ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ 

ζπληειέζηεθε ήδε απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνκκάησλ λα 

νξγαλψλνπλ ηελ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε ηεο θνηλσλίαο είλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηψλ. Έηζη ηα παξαδνζηαθά καδηθά θφκκαηα 

κεηαηξάπεθαλ ζε πνιπζπιιεθηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θφκκαηα θαξηέι. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη δελ αλαπαξάγνληαη πνιηηηθά σο ζεζκνί θνηλσληθήο εθπξνζψπεζεο αιιά σο ζεζκνί 

δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο. Γηαδίδνπλ ζπλεπψο ηα πνιηηηθά δηαθπβεχκαηα ζηελ δηνίθεζε 

θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ρσξίο λα ηα δηαρεηξίδνληαη ηα ίδηα
51

.  

   ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα ε θξίζε ησλ ζεζκψλ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο άιινηε παίξλνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο άιινηε ζνβνχλ 
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49
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ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ε θξίζε απηή πνπ βηψλεη ν ειιεληθφο 

θνηλνβνπιεπηηζκφο απφ ην 2010 θαη έπεηηα. Οη ξίδεο ηεο θξίζεο απηήο, φπσο 

αλαθέξακε εηζαγσγηθά, βξίζθνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε ε Σξίηε 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Οξζά ινηπφλ απηή έρεη ραξαθηεξηζζεί σο «παγησκέλε 

δεκνθξαηία, ρακειήο φκσο πνηφηεηαο». Ζ ζηξέβισζε πνπ ηε ραξαθηήξηζε έρεη λα θάλεη 

κε ηελ αλεμέιεγθηε δηείζδπζε ησλ θνκκάησλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αηξνθηθή θνηλσλία πνιηηψλ νδήγεζε ζηε ζηξέβισζε ηεο ζρέζεο 

θξάηνπο-θνηλσλίαο. Έηζη ε θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο κεηαιιάρζεθε ζε 

θξαηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Καη ηα ειιεληθά θφκκαηα κεηαζρεκαηίζζεθαλ, φπσο θαη 

ηα ππφινηπα θφκκαηα ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηψλ, απφ καδηθά θφκκαηα ζε θφκκαηα 

θαξηέι ή θφκκαηα ηνπ θξάηνπο. Δληφο ησλ θνκκάησλ είλαη δηάρπην ην έιιεηκκα 

εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» πξφηππν νδεγεί ζηελ θξίζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε θπξσηηθφ κεραληζκφ πξνεηιεκκέλσλ απνθάζεσλ ππνβαζκίδεη ηε 

λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία θαη νμχλεη ην πξφβιεκα ηεο δηνηθεηηθήο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη νξγαλσκέλε θαηά ηξφπν ψζηε λα 

έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ-ςεθνθφξσλ ησλ 

θνκκάησλ, ελψ ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα δηαρεηξηζζεί ηηο θξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

εληζρχεη ην αίζζεκα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαμηνπηζηία ησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ζεζκψλ
52

.  

   ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ε θξίζε λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ ζνβνχζε ήδε 

απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σο κηα θξίζε αμηνπηζηίαο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. πσο ζεκείσλε ηφηε ν Γ. Σζάηζνο, ε αλαμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο 

είλαη ζχκπησκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Ζ πνιηηηθή αλαμηνπηζηία 

ηνπ ζεζκνχ πιήηηεη ην θχξνο ηνπ θαη παξάγεη θξίζε λνκηκνπνίεζεο δηφηη ηνπ ζηεξεί ην 

ζπζηαηηθφ ηνπ ζηνηρείν: ηελ απνδνρή θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ θπβεξλψκελσλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο 

πξαγκαηψλνληαη θαη νη ζεζκνί είλαη ε αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο. Οη ζεζκνί δελ κπνξνχλ 

λα ππάξρνπλ κφλνλ ζηα λνκηθά θείκελα. Δλζαξθψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ 

θνξέα ηνπο. Έηζη εάλ αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο έρεη θινληζζεί ηφηε θινλίδεηαη θαη ε 

                                                 
52

  Κνληηάδεο, φ.π. 
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αμηνπηζηία ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο
53

. Ζ δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ελ γέλεη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ζπλεπψο δηάρπηε 

απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Άιινηε ηζρπξή άιινηε αζζελέζηεξε ε 

δπζαξέζθεηα απηή ζνβνχζε θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κέρξη 

ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ 2010 θαη 

ην «Μλεκφλην» απνηέιεζαλ ην επηζηέγαζκα απηήο ηεο θξίζεο θαη ηε ιήμε ηεο 

πνιηηεηαθήο πεξηφδνπ πνπ γλσξίζακε ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα σο Σξίηε Διιεληθή 

Γεκνθξαηία ή Μεηαπνιίηεπζε. Γηα ηελ θξίζε ηνπ 2010 θαη ην «Μλεκφλην» επζχλνληαη 

φπσο αλαθέξζεθε νη ζεζκνί φπσο απηνί ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή 

πεξίνδν. Δπζχλνληαη εηδηθφηεξα νη αδπλακίεο θαη παζνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο 

εκπφδηζαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   Σν θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζεη ηξεηο ζεζκνχο πνπ ζεσξείηαη φηη ήηαλ εθείλνη πνπ κε 

ηηο παζνγέλεηέο ηνπο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ελφο αλεπαξθνχο 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε θαη νδήγεζαλ ηε ρψξα κνηξαία ζην 

«Μλεκφλην» θαη ηελ θξίζε ην 2010. Αξρηθά ζα εμεηάζεη ην ζεζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, εθφζνλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε παζνγέλεηα ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εθηφο απφ ην φηη απηφ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ελφο 

«πξσζππνπξγνθεληξηθνχ»-ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε θνκκαηνθξαηία. Ζ 

αλεμέιεγθηε δειαδή δηείζδπζε ησλ θνκκάησλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπ, ε νπνία αιινηψλεη ην λφεκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηε κεηαβάιιεη ζε 

θνκκαηνθξαηία. Θα αλαθεξζεί ινηπφλ ζηα θφκκαηα εμνπζίαο πνπ ελαιιάρζεθαλ θαηά 

ηε Μεηαπνιίηεπζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο γηα λα εμεηάζεη πψο ζπλέβαιαλ ζηελ 

θξίζε. Καη πψο ζεσξήζεθαλ ππεχζπλα θαζ’ νινθιεξίαλ γηα ην αδηέμνδν ζην νπνίν 

βξέζεθε θαη βξίζθεηαη ε ρψξα. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζεη ην ξφιν ηνπ ηξίηνπ ππιψλα 

εμνπζίαο, ηεο Γηθαζηηθήο εμνπζίαο. πσο ηνλίζηεθε, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ θξίζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνχ δελ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ην 

«πξσζππνπξγνθεληξηθφ»-θνκκαηνθξαηηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο. Άθεζε ινηπφλ 

θαηλφκελα δηαθζνξάο κε πξσηαγσληζηέο είηε πνιηηηθά πξφζσπα είηε πνιίηεο-πειάηεο 
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ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο λα θαηαθιχδνπλ ην δεκφζην βίν ρσξίο λα επηβάιιεη πνηλέο. 

Απηή ε αηηκσξεζία θιφληζε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ππνβάζκηζε ην ξφιν ηεο 

δηθαηνζχλεο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Οκνίσο ηέινο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπκβνιή ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ θξίζε. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε Μεηαπνιίηεπζε 

αλαπηχρζεθε ζηε βάζε ελφο πειαηεηαθνχ πξνηχπνπ αθνχ ζηειερψζεθε κε ηνπο 

‘’εκεηέξνπο’’ ησλ θνκκάησλ θαη παξέκεηλε ππφ ζπλζήθεο θξαηηθνχ-θνκκαηηθνχ 

ελαγθαιηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ε κεηαξξχζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

αλαβάιινληαλ δηαξθψο κε απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

αθαηαιιειφηεηά ηεο. Έηζη ε θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» ηε βξήθαλ λα απνηειεί κέξνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηεο αδπλακίαο δειαδή εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.      

   Οη ηξεηο απηνί ζεζκνί ζπκππθλψλνπλ ηηο παζνγέλεηεο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο καο 

δεκνθξαηίαο. Βνεζνχλ ζπλεπψο λα θαηαλνήζνπκε πψο ε ρψξα νδεγήζεθε ζηελ θξίζε 

αιιά θαη φηη ε ππέξβαζή ηεο πεξλά κέζα απφ ηε κεηαξξχζκηζή ηνπο, αιιά θαη κηα 

ζπλνιηθφηεξε κεηαξξχζκηζε ησλ ζεζκψλ.  

 

- 1.1. Ο ξόινο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ζηε Μεηαπνιίηεπζε.  

 

   Ζ Σξίηε Διιεληθή Γεκνθξαηία είλαη κία θνκκαηηθή δεκνθξαηία. Ζ αλνηθνδφκεζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα πξφηππα κηαο θνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο απνηεινχζε ηε 

κφλε ιχζε ζηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Καη απηφ δηφηη ηα ππφινηπα 

θέληξα εμνπζίαο πνπ ζπγθξφηεζαλ ην θξάηνο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ 

απνδείρηεθαλ αλαπνηειεζκαηηθά, αιιά θαη δηφηη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ ηελ θνκκαηηθή αληηπαξάζεζε ζα απνηεινχζε ην κέζν ηεο πνιηηηθήο έθθξαζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεδίνπ
54

.Σα θφκκαηα αλαδεηθλχνληαη ινηπφλ ζε «βαζηθνχο κνρινχο 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο» ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο ζρέζεο πνπ απνθηνχλ κε ην 

θξάηνο θαη «αλαγνξεχνληαη ζε ζεκειηψδε θέληξα εμνπζίαο», θαζψο απνηεινχλ ηνπο 

«βαζηθνχο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηνπ λένπ ηχπνπ θπξηαξρίαο» ζηε Μεηαπνιίηεπζε
55

. 

Ο ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 1975 αλάγεη ην πνιηηηθφ θφκκα ζε ζπληαγκαηηθφ 

ζεζκφ θαη πξνβάιιεη ην ηδεψδεο θνκκάησλ αξρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηα πνιηηηθά 

                                                 
54

  Γεσξγαξάθεο Ν., «Κφκκαηα θαη θνκκαηηθή δεκνθξαηία. Πξνυπνζέζεηο ελζσκάησζεο θαη 

λνκηκνπνίεζεο ζηε κεηαδηθηαηνξηθή Διιάδα», ζε Γεκεξηδή Ν.(επηκ.), Η ειιεληθή πνιηηηθή 

θνπιηνχξα ζήκεξα, 1994, ζ. 267-268. 
55

  φ.π., ζ. 269. 
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πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο λα ηα κεηαηξέπεη ζε φξγαλν ηνπ θξάηνπο
56

. Σν 

πνιηηηθφ θφκκα σο ζεζκφο δελ απνηειεί βέβαηα φξγαλν ηνπ θξάηνπο, αιιά ζεζκφ ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ελφο ‘’κεραληζκνχ ππέξβαζεο’’ ηνπ «ζηεγαλνχ 

δηαρσξηζκνχ κεηαμχ εμνπζίαο θαη θνηλσλίαο»
57

.  

   ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ππάξρεη δηάρπηε ε άπνςε φηη ν 

ζεζκφο ησλ θνκκάησλ δηέξρεηαη κηα βαζηά θξίζε. Παξά ηαχηα ηα θφκκαηα 

απνδείρηεθαλ αλζεθηηθά θαη θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ. Απνηεινχλ ινηπφλ αθφκε ηνπο 

θχξηνπο παξάγνληεο πνιηηεηαθήο ζπγθξφηεζεο θαη βαζηθνχο ζεζκνχο πνπ ζπλδένπλ ηελ 

θνηλσλία κε ηελ εμνπζία. Σα θφκκαηα έρνπλ δηηηή θχζε: απφ ηε κία πιεπξά απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο θαη απφ ηελ άιιε παξάγνληεο ειέγρνπ ηεο 

εμνπζίαο. Ζ ακθηζβήηεζε απηνχ ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηνπο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία 

ηεο θξίζεο ηνπ ζεζκνχ. Καη απηφ θαζψο ν αλαηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο θαίλεηαη λα 

ππνρσξεί ζε ζρέζε κε ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ηνπο ξφιν. Ζ εμέιημε απηή έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζην 

θξάηνο
58

. Απφ απηή ηε κεηάιιαμε ηνπ ξφινπ ηνπο δελ θαηάθεξαλ, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, λα κείλνπλ αλεπεξέαζηα νχηε ηα θφκκαηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο.  

   Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο λεαξήο κεηαπνιηηεπηηθήο δεκνθξαηίαο νξγαλψζεθαλ ζε 

καδηθά θφκκαηα. Σν θνκκαηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε απνηεινχληαλ απφ λένπο 

ζρεκαηηζκνχο ελφςεη ελφο λένπ εζληθνχ πνιηηηθνχ νξίδνληα πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ην 

αίηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ αλάγθε αληηπξνζψπεπζεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο ζε έλα ξαγδαία εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ. Ωζηφζν 

ηε δηακφξθσζε ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ θαζφξηζε ε χπαξμε κεγάισλ 

δηαηξεηηθψλ ηνκψλ. Έηζη δελ πξνέθπςε ηαμηθή, ζξεζθεπηηθή ή κεηνλνηηθή ςήθνο θαη ε 

πνιηηηθή δσή θπξηαξρήζεθε απφ δχν κεγάια πνιπζπιιεθηηθά θφκκαηα ζηε βάζε κηαο 

πνιηηηθήο-ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο Αξηζηεξάο-Γεμηάο
59

. Καη θπζηθά ζηε βάζε ησλ 

παιαηψλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ δηαηεξψληαο ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
60

.  

                                                 
56

  Υξπζφγνλνο Κ., Ιδησηηθή δεκνθξαηία. Απφ ηηο πνιηηηθέο δπλαζηείεο ζηελ θιεπηνθξαηία, 

Δπίθεληξν, Θεζ/λίθε 2009, ζ. 93-94. 
57

 Σζάηζνο Γ., Δζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία: νη πεξηπέηεηέο ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ 

ηδησηηθνπνηεκέλεο πνιηηηθήο, Γαβξηειίδεο, Αζήλα 2008, ζ. 54. 
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  πνπξδαιάθεο Μ., «Σν θνκκαηηθφ θαηλφκελν: εμέιημε θαη ζπγθπξία», ζε Σζάηζνπ Γ., 

Κνληηάδε Ξ.(επηκ.), Σν κέιινλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, Παπαδήζεο, Αζήλα 2003, ζ. 41-46. 
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  Βνχιγαξεο Γ., Η Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 1974-1990. ηαζεξή δεκνθξαηία ζεκαδεκέλε 

απφ ηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία, Θεκέιην, Αζήλα 2002, ζ. 44-52.  
60

  Μελδξηλνχ Μ., Η εθινγηθή πνιηηηθή ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα: εζσηεξηθέο θαη 
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   Ζ κνξθή πνπ ιακβάλεη ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο είλαη 

δηθνκκαηηθή. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη δηθνκκαηηθή, αιιά ιεηηνπξγεί ζηε 

βάζε ελφο «απφιπηνπ πνισκέλνπ ηξηθνκκαηηζκνχ»
61

. Ζ αλά ρείξαο εξγαζία ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ πιεηνςήθεζα ζέζε ησλ επηζηεκφλσλ πνπ κειέηεζαλ ην θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ελφο 

δηθνκκαηηζκνχ. Σελ θπξηαξρία ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ε 

χπαξμε κε ζεκαληηθψλ θνκκάησλ πνπ λαη κελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, αιιά 

αδπλαηνχλ λα εθιέμνπλ αληηπξνζψπνπο ζην θνηλνβνχιην. Έηζη ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα 

ζηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ ηξία έσο επηά θφκκαηα, ηα δχν 

εθ ησλ νπνίσλ ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία
62

. Μάιηζηα αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ν κεηαπνιηηεπηηθφο δηθνκκαηηζκφο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά κεγάιε αλζεθηηθφηεηα. 

Δπηά πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ απηήλ ηελ αλζεθηηθφηεηά 

ηνπ
63

: 

1
νλ

: ε θαζπζηεξεκέλε δηακφξθσζε καδηθψλ θνκκάησλ. Δκθάληζε καδηθψλ θνκκάησλ 

παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά θαηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απνθξπζηαιιψλνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

2
νλ

: ε δπζαξέζθεηα πξνο ηελ δηαθπβέξλεζε δελ έιαβε αθξαίεο κνξθέο. Σα δχν κεγάια 

θφκκαηα απνιάκβαλαλ πςειά πνζνζηά ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλή γλψκε, ελψ 

παξάιιεια ε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα δελ αχμεζε ηηο αληηεπξσπατθέο ηάζεηο. 

3
νλ

: ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή δελ εκθαλίζζεθαλ πνιηηηθά ξεχκαηα δηακαξηπξίαο 

φπσο π.ρ. άθξα δεμηά. 

4
νλ

: ην ζπγθεληξσηηθφ πξφηππν δφκεζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα δελ επέηξεςε 

πεξηθεξεηαθή δφκεζε ηεο πνιηηηθήο κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ 

θνκκάησλ παλεζληθήο εκβέιεηαο. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε απνπζία 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 
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5
νλ

: ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο, ε νπνία έρεη σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ην απμεκέλν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ, ηελ 

εληζρπκέλε ζεκαζία ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο 

παξαηαμηαθήο δηαίξεζεο θαη ηελ αλππαξμία ζπκκαρηθψλ θπβεξλήζεσλ.  

6
νλ

: ην εθινγηθφ ζχζηεκα. 

7
νλ

: ηα δχν θφκκαηα θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο, θαζψο επέδεημαλ 

ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη αλαλέσζεο ηφζν ζηε δηαδνρή ησλ ηζηνξηθψλ 

εγεηψλ ησλ δχν παξαηάμεσλ(Καξακαλιή, Παπαλδξένπ) φζν θαη ζηε ξηδηθή αλαλέσζε 

ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο.  

   ε φ,ηη αθνξά ην εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ πξναλαθέξζεθε, ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ηδηαηηέξσο ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη γη’ απηφ 

εδψ ζα γίλεη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηφ. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα είλαη έλαο sui 

generis πνιηηηθφο ζεζκφο, θαζψο απνηειεί «αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ επξχηεξνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο» θαη βξίζθεηαη «ζε ζηελή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη ζπλάθεηαο κε 

ηνπο ππφινηπνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο»
64

. Ωο εθ ηνχηνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζεζκνχο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θξίζε ηνπ 

κεηαπνιηηεπηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

«πξσζππνπξγνθεληξηθνχ»-ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο πνπ πεξηγξάθεθε 

εηζαγσγηθά. Απφ ην 1974 έσο θαη ζήκεξα ίζρπζαλ πέληε δηαθνξεηηθνί εθινγηθνί λφκνη 

πνπ πηνζεηνχζαλ ην ζχζηεκα ηεο «εληζρπκέλεο αλαινγηθήο» κε εμαίξεζε ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο πεξηφδνπ 1989-1990 πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε βάζε ηεο «απιήο 

αλαινγηθήο»
65

. Ζ «εληζρπκέλε αλαινγηθή» φρη κφλν επλνεί ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

δηθνκκαηηζκνχ, αιιά θαη ηελ «πξσζππνπξγνθεληξηθή» ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

Καη απηφ δηφηη ζπληειεί ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ απνδπλάκσζε 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Έηζη κέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη ε άκεζε εθινγή θαη λνκηκνπνίεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο(Πξσζππνπξγνχ): ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ν ιαφο δελ ςεθίδεη 

θφκκαηα, αιιά ηνλ Πξσζππνπξγφ πνπ ζα θπβεξλήζεη γηα φιε ηε βνπιεπηηθή πεξίνδν, 

ελψ ην θφκκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε πξνζδνθά λα θεξδίζεη κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηελ αλάιεςε ηεο θπβέξλεζεο ζηηο επφκελεο εθινγέο. Με βάζε 
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απηφ ην πιεηνςεθηθφ ζρήκα ιεηηνχξγεζε ην πνιίηεπκα ηεο Σξίηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο
66

.  

   κσο ε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα απνδνζεί 

απνθιεηζηηθά ζην εθινγηθφ ζχζηεκα. Ζ επηδίσμε γηα θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα απφ 

ηνπο πνιηηεηαθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ην ίδην ην εθινγηθφ ζψκα κπνξεί λα 

εξκελεχζεη απηή ηελ εμέιημε
67

. Ζ ειιεληθή θνηλή γλψκε, φπσο πξνέθπςε απφ δηάθνξεο 

πνιηηηθέο έξεπλεο, ζεσξεί ηελ θπβεξλεηηθή απηνδπλακία σο ην ζεκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη θπβεξλεηηθήο επάξθεηαο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκά ηελ αλάδεημε απηνδχλακσλ θπβεξλήζεσλ. Σα πνζνζηά 

ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ πξνηηκνχλ απηνδχλακεο θπβεξλήζεηο αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη είλαη πνιχ πςειά, εάλ ιάβνπκε σο παξάδεηγκα κία ζθπγκνκέηξεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1989-2000, θαζψο θπκαίλνληαη απφ 42,9 % έσο 63,2 %
68

. Έηζη ηα δχν κεγάια 

θφκκαηα ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία ζρεκαηίδνληαο ηζρπξέο κνλνθνκκαηηθέο 

θπβεξλήζεηο. ηαδηαθά ε ηδενινγηθή απφζηαζε αλάκεζα ζε απηά ηα δχν κεηψλεηαη θαη 

ε πφισζε εμαζζελεί. Ζ πφισζε πνπ εκθαλίζηεθε θπξίσο θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δελ ήηαλ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά απνηεινχζε 

κφλν κία ζηξαηεγηθή πνπ πηνζέηεζαλ ηα θφκκαηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπο. πλεπψο ην δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα ήηαλ δπλαηφλ λα εδξαησζεί κε 

βάζε απηά ηα δεδνκέλα θαη λα γίλεη ηδηαίηεξα ζηαζεξφ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

‘’κεζαίνπ ρψξνπ’’, δειαδή ηνπ δηαζηήκαηνο εθείλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο 

θιίκαθαο ηνπ πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ε κεγάιε κάδα 

ησλ ςεθνθφξσλ
69

.  

   Ζ παξνπζία απηνχ ηνπ πξνηχπνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ θπξηαξρνχληαλ απφ ηελ 

ελαιιαγή δχν κεγάισλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία θαη ηελ αλάδεημε ηζρπξψλ 

κνλνθνκκαηηθψλ «πξσζππνπξγνθεληξηθψλ» θπβεξλήζεσλ παξεκπφδηζε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη απηφ δηφηη ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο 

ζην πξφζσπν ηνπ Πξσζππνπξγνχ είρε σο απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα ιεηηνπξγεί 
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πιένλ σο «εθηειεζηηθή επηηξνπή» ηνπ θφκκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αιινηψλεηαη ην 

παξαδνζηαθφ πξφηππν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο
70

 αθνχ απφ ην ζχζηεκα 

απνπζηάδεη ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία.  

   Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά ιεηηνχξγεζε ην πνιηηηθφ-θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο. Δπνκέλσο εάλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο ζα 

πξέπεη λα εμεηαζζεί πψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε απηφ ζπλέβαιε ζηελ θξίζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

επηινγψλ ησλ θνκκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, δειαδή κέζα 

απφ ηελ αλαθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο. Ζ αλάιπζε απηή ζα επηηεπρζεί κέζα 

απφ ηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο Σξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο αλάινγα κε ην θφκκα πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη αμηνζεκείσηνο ν 

πξσηαγσληζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ ηα θφκκαηα, αιιά θαη νη εγέηεο ηνπο ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα
71

. Μεηά απφ απηή ηελ αλάιπζε ζα εμεηαζζνχλ νη 

παζνγέλεηεο ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζεσξείηαη φηη επζχλνληαη γηα ηελ θξίζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη νπνίεο εξκελεχνπλ ην πνιηηηθφ αδηέμνδν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε ρψξα.  

 

  1.1.α. Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θνκκάησλ. 

 

   Αξρηθά ινηπφλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλαιακβάλεη ε Νέα Γεκνθξαηία(ΝΓ) απφ 

ην 1974 έσο ην 1981, θφκκα πνπ ηδξχζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 1974 απφ ηνλ Κσλ/λν 

Καξακαλιή. ηηο πξψηεο εθινγέο αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε κε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

πνπ αλήιζε ζην 54 %, ελψ ζηηο εθινγέο ηνπ 1977 ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ ηνπ 41,9 %. 

Ο Καξακαλιήο ζθξάγηζε νπζηαζηηθά ηελ εδξαίσζε ηεο Σξίηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε. Πξψηηζην κέιεκά ηνπ 

ε εθθαζάξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηθηαηνξίαο απφ ην ζηξαηφ θαη ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε κία ζηξαηεγηθή πνπ ζηφρεπε μεθάζαξα ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο, ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
72

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή απηή πεξηειάκβαλε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: ηελ 

πξαγκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ πνπ είρε παξνπζηαζηεί απφ ηνλ 

Καξακαλιή πξνδηθηαηνξηθά κε ην πξφηαγκα ηεο «βαζεηάο ηνκήο», ηελ έληαμε ηεο 
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ρψξαο ζηελ ΔΟΚ σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη εθδεκνθξαηηζκφ 

ηεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο ΝΓ ζε καδηθφ θφκκα εμνπζίαο
73

. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

πνπ αθνινχζεζε πεξηειάκβαλε πξψηνλ, κία απιφρεξε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη 

δεχηεξνλ, έλαλ έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Έηζη ν δεκφζηνο ηνκέαο επεθηάζεθε 

κέζσ αιιεπάιιεισλ θξαηηθνπνηήζεσλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ ίδξπζε θνξέσλ 

αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ θιάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δεμηά θπβέξλεζε θαηεγνξήζεθε 

απφ ην χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ(ΔΒ), βαζηθφ ππνζηεξηθηή ηεο, γηα 

‘’ζνζηαικαλία’’. Απηή ε πνιηηηθή είρε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο 

θηψρεηαο θαη ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηεο επκάξεηαο ηνπ πιεζπζκνχ
74

. Δθηφο απηψλ ησλ 

εμειίμεσλ, ν Καξακαλιήο δελ επηρείξεζε θάπνηα άιιε ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, θαζψο ελδηαθέξζεθε πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο κε ζθνπφ ηε κεηαπήδεζή ηνπ απφ ηνλ πξσζππνπξγηθφ ζηνλ 

πξνεδξηθφ ζψθν
75

.  

   Απηή ηελ πεξίνδν(1974-1981) εκθαλίδεηαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζην θνκκαηηθφ 

ηνπίν, ε ίδξπζε ελφο λένπ θφκκαηνο ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ 

Κηλήκαηνο(ΠΑΟΚ)., ην νπνίν έκειιε λα απνηειέζεη έλα ‘’κνλαδηθφ θαηλφκελν’’ κε 

‘’εηδηθφ βάξνο’’ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνχ θνκκαηηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο
76

. Έλα θφκκα πνπ θαηάθεξε λα κεηαβάιιεη ηνπο ηδενινγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ επηινγέο. Έλα θφκκα πνπ ελψ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 ήηαλ έλα απφ ηα πην ‘’αληηεπξσπατθα’’ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε πιένλ 

‘’θηινεπξσπατθφ’’ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη απφ ηα πην 

‘’αληηθαπηηαιηζηηθά’’ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζε θφκκα πνπ ηαπηίδεηαη κε ην θεθάιαην 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ξεθηλψληαο ηελ πνξεία ηνπ σο ‘’νξγαληθφ 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα’’, κεηεμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε έλα ‘’ηππηθφ 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ/ζνζηαιηζηηθφ’’ επξσπατθφ θφκκα
77

. Πάλσ απφ φια φκσο ην 

ΠΑΟΚ είλαη έλα ‘’ιατθηζηηθφ’’ θφκκα: «ιατθηζκφο ζεκαίλεη ΠΑΟΚ θαη ΠΑΟΚ 
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ζεκαίλεη ιατθηζκφο». Ο ιατθηζκφο είλαη κία ηδενινγία πνπ θηηάρλεηαη εληφο ηνπ 

ΠΑΟΚ
78

. Σν ΠΑΟΚ εθκεηαιιεπφκελν ην θελφο εθπξνζψπεζεο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ παξνπζηάδεηαη σο έλα ‘’αληηθαπηηαιηζηηθφ’’ θφκκα πνπ κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία ‘’απηννξγάλσζεο’’ ζπγθξνηεί έλα λένπ ηχπνπ καδηθφ θφκκα
79

. κσο δελ 

απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ‘’θφκκα’’ ηε κέξα ηεο ίδξπζήο ηνπ, αιιά σο ‘’Κίλεκα’’. Γηαηί 

ζπλέβε απηφ; Πνιχ ζχληνκα ζα κπνξνχζακε λα απαληήζνπκε σο εμήο: ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ΠΑΟΚ δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ε πνιηηηθή δηαδηθαζία άξζξσζεο 

ζπκθεξφλησλ πνπ είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θφκκαηνο. Σν ΠΑΟΚ 

δελ απνηεινχληαλ απφ πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα ζπκκαρνχζαλ γηα λα ζπγθξνηήζνπλ 

έλα θφκκα. Ζ κφλε πνιηηηθή δχλακε ηνπ ΠΑΟΚ ήηαλ ν Α. Παπαλδξένπ, πέξημ ηνπ 

νπνίνπ θηηάρηεθε απηφ ην «Κίλεκα» σο έλα πξνζσπνπαγέο κφξθσκα. Σν «Κίλεκα» 

ήηαλ ε έθθξαζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο, ε ‘’ςπρή ηνπ ιανχ’’ θαη έηζη ν ίδηνο ν 

Παπαλδξένπ δηαθήξπηηε φηη «δελ ππάξρνπλ ζεζκνί παξά κφλν ν θπξίαξρνο ιαφο»
80

. Ο 

εγέηεο ηνπ «Κηλήκαηνο» ιεηηνχξγεζε ελνπνηεηηθά ράξε ζηε ραξηζκαηηθή 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ ελνπνηψληαο ηηο ειπίδεο ηφζν ηεο αξηζηεξάο φζν θαη ησλ 

δηαλννχκελσλ θαη ησλ ηερλνθξαηψλ ηνπ «Κηλήκαηνο»
81

. πγθέληξσζε έηζη ζην 

πξφζσπφ ηνπ φιεο ηηο εμνπζίεο, σο ‘’ζσηήξαο’’, σο ν πξνζηηφο άλζξσπνο πνπ 

ζπκπάζρεη κε ην ιαφ. Ζ αξρεγηθή δνκή ηνπ ΠΑΟΚ κεηαθέξζεθε αξγφηεξα φηαλ ην 

θφκκα αλέιαβε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο(1981) ζην θξάηνο, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ
82

.  

   Ωζηφζν δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην ΠΑΟΚ ήηαλ έλα θφκκα καδψλ. Ήηαλ 

πεξηζζφηεξν έλα θφκκα ζηειερψλ πνπ επηδίσθε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε θφκκα καδψλ. 

Σελ επηδίσμή ηνπ απηή επηρείξεζε λα πξνσζήζεη κέζα απφ ην θάιεζκα ηνπ ιανχ γηα 

«απηννξγάλσζε», γηα ζπκκεηνρή ηνπ δειαδή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδξπηηθψλ αξρψλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ λένπ «Κηλήκαηνο». Απηφ ην θάιεζκα αλ θαη είρε επηηπρία 

πξνθάιεζε νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα ην ΠΑΟΚ λα είλαη έλα «θφκκα 

καδψλ ρσξίο νξγάλσζε»
83

. Αξγφηεξα, ηελ πεξίνδν 1975-1977 θαηάθεξε λα 

ζπγθξνηεζεί σο έλα καδηθφ θφκκα πνπ ζα θέξδηδε ηελ εθινγηθή κάρε δηαηεξψληαο 

πάληνηε έλαλ αξηζηεξφ ιφγν. Σν ζχλζεκα «ΔΟΚ θαη ΝΑΣΟ ην ίδην ζπλδηθάην» θαη ε 
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ππεξάζπηζε ηνπ θαζεζηψηνο Καληάθη ηεο Ληβχεο απνηεινχλ δπν ηέηνηα 

παξαδείγκαηα
84

. Απφ ην 1977 θαη κεηά παχεη λα κηιά γηα «κε πξνλνκηνχρνπο» φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηα ζηξψκαηα εθείλα πνπ ήηαλ απνθιεηζκέλα κεηεκθπιηαθά θαη πηνζεηεί 

ηνλ φξν «κηθξνκεζαίνη». Απηφο ν φξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ απξνζδηνξηζηία, θαζψο 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ην ΠΑΟΚ σο κία ηερλεηή θνηλσληθή θαηεγνξία, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαλ έλαο επξχηεξνο πιεζπζκφο πνπ απνηεινχζε ηε ‘’ξαρνθνθαιηά’’ ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο «Αιιαγήο». Μέζα απφ ην «Κπβεξλεηηθφ Πξφγξακκα» ή 

«πκβφιαην κε ην Λαφ» ην ΠΑΟΚ άξρηζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ εμνπζία 

πηνζεηψληαο κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε. Έηζη ε πιήξεο απφξξηςε ηεο έληαμεο ηεο 

ρψξαο ζηελ ΔΟΚ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ππφζρεζε γηα δεκνςήθηζκα γηα ην εάλ ν 

ιαφο επηζπκνχζε κηα ηέηνηα εμέιημε, ε απνρψξεζε απφ ην ΝΑΣΟ κφλν κε ηε δηάιπζε 

ηνπ «πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο», ε ιήςε άκεζσλ ζηαζεξνπνηεηηθψλ κέηξσλ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ε αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο. Σν πξφγξακκα απηφ θαλέξσλε ηελ 

παλζπιιεθηηθή δνκή ηνπ «Κηλήκαηνο», ελψ ππνζρέζεηο φπσο ε ‘’Απηφκαηε 

Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή’’(ΑΣΑ), νη απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη ηνλ ‘’θνηλσληθφ 

κηζζφ’’ ήηαλ ζηνηρεία πνπ ελδπλάκσλαλ ην ιατθφ ραξαθηήξα ηνπ
85

.   

   Οη εθινγέο ηνπ 1981 ήηαλ θαζνξηζηηθέο. ρη κφλν γηα ηελ πνξεία ηνπ ΠΑΟΚ, αιιά 

θαη γηα ηε γεληθφηεξε πνξεία ηεο ρψξαο. Καη απηφ δηφηη ε νκαιή ελαιιαγή ησλ δχν 

κεγάισλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ εδξαίσζε θαη παγίσζε 

ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο δεκνθξαηίαο
86

. Γηα δχν ιφγνπο: (α) ηνπνζέηεζε ζε λέα πνιηηηθή 

βάζε ηηο ζρέζεηο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Πξσζππνπξγνχ, θαζψο γηα πξψηε 

θνξά νη δχν απηνί άξρνληεο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο νηθνγέλεηεο. Έηζη 

ε δπαξρία ζην επίπεδν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ελείρε ηνλ θίλδπλν δηάζπαζεο ηεο 

ελφηεηαο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα κπνξνχζε λα 

αζθήζεη ηηο ‘’ππεξεμνπζίεο’’ πνπ ηνπ αλέζεηε ην χληαγκα ηνπ 1975 θαη λα κεηαβάιιεη 

ζε ην πνιίηεπκα ζε ‘’πξνεδξηθφ’’ θαη ‘’απηαξρηθφ’’. Δπηπρψο φκσο θάηη ηέηνην δελ 

ζπλέβε
87

 θαη ην πνιίηεπκα εμαθνινπζνχζε λα ιεηηνπξγεί σο ακηγψο θνηλνβνπιεπηηθφ
88

.  

(β) ζπλέβαιε ζηελ έληαμε ησλ καδψλ ζηελ πνιηηηθή, ζηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνχ 
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πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
89

. Σν θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα ζηηο εθινγέο απηέο παγηψλεη ηε δηθνκκαηηθή ηνπ κνξθή
90

, ελψ γηα ηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία απνηειεί ηελ επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο
91

. Αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζνχλ δχν αθφκε ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αλάιεςε ηεο 

θπβέξλεζεο απφ ην ΠΑΟΚ. Πξψηνλ, ε αξρεγηθή δνκή ηνπ θφκκαηνο, ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, κεηαθέξζεθε θαη ζην ίδην ην θξάηνο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, ζεζπίζηεθαλ δηυπνπξγηθά φξγαλα φπσο ην ΚΤΔΑ θαη ην ΚΤΤΜ πνπ 

απνθάζηδαλ γηα ηελ εζληθή άκπλα., ηηο πξναγσγέο ζην ζηξαηφ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή. Σα φξγαλα απηά ειέγρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Α. Παπαλδξένπ θαη 

ππνζθέιηδαλ έηζη ην ξφιν ησλ ππνπξγψλ θαη ησλ ππνπξγείσλ. Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ απνδπλακψζεθε θαη γηα ην ιφγν φηη νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαλ απφ κία νκάδα «αλζξψπσλ ηνπ πξνέδξνπ». Κνξχθσζε ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ αξρεγηθνχ ζεζκνχ ζην θξάηνο απνηέιεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ 1986 πνπ θαζηέξσζε 

ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηγξάςακε εηζαγσγηθά. Ο 

ξφινο ηνπ Παπαλδξένπ ήηαλ αδηακθηζβήηεηνο. Έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ ιανχ 

ζπγθέληξσλε ζην πξφζσπφ ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ‘’βνπιεπηή’’, ηνπ 

‘’θνηλνηάξρε’’, ηνπ ‘’ζπλδηθαιηζηή’’, ηνπ ‘’αγσληζηή’’, ηνπ ‘’αξρεγνχ’’
92

. Γεχηεξνλ, 

κε ηε λίθε ηνπ ΠΑΟΚ ζπληειείηαη ε θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

κέζα απφ πξνζιήςεηο πνπ έιαβαλ ηε κνξθή «γξαθεηνθξαηηθήο πειαηεηαθήο» έληαμεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζχζηεκα
93

. Σα θνκκαηηθά ζηειέρε έγηλαλ θπβεξλεηηθά θαη έκεηλαλ 

ζηελ ηζηνξία σο νη «πξαζηλνθξνπξνί», νη εγγπεηέο ηεο «Αιιαγήο» θαη εθθξαζηέο ησλ 

«κε πξνλνκηνχρσλ» ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο. Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ΠΑΟΚ 

γείσζε ζηελ ππνζηήξημε κηαο πεηζαξρεκέλεο θαη καδηθήο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο ηελ 

παξνπζία ηνπ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο
94

. Ο ιατθηζκφο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 

θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο απνηέιεζαλ κία ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ζηφρν είρε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνηλσλίαο
95

 ζηε βάζε κηαο «εμσζεζκηθήο ζπλαίλεζεο» πνπ έιαβε ηε 

κνξθή ηεο πειαηεηαθήο πξαθηηθήο. Σν θξάηνο εδψ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πάηξσλα 

πνπ δηαλέκεη πξνλφκηα θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα κε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή 
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αλαπαξαγσγή ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηινγή επηρεηξνχζε λα ακβιχλεη ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα θαη ηελ αλεξγία ησλ «κε πξνλνκηνχρσλ» θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ κε 

πξαγκαηηθέο, αιιά θαη πιαζκαηηθέο απμήζεηο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Οη επηδνηήζεηο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ δελ αληηζηνηρνχζαλ πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ, ε αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ε απνρή ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο φξνπο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο πνπ πήξε απηή ε 

ελζσκάησζε. Ωζηφζν ε λνκηκνπνίεζε απηή ηνπ θξαηηθνχ-θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, αιιά θαη ε δηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα ζπλερηζζεί. Ο δαλεηζκφο ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε αχμεζε ηα πνζνζηά ηνπ 

θξαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη καξηπξνχζε πιένλ ηε καηαίσζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ
96

. 

πγθξνηήζεθε ινηπφλ έλα ‘’ηδηφηππν’’ πειαηεηαθφ θνηλσληθφ θξάηνο πνπ, φπσο ζα 

αλαιπζεί ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, νδήγεζε ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε
97

.  

   ε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ παξαηεξείηαη φηη επηρεηξήζεθε ε 

αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ κέζσ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ πνπ φκσο 

δελ είραλ θάπνην απνηέιεζκα. Ζ θπβέξλεζε ινηπφλ αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη απηή 

ηελ πνιηηηθή θαη πηνζέηεζε κέηξα πνπ ζηφρεπαλ ζηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

παξαγσγήο πξνο ηηο εμαγσγέο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ ππνηίκεζε 

ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. εκαληηθά ήηαλ αθφκε θαη ηα 

επηηεχγκαηα ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο θπβεξλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ίδξπζε θαη δηεχξπλζε ζεζκψλ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ: Δζληθφ χζηεκα Τγείαο(ΔΤ), εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, παξεκβάζεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζε, ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν απηή κεηαμχ 1981-1985 

ππνηάζζεηαη πιένλ ζηελ θξαηηθή-θπβεξλεηηθή ινγηθή θαη έηζη αξγφηεξα(ζηα ηέιε ’90) 

ζα εμειηρζεί ζε έλα εγεκνληθφ θφκκα ηνπ θξάηνπο
98

.  

   Οη εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, ην 1985, βξήθαλ θαη πάιη ην ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία. Ζ 

δεχηεξε θπβεξλεηηθή ηνπ ζεηεία έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην ράζκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί 

αλάκεζα ζηελ ππφζρεζε ηνπ θφκκαηνο γηα «Αιιαγή» θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ζηηο θπβεξλεηηθέο αλάγθεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχζαλ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο Δληαίαο 

Δπξσπατθήο Πξάμεο ην 1986. Σν ΠΑΟΚ έθαλε κηα ‘’ξεαιηζηηθή’’ ζηξνθή ζηελ 
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αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε ηελ εθαξκνγή ελφο ‘’ζηαζεξνπνηεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο’’ πνπ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο. Ζ ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο 

πνπ είρε πηνζεηήζεη θαίλεηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη δηφηη ην θφκκα εγθαηαιείπεη 

ζηαδηαθά ην ξηδνζπαζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη κεηεμειίζζεηαη ζε έλα ζχγρξνλν 

επξσπατθφ θφκκα. Τπνγξάθεη έηζη ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, εληάζζεηαη ζηελ 

νκάδα ησλ επξσπαίσλ ζνζηαιηζηψλ θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνπο πφξνπο πνπ εηζξένπλ απφ 

ηα θνηλνηηθά ηακεία(Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα/ΜΟΠ). Πνιχ ζχληνκα 

φκσο ε θπβέξλεζε αλαγθάζζεθε λα εγθαηαιείςεη ην ‘’ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα’’ 

ιφγσ ησλ νμχηαησλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ην 

ιαφ
99

. κσο ππήξρε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα: ε θνηλσληθή θαη θνκκαηηθή βάζε ηνπ 

ΠΑΟΚ άξρηζε λα θξαηηθνπνηείηαη θαη λα είλαη απφιπηα εμαξηεκέλε απφ εμσζεζκηθέο 

πξαθηηθέο δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Σα θαηλφκελα απηά, ε αζζέλεηα ηνπ Α. Παπαλδξένπ 

θαη ε απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο(ζθάλδαιν Κνζθσηά) νδήγεζαλ 

ην ΠΑΟΚ ζηελ εθινγηθή ήηηα ηνπ 1989
100

. Ζ παξαπνκπή ηνπ Α. Παπαλδξένπ, ηξηψλ 

Τπνπξγψλ θαη δχν Τθππνπξγψλ ηνπ ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην
101

 νδήγεζαλ ζε 

θπβεξλεηηθή θξίζε θαη ζε ηξεηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε εθινγηθφ ζχζηεκα ηελ «απιή αλαινγηθή»
102

. Γηα πξψηε θνξά 

επίζεο ζηηο δχν πξψηεο απφ απηέο πξνέθπςαλ θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηε ζχζηαζε 

ηεο θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ππφ ηνλ Σδαλλή Σδαλλεηάθε θαη αξγφηεξα ε 

‘’νηθνπκεληθή’’ θπβέξλεζε ηνπ Ξ. Ενιψηα
103

. ηελ ηξίηε εθινγηθή αλακέηξεζε ε ΝΓ 

θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε βάδνληαο ηέινο ζηελ πνιχκελε απηή 

θπβεξλεηηθή θξίζε
104

.  

   Ζ ΝΓ αλέιαβε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν 1990-1993 κε 

πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλ/λν Μεηζνηάθε. Ζ λέα θπβέξλεζε δελ είρε ηελ απαηηνχκελε 

εζσηεξηθή ζπλνρή, γεγνλφο πνπ θάλεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο πξνζηξηβέο πνπ πξνέθπςαλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ ππνπξγείσλ ζηα ζηειέρε ηεο. ην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ήηαλ μεθάζαξε ε θηιειεχζεξε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζνχληαλ, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε ηφζν δεκνζηνλνκηθά κέηξα φζν θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο-

ηδησηηθνπνηήζεηο. Σφζν νη πνιηηηθέο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ απέηπραλ φζν 
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θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηζρπξφηαηεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο 

απνηεινχζαλ ζεκάδηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ απηή αληηκεηψπηδε. Δμίζνπ δχζθνιε ήηαλ 

θαη ε θαηάζηαζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή κε ην «θνπηαλφ» πνπ νδήγεζε ζηελ 

απνπνκπή ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Α. ακαξά. Ζ θπβέξλεζε Μεηζνηάθε ζηηο αξρέο 

ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1993 νδεγνχληαλ πξνο ην ηέινο ηεο πνξείαο ηεο. Γηα δχν ιφγνπο. 

Ο πξψηνο αθνξνχζε ζηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα πψιεζε ηνπ 49% ηνπ ΟΣΔ θαη ν 

δεχηεξνο ηελ απνρψξεζε ακαξά θαη δχν αθφκε βνπιεπηψλ. Έηζη νδεγήζεθε κνηξαία 

ζε πξφσξεο εθινγέο ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1993, ηηο νπνίεο θέξδηζε μαλά ην ΠΑΟΚ
105

.  

   Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν απηή απνθηά έλα ‘’θηιειεχζεξν’’ θαη ηερλνθξαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, αθνχ ηα ππνπξγεία αλαιακβάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζηειέρε 

κε ηερλνθξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη αληηδξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ επηρεηξήζεθε λα 

μεπεξαζηνχλ κε δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο 

πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο θαη κε κεηαξξπζκίζεηο ζε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Σελ πεξίνδν απηή αξρίδεη λα γελληέηαη ην «λέν ΠΑΟΚ». Έηζη κεηά ηελ αζζέλεηα ηνπ 

Α. Παπαλδξένπ θαη ηελ εθινγή εκίηε ζηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο πεξλάκε νξηζηηθά 

απφ ην ΠΑΟΚ «Κίλεκα δηακαξηπξίαο» ζην «λέν ΠΑΟΚ»
106

.  

   Ζ πεξίνδνο 1996-2004, θαηά ηελ νπνία ην ΠΑΟΚ θέξδηζε θαη ηηο δχν εθινγηθέο 

κάρεο(ηνπ 1996 θαη ηνπ 2000) απνηέιεζε ηελ ‘’νθηαεηία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ’’. Ο 

‘’εθζπγρξνληζκφο’’ ήηαλ ην πξφηαγκα εθείλν πνπ πξνζέδσζε ηαπηφηεηα θαη 

ζηξαηεγηθή ζην θφκκα θαη αληηθαηέζηεζε ηελ «Αιιαγή» ηεο ’80. Σν ΠΑΟΚ κέζσ 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο εγθαηέιεηςε ηηο ιατθίζηηθεο θαη πειαηεηαθέο πξαθηηθέο ηνπ 

παξειζφληνο θαη πηνζέηεζε έλα ξεαιηζηηθφ θαη νξζνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν
107

. Παξάιιεια ην θφκκα θξαηηθνπνηήζεθε, εθφζνλ 

εμαζθάιηδε ηελ πνιηηηθή ηνπ αλαπαξαγσγή κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ θξαηηθψλ 

αλαγθαηνηήησλ πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ηαπηίδνληαλ κε ηελ πξνζπάζεηα γηα είζνδν ηεο 

Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε(ΟΝΔ)
108

. Ο ‘’εθζπγρξνληζκφο’’ 

ζπλδέζεθε κε ηνλ ‘’εμεπξσπατζκφ’’, εγρείξεκα ην νπνίν ν λένο πξσζππνπξγφο Κ. 

εκίηεο ππνζηήξημε έλζεξκα κε ην δηαρεηξηζηηθφ θαη ηερλνθξαηηθφ ηνπ χθνο. Ζ 

αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ εκίηε ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
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εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. Σν εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα πνπ εθάξκνζε ήηαλ 

‘’ηνικεξφ’’ θαη ‘’επξχ’’ κε θχξην ζηφρν ηελ είζνδν ζην θνηλφ λφκηζκα(επξψ) θαη ηελ 

παξακνλή ηεο ζηνλ ππξήλα ηεο ΔΔ κέζα απφ κία λέα εζληθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή έθξηλε επηηαθηηθή ηελ πξνψζεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

νηθνλνκία, νη νπνίεο φκσο έβξηζθαλ εκπφδην ζνβαξνχο δηαξζξσηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Οη πεξηνξηζκνί απηνί πξνέθπςαλ απφ ην ζπζηεκηθφ πξφβιεκα θπβέξλεζεο πνπ 

πθίζηαην ζηελ Διιάδα θαη πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ παξαθψιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

απφ έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξφλησλ
109

. Έηζη ε είζνδνο ζηελ 

ΟΝΔ παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο δελ ζπλνδεχηεθε 

απφ ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία
110

. 

Απηφ ζα νδεγνχζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ζην 

«Μλεκφλην» ηνπ 2010. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 2002 ην εθζπγρξνληζηηθφ εγρείξεκα ήηαλ 

θαλεξφ φηη είρε νδεγεζεί ζηα φξηά ηνπ. Καη απηφ, θαζψο εκθάληδε θνηλσληθφ έιιεηκκα 

ζην δήηεκα ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ θαη ζηε δηθαηνζχλε απφ ηελ νπνία 

δηαπλένληαλ νη πνιηηηθέο ηνπ. Με απηά ηα δεδνκέλα ην ΠΑΟΚ νινθιεξψλεη ηελ 

πνξεία ηνπ απφ ηελ θνηλσλία πξνο ην θξάηνο αθνχ απνηειεί ην βαζηθφ εθθξαζηή ηνπ 

θξάηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ‘’εθζπγρξνληζκνχ’’ θαη ηνπ 

‘’εμεπξσπατζκνχ’’. Ζ εμέιημε απηή ηεο θξαηηθνπνίεζήο ηνπ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

έληνλε απφ ην 2004 έσο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ «Μλεκνλίνπ»
111

. Ζ θξαηηθνπνίεζε ηνπ 

θφκκαηνο κεηά ην 2002 φπσο επίζεο θαη ε αιαδνληθή ζηάζε ηνπ Κ. εκίηε θαη ε 

απνθνπή ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα νδήγεζαλ ην ΠΑΟΚ ζηελ εθινγηθή ήηηα ηνπ 

2004 θαη ζην ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ
112

.  

   Ζ επφκελε πεληαεηία, 2004-2009, ραξαθηεξίδεηαη «κνηξαία» δηφηη θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο αθνινπζήζεθε κηα πνιηηηθή αδξάλεηαο θαη αλαβνιήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
113

. Οη 

εθινγέο ηνπ 2009 βξήθαλ μαλά ην ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία κε έλα πςειφ πνζνζηφ 43,92 

%. Με ζχλζεκα ην «ιεθηά ππάξρνπλ» θαη ππνζρέζεηο γηα απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο ην ΠΑΟΚ απέθξπςε ηελ πξαγκαηηθή δπζκελή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ 
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νηθνλνκηθψλ. Πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί θαη κία θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγε ε λέα 

θπβέξλεζε, ε επηινγή δειαδή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ θξάηνπο 

κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν www.opengov.gr κε θξηηήξην ηελ ηερλνθξαηηθή επάξθεηα θαη 

φρη ηελ πνιηηηθή πξνέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ. Ζ πξαθηηθή απηή δελ βνήζεζε φκσο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο θξαηηθήο κεραλήο, αιιά ηζρπξνπνίεζε ηε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο 

ζηνλ Πξσζππνπξγφ αθνχ ε ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλνληαλ απφ ην Γξαθείν 

ηνπ. Ο ίδηνο ηζηφηνπνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα λα ηεζνχλ ππφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

ππφ ςήθηζε λνκνζρέδηα φκσο ε πξαθηηθή απηή δελ θαξπνθφξεζε δηφηη δελ 

παξήρζεζαλ κέζσ απηήο δεζκεπηηθά απνηειέζκαηα. εκαληηθή ήηαλ επίζεο θαη ε 

ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ επηθέξεη ηε 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ πξνζθπγή ζην «Μλεκφλην» ηελ 

άλνημε ηνπ 2010 θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία δξάζεο 

ηεο θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ. Οη πηνζεηνχκελεο πνιηηηθέο θέξλνπλ ην θφκκα ζε πιήξε 

αληίθαζε κε ηε ζνζηαιηζηηθή παξάδνζή ηνπ. Σν θφκκα έρεη αξρίζεη λα αληηκεησπίδεηαη 

πιένλ σο ‘’βαξίδη’’ ζηελ αθνινπζνχκελε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα 

παξαθακθζεί. Έηζη ην ΠΑΟΚ απνμελψλεηαη απφ ηελ θνκκαηηθή ηνπ βάζε θαη ε 

θπβέξλεζε απνθηά ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθή κνξθή. Οη βνπιεπηέο πνπ θαηαςεθίδνπλ 

ην «Μλεκφλην» δηαγξάθνληαη απηνκάησο απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα, ελψ ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ επηθχξσζή ηνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα εζσθνκκαηηθά φξγαλα, 

αιιά απεπζείαο ζηε Βνπιή. πλεπψο ην ΠΑΟΚ θξαηηθνπνηείηαη, εθφζνλ ηαπηίδεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο κε ηελ θνκκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

θνκκαηηθή βάζε. Υξεζηκνπνηεί επηπιένλ σο απεηιή ηελ πξνζθπγή ζε εζληθέο εθινγέο 

ζε πεξίπησζε θαηαςήθηζεο ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Δπνκέλσο ε 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο αζθείηαη απφ ηελ «Σξφτθα», ην «Μλεκφλην» εθαξκφδεηαη θαηά 

γξάκκα θαη ην θφκκα παχεη πιένλ λα ζπκκεηέρεη ζε απηή. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θνκκαηηθή 

ειίη ράλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο θνκκαηηθήο βάζεο, ε νπνία έρεη ππνλνκεπζεί απφ ηνλ 

αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο θαη ράλεη ηελ εθινγηθή ππνζηήξημε. Οδεγνχκαζηε κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζην «ξέθβηεκ» ηνπ εγεκνληθνχ θφκκαηνο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ζηελ ήηηα ησλ εθινγψλ 

ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2012. Απφ ην 43,92 % πνπ έιαβε ζηηο εθινγέο ηνπ 2009, έθηαζε ην 

2012 ζην 13,18 %. Σν ΠΑΟΚ πιήξσζε αθξηβά ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ηνπ 

«Μλεκνλίνπ», αιιά ήηαλ θαη ην θφκκα πνπ επσκίζζεθε ηελ θξίζε πνπ ζνβνχζε ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ε νπνία θιηκαθψζεθε κε ην «Μλεκφλην». Αλ 

θαη πξνψζεζε κε επηηπρία ηα δχν κεγάια εγρεηξήκαηα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ, 

ηελ «Αιιαγή»(’80) θαη ηνλ «Δθζπγρξνληζκφ»(’90), ην ηξίην εγρείξεκα, ην 

http://www.opengov.gr/
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«Μλεκφλην», ήηαλ εθείλν πνπ έκειιε λα εμαληιήζεη ηνπο κεραληζκνχο λνκηκνπνίεζήο 

ηνπ. Καη απηφ, θαζψο νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ επαγγέιιεηαη ην «Μλεκφλην» νδεγνχλ 

ζηελ απνζάζξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ απφ ηα νπνία αληινχζε εθινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ηα νπνία είρε επλνήζεη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ(«κε πξνλνκηνχρνη», 

«κηθξνκεζαίνη»)
114

. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ηνπ «Μλεκνλίνπ» ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα 

εηζέξρεηαη ζε κία λέα θάζε, κε ηελ αλάδπζε λέσλ θνκκάησλ φπσο ν πλαζπηζκφο ηεο 

Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο(Τ.ΡΗΕ.Α) πνπ έξρεηαη πιένλ δεχηεξνο ζε πνζνζηφ, θαζψο 

θαη κε ηελ αλεζπρεηηθή εμέιημε ηεο αλφδνπ ηεο Άθξαο Γεμηάο κε ην θφκκα ηεο Υξπζήο 

Απγήο
115

.  Οη εθζπγρξνληζηηθέο θαη νη λενθηιειεχζεξεο δπλάκεηο πνπ εθπξνζψπεζαλ ηα 

δχν κεγάια θφκκαηα κεηά ην 1996 αλ θαη έρνπλ ζπξξηθλσζεί απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κεηά, εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζρπξέο. Οη δπλάκεηο απηέο 

ειέγρνπλ ηα θφκκαηα εμνπζίαο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην ΠΑΟΚ, ηνπο κεραληζκνχο 

ηεο αγνξάο, ην θξάηνο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ. Αληηζέησο νη ιατθέο δπλάκεηο είλαη 

δηαζπαζκέλεο θαη ράλνπλ πιένλ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο κε ηελ πηψζε ηνπ ΠΑΟΚ. 

Έηζη θαίλεηαη φηη ιφγσ απηήο ηεο εμέιημεο ελδπλακψλνληαη ηα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο. 

Σν βέβαην είλαη φηη ΝΓ-ΠΑΟΚ, φληαο θξαηηθνπνηεκέλα θφκκαηα, έρνπλ εηζέιζεη ζε 

κία δχζθνιε θάζε επεηδή αδπλαηνχλ λα εθπξνζσπήζνπλ ηηο δηεπξπκέλεο θαη 

πνιπζπιιεθηηθέο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο φπσο έπξαηηαλ ζην παξειζφλ. ζν γηα ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ εθπξνζσπνχλ ζήκεξα, κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν λα ηηο 

δηαρεηξίδνληαη ζηε βάζε ησλ παιαηψλ πειαηεηαθψλ θνκκάησλ-δηθηχσλ παξά λα ηηο 

ελνπνηνχλ ζε έλα ζρέδην δηαθπβέξλεζεο. Σα θφκκαηα εμνπζίαο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ έλα λέν 

‘’θνηλσληθφ ζπκβφιαην’’ κε ηελ θνηλσλία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην είλαη πνιχ 

δχζθνιν, αθνχ ε θνηλσλία έρεη ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο απέλαληη ζε απηά, ζηε κεηά 

«Μλεκφλην» επνρή θαίλεηαη φηη ζα αλαδπζνχλ λέεο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα 

κεηαβάιινπλ ηνλ θνκκαηηθφ ράξηε
116

.  

   Με απηή ηε ζηξαηεγηθή πνπ πεξηγξάθεθε ινηπφλ παξαπάλσ ελαιιάρζεθαλ ζηελ 

εμνπζία ηα δχν κεγάια θφκκαηα θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε εδξαηψλνληαο έλαλ ηζρπξφ 

δηθνκκαηηζκφ. Ο ηειεπηαίνο αλ θαη δηήιζε θάπνηεο πεξηφδνπο θξίζεηο
117

 δηαηεξήζεθε 
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Κνκνηελή 1995, Bεξλαξδάθεο Υ., «Σν θνκκαηηθφ ζχζηεκα 1995-1998. Ηδενινγηθέο 
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ζε πςειά πνζνζηά. πλεπψο ε ζηξαηεγηθή ηνπο απηή επζχλεηαη γηα ηελ θξίζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην «Μλεκφλην» ηνπ 2010. Ζ αλαβνιή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ήηαλ ε θνηλή ζηξαηεγηθή θαη ησλ δχν θνκκάησλ, εθφζνλ απηέο έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε 

κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ςεθνθφξσλ πειαηψλ ηνπο.  

 

  1.1.β. Οη παζνγέλεηεο ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

   Παξά ην γεγνλφο φηη νη λέεο ζρέζεηο λνκηκνπνίεζεο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ 

εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηα θφκκαηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ην «ζεζκηθφ φρεκα» γηα ηε 

κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία κέζσ ηεο έληαμεο ησλ καδψλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα
118

 

ζηαδηαθά απνμελψζεθαλ απφ ηελ θνηλσλία θαη θξαηηθνπνηήζεθαλ. Λφγσ ηεο 

αλεμέιεγθηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηεο παξέκβαζήο ηνπο ζε 

πεδία εμνπζίαο πνπ δελ ηνπ άλεθαλ, ζπλέζηεζαλ έλα θαζεζηψο «θνκκαηνθξαηίαο»
119

. 

ην θαζεζηψο απηφ ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα απηνλνκείηαη θαη θπξηαξρεί επί ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, «νη ζεζκνί ιεηηνπξγνχλ σο εθηειεζηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ 

θνκκαηηθνχ θαηεζηεκέλνπ» θαη ην θφκκα κεηαιιάζζεηαη ζε «επηθαξπσηή ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο» ηνπ θξάηνπο θαη ζε «λνκέα ηεο πνιηηηθήο»
120

. Έηζη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

κε αζθάιεηα φηη ε θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» εθηφο ηνπ φηη απνηεινχλ ην επηζηέγαζκα 

ηεο θξίζεο πνπ ζνβνχζε ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο πνπ ιεηηνχξγεζε 

κε ηε κνξθή ελφο «πξσζππνπξγνθεληξηθνχ»-ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη 

θαη κε ηελ «θνκκαηνθξαηηθή» ηνπ κνξθή. Ζ θξίζε απηή είλαη «πξσηνγελψο πνιηηηθή», 

θξίζε ηνπ θξάηνπο, νη επζχλεο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηα θφκκαηα θαη ηηο 

                                                                                                                                               
κεηαθηλήζεηο, πνιηηηθέο ζπγγέλεηεο θαη ρψξνη θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ», ζε Ηλζηηηνχην 

VPRC, Η θνηλή γλψκε ζηελ Διιάδα 1999-2000, Νέα χλνξα-Α. Α. Ληβάλεο, Αζήλα 1999, ηνπ 

ίδηνπ, «Απφ ην δηθνκκαηηζκφ ζηνλ πνιπθνκκαηηζκφ; Ζ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή γεσγξαθία ηνπ 

λένπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο», ζε Κσλζηαληηλίδε Γ., Μαξαληδίδε Ν., Παππά Σ.(επηκ.), 

Κφκκαηα θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο, Κξηηηθή, Αζήλα 2009, Σζίξκπαο Γ., 

«Ζ ππνρψξεζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2007: ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη αηηίεο θαη 

ε ηζρχο ηνπ θαηλνκέλνπ», ζε Κσλζηαληηλίδε Γ., Μαξαληδίδε Ν., Παππά Σ.(επηκ.), Κφκκαηα θαη 

πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο, Κξηηηθή, Αζήλα 2009. 
118

 πνπξδαιάθεο Μ., Παπαβιαζφπνπινο Δ., «Κφκκαηα, νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζην ζχζηεκα εθπξνζψπεζεο. Πέξα απφ ηηο ζεσξίεο ηεο θξίζεο.», ζε 

Κνληηάδε Ξ., Αλζφπνπινπ Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο;, Παπαδήζεο, 

Αζήλα 2008.  
119

 Αλζφπνπινο Υ., «Σν ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα σο θνκκαηνθξαηία», ζε Κνληηάδε Ξ., 

Αλζφπνπινπ Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; , Παπαδήζεο, Αζήλα 2008. 
120

 Κνληνγηψξγεο Γ., «Ζ θνκκαηνθξαηία σο πνιηηηθφ ζχζηεκα», Σεηξάδηα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, 

ηρ. 4, 2004.  
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πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Καη ε ππέξβαζή ηεο πξέπεη λα ζπληειεζζεί κε 

ηελ θαηάιπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο «θνκκαηνθξαηίαο
121

.  

   Σα θφκκαηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ απηά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 

θαζψο εκθάληζαλ έλαλ «πξνζσπνθεληξηθφ» ραξαθηήξα θαη κία αξρεγηθή θπζηνγλσκία, 

ελψ είραλ έληνλα ειιείκκαηα εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο
122

. Με ηνλ φξν 

«εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία» αλαθεξφκαζηε ζηελ «θαηά ην δπλαηφλ εηιηθξηλή αλαγσγή 

ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο ζηνλ Γήκν ηνπ θφκκαηνο»
123

. 

Αλ θαη ηα ειιείκκαηα εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο δελ είλαη απνθιεηζηηθά ειιεληθφ 

θαηλφκελν, ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνληαη εληζρπκέλα ιφγσ ηεο απνπζίαο κηαο 

παξάδνζεο νξγαλσκέλσλ θνκκάησλ καδψλ
124

. Ζ εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία κνηάδεη λα 

έρεη εγθισβηζηεί ζηηο επηηαγέο ηεο ηδησηηθνπνηεκέλεο πνιηηηθήο πνπ θπξηαξρεί ζηε 

Μεηαπνιίηεπζε. Σν θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Καη κπνξεί λα εληνπηζζεί ζε ηξία πεδία: (α) ζην 

πεδίν ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (β) ζην πεδίν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνκκάησλ θαη 

(γ) ζην πεδίν πνπ αθνξά ηε ζρέζε ΜΜΔ θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο
125

.  

   Αλαθνξηθά κε ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νη πνιηηηθνί θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε δηεθπεξαίσζε 

δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθινγέσλ-πειαηψλ ηνπο. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ θαη αληεζηξακκέλε κνξθή: νη εθινγείο-πειάηεο πνπ απνηεινχλ ζπλήζσο 

ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο πνιηηηθνχο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

αληαιιάγκαηα
126

. Έηζη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνκκάησλ, παξά ην γεγνλφο φηη ην 

χληαγκα θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκά ηνπο γηα θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
127

, έρεη πεξηέιζεη 

                                                 
121

 Κνληνγηψξγεο Γ., Κνκκαηνθξαηία θαη Γπλαζηηθφ Κξάηνο. Μηα εξκελεία ηνπ ειιεληθνχ 

αδηεμφδνπ, β΄ έθδνζε, Παηάθεο, Αζήλα 2012. 
122

  Υξπζφγνλνο Κ., Η θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ, Ληβάλεο, 

2013, ζ. 26-27, Βνχιγαξεο Γ., Η Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 1974-1990. ηαζεξή δεκνθξαηία 

ζεκαδεκέλε απφ ηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία, Θεκέιην, Αζήλα 2001, ζ. 46-47. 
123

 Σζάηζνο Γ., Δζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία: νη πεξηπέηεηέο ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ 

ηδησηηθνπνηεκέλεο πνιηηηθήο, Γαβξηειίδεο, Αζήλα 2008, ζ. 70. 
124

 Εαθαιθάο Γ., Σν αίηεκα γηα εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία κεηαμχ ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο θαη 

πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, άθθνπιαο Αλη. Ν., Θεζ/λίθε 1996, ζ. 242.  
125

  Σζάηζνο, φ.π., ζ. 134-143.  
126

  φ.π., ζ. 143-147.  
127

 Ξεξφο Θ., «Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ: ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

πληάγκαηνο», ζε Σζάηζνπ Γ., Βεληδέινπ Δπ., Κνληηάδε Ξ.(επηκ.), Σν λέν χληαγκα, 

άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2001. βι. επίζεο γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηελ παξαβίαζή ηνπ ηελ αλάιπζε ηνπ πξίγνπ Α., «Νφκνη 
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ζηα ρέξηα κηαο ‘’νιηγαξρίαο ρξεκαηνδνηψλ’’. Βαζκηαία ινηπφλ ε πνιηηηθή 

ηδησηηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη ππφζεζε ηζρπξψλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
128

. 

Σέινο ηα ΜΜΔ πνπ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λφκηκεο 

άδεηεο δεκηνπξγνχλ κία ζρέζε δηαπινθήο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ ηειεπηαία 

αλέρεηαη ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ απηά ζε αληάιιαγκα ηεο δίλνπλ ηελ 

ππνζηήξημε θαη αλνρή ηνπο
129

. ε απηφ ην πεξηβάιινλ βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε ε αξρή 

ηεο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαζηζηψληαο ζαθέο φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη 

πνιχ καθξηά απφ ηελ απνζηνιή πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη ην χληαγκα, λα εμππεξεηνχλ 

δειαδή ηελ «ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο»
130

.  

   πλεπψο ε ιεηηνπξγία ηνπ «πξσζππνπξγνθεληξηθνχ»-«θνκκαηνθξαηηθνχ» 

ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε εδψ κε ηελ αλαβνιή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη εθείλε πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην». Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

- 1.2. Ο ξόινο ηεο Γηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

 

   Ζ Γηθαζηηθή εμνπζία είλαη εθείλε πνπ ζε κία δεκνθξαηηθή πνιηηεία αλαιακβάλεη λα 

ππεξαζπίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε θαηνρπξψλνληαο έηζη ην νπζηαζηηθφ θξάηνο 

δηθαίνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηεο είλαη ζπλάξηεζε ηξηψλ παξαγφλησλ: 

ηνπ βάζνπο ηεο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ηαρχηεηαο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηνίθεζεο πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Πψο φκσο κπνξεί 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ν ξφινο ηεο ππνλνκεχεηαη δηαξθψο απφ ηηο άιιεο δχν 

εμνπζίεο; Ζ ζπδήηεζε απηή γηα ην θαηά πφζνλ ηα φξηα δξάζεο ηεο πεξηνξίδνληαη μεθηλά 

κε ην εάλ απηή είλαη ηζφηηκε κε ηηο άιιεο δχν.  

   Παξά ην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ππάξρεη ε 

πξφβιεςε πεξί δηαζηαχξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάκεζα ζηε λνκνζεηηθή θαη ηελ 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία(ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη θνξέαο θαη ησλ δχν 

                                                                                                                                               

ππάξρνπλ αιιά δελ εθαξκφδνληαη: Γχν έξεπλεο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο- Διιάδνο», 

ζε Κνπηζνχθε Κ., θιηά Π., Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή, ηδέξεο, Αζήλα 2005. 
128

  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 31-33.  
129

  φ.π., ζ. 35.  
130

  Σζάηζνο, φ.π., ζ. 162. 
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ιεηηνπξγηψλ, ε θπβέξλεζε νθείιεη λα έρεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Βνπιήο), γηα ηε 

Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία δελ ηζρχεη θάηη αλάινγν. Ζ Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ 

ηα δηθαζηήξηα θαη δηαθξίλεηαη απφ ηηο άιιεο δχν θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, φπσο νξίδεη ην χληαγκα, «απαγνξεχεηαη ζηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ε 

ζπκκεηνρή ζηελ θπβέξλεζε», θαζψο θαη «λα παξέρνπλ θάζε άιιε κηζζσηή ππεξεζία 

,θαζψο θαη λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα»(άξζξν 89 .).  

   Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί ηε ζεκειηψδε νξγαλσηηθή βάζε ηνπ 

πνιηηεχκαηνο θαη απνξξέεη απφ ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ζην άξζξν 87 §1 ., φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «ε δηθαηνζχλε απνλέκεηαη 

απφ ηα δηθαζηήξηα ζπγθξνηνχκελα απφ ηαθηηθνχο δηθαζηέο, πνπ απνιακβάλνπλ 

πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία»
131

. Αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο εγγπήζεηο, 

απηέο θαηνρπξψλνληαη απέλαληη ζηηο άιιεο δχν ιεηηνπξγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 93 § 4 . πνπ νξίδεη φηη ηα δηθαζηήξηα είλαη ηα φξγαλα πνπ 

έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ θαη ζην άξζξν 

87 § 2 . πνπ νξίδεη φηη νη δηθαζηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ππφθεηληαη 

κφλν ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. Οη πξνζσπηθέο εγγπήζεηο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

αθνξνχλ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο ηζνβηφηεηαο ησλ εηζαγγειέσλ, ηελ απηνδηνίθεζε ησλ 

δηθαζηηθψλ θιάδσλ, ηελ θαηνρχξσζε πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηνπο δηθαζηέο 

θ.ά
132

. Ωζηφζν άιιεο πξνβιέςεηο ηνπ πληάγκαηνο έξρνληαη λα θαιθηδεχζνπλ απηέο ηηο 

δχν εγγπήζεηο πνπ απνιακβάλνπλ νη δηθαζηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

κε θπξηφηεξε απηή ηνπ άξζξνπ 90 § 5 . πνπ πξνβιέπεη φηη ε επηινγή ηεο εγεζίαο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζα γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ
133

. Ζ πξφβιεςε απηή, φπσο ζα εμεηαζζεί παξαθάησ, ππνλνκεχεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο.  

   Απφ ηελ εξκελεία ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 . πξνθχπηεη 

φηη νη ηξεηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο(λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη Γηθαζηηθή) είλαη ηζφηηκεο 

απφ πιεπξάο ηππηθήο λνκηθήο ηζρχνο. ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε Γηθαζηηθήο θαη 

λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο νη δχν απηέο δελ είλαη ηζφηηκεο νχηε φκσο ε λνκνζεηηθή 
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ππεξέρεη ηεο Γηθαζηηθήο. Σφζν ε εξκελεία νξγαλσηηθψλ βάζεσλ ηνπ πνιηηεχκαηνο φζν 

θαη ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ πληάγκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ηνπο 

πθίζηαηαη έλαο θάζεηνο δηαρσξηζκφο. Ο λνκνζέηεο δεκηνπξγεί ηε λνκνζεηηθή χιε, ελψ 

ν δηθαζηήο εξκελεχεη θαη πιάζεη ην δίθαην κε ην πιηθφ πνπ ηνπ παξέρεη ν λνκνζέηεο. 

Σνλ ηειηθφ ιφγν ζηελ εξκελεία ηνπ πληάγκαηνο έρεη φκσο ν δηθαζηήο, ε απφθαζε ηνπ 

νπνίνπ δεζκεχεη ην λνκνζέηε. Δθφζνλ ε λνκνζεηηθή εμνπζία είλαη δεκνθξαηηθά 

λνκηκνπνηεκέλε δελ ππνρξενχηαη λα αηηηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ηεο, θαζψο ην χληαγκα 

θαηνρπξψλεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο πιεηνςεθίαο. Ο δηθαζηήο απφ πιεπξάο ηνπ 

ειέγρεη ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ λνκνζέηε, δειαδή ησλ λφκσλ. πλεπψο ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ ηζνηηκία ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη άγνλε. Καη νη ηξεηο ιεηηνπξγίεο είλαη 

ηζφηηκεο θαζεκηά ζην δηθφ ηεο πεδίν ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο έρνπλ 

αλαζέζεη ε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ πληάγκαηνο
134

.  

   Ζ αλεμαξηεζία σζηφζν ηεο Γηθαζηηθήο εμνπζίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ βξέζεθε ζην 

επίθεληξν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο δηαζθάιηζήο 

ηεο ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζηειερψλνληαη νη θνξπθαίεο ζέζεηο 

ηεο δηθαηνζχλεο. πσο αλαθέξζεθε κέρξη απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο, ηφζν ε θξίζε 

φζν θαη ην Μλεκφλην δελ πξνέθπςαλ σο εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Ζ θξίζε απηή πνπ 

δηέξρεηαη ε ρψξα δελ είλαη δεκνζηνλνκηθή, αιιά βαζχηαηα ζεζκηθή. ε απηήλ 

νδεγεζήθακε ιφγσ ρξφλησλ παζνγελεηψλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε δηαθζνξά, 

ην έιιεηκκα θξάηνπο δηθαίνπ θαη ε θαθνδηαρείξηζε-θαηαζπαηάιεζε ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ. Καη αλακθηζβήηεηα νη επζχλεο βαξχλνπλ ηα δχν θφκκαηα πνπ ελαιιάρζεθαλ 

ζηελ εμνπζία. Βαξχλνπλ φκσο θαη ηε Γηθαζηηθή εμνπζία, ε νπνία απνδείρζεθε –ή 

θαηέζηε- αδχλακε λα αληηκεησπίζεη φιεο απηέο ηηο παζνγέλεηεο. ην θεθάιαην απηφ 

ινηπφλ ζα εμεηαζζεί εάλ θαη θαηά πφζν ε δηθαηνζχλε ζπλέβαιε απφ ηε δηθή ηεο ζέζε 

ζηελ θξίζε.  

   Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή πξέπεη λα ηνληζζεί πσο νη αλαζεσξήζεηο ηνπ 1975 θαη ηνπ 

1986 δελ έθαλαλ θάπνηα αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Αληηζέησο ε αλαζεψξεζε ηνπ 2001 πεξηείρε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηελ 

αθνξνχζαλ
135

 θαη θηλήζεθε ζε ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο 

αλαθέξνληαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζηφρεπε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο. Ο δεχηεξνο ζηηο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο 

θαηαλέκνπλ ηε δηθαηνδνζία θαη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο ζηνπο επηκέξνπο δηθαηνδνηηθνχο 
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  Πηθξακέλνο, φ.π., ζ. 100.  



 45 

θιάδνπο θαη δηθαζηήξηα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη εδψ ε πξφβιεςε λέσλ ξπζκίζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. Σέινο ν ηξίηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο 

πνπ αθνξνχλ ην δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ
136

.  

   Πην αλαιπηηθά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ δηάρπηε ε 

ηάζε γηα ακθηζβήηεζε ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ησλ δηθαζηψλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εηζεγεηψλ θαη βνπιεπηψλ ζηελ Ε΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή είρε σο 

αθεηεξία ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε επηθξαηνχζα 

ζέζε ήηαλ απηή πνπ ππνζηήξηδε φηη νη ηξεηο ιεηηνπξγίεο είλαη δηαθεθξηκέλεο, αιιά φρη 

ηζφηηκεο. Σε ζέζε απηή ππνζηήξημε ν Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο Δπ. Βεληδέινο, ν 

νπνίνο ηφληζε ηελ ππεξνρή ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Ζ πξνβιεκαηηθή γηα ηε 

λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηεο δηθαηνζχλεο αλαθέξνληαλ μεθάζαξα ζηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο. ηφρνο ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα απνθεπρζεί ε ‘’πνιηηηθή 

απηνλφκεζε’’ ησλ δηθαζηψλ κέζα απφ ηελ νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ψζηε ε 

εξκελεία ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ πληάγκαηνο λα κελ νδεγεί ζε πνιηηηθή απφθαζε ησλ 

δηθαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηθαηνδνζία ζα κεηαηξέπνληαλ ζε δηθαηνπιαζία 

πνπ ζηελ αθξαία εθδνρή ηεο ζα ζπληεινχζε ζε απηφ πνπ φινη απεχρνληαλ: ζηε 

δεκηνπξγία ελφο «θξάηνπο ησλ δηθαζηψλ». Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ έξρνληαλ κέζα 

απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ ‘’νκθάιηνπ ιψξνπ’’ πνπ έδελε ηελ πνιηηηθή κε ηε Γηθαζηηθή 

εμνπζία κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο ηεο εγεζίαο ησλ αλσηάησλ 

δηθαζηεξίσλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
137

. Ζ αηηηνινγία ηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ήηαλ φηη απηφ ήηαλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ 

ιφγσ ηεο δεκνθξαηηθήο ηνπ λνκηκνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή 

επζχλε απηήο ηεο επηινγήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ηεο εγεζίαο ιεηηνχξγεζε θαη ε εηζαγσγή κηαο λέαο ζεζκηθήο 

εγγχεζεο ζην χληαγκα ηνπ 2001. Ζ εγγχεζε απηή αλαθέξνληαλ ζηελ πξφβιεςε γηα 

ηεηξαεηή ζεηεία ησλ πξνέδξσλ ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ, ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ θαη ησλ δχν γεληθψλ επηηξφπσλ ζην βαζκφ ηνπο. Έηζη ε απνθπγή ηεο αθξαίαο 

ππέξβαζεο ηεο επεηεξίδαο πεξηνξίδεη ηνλ θχθιν ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα επηιέμεη 
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ην εθάζηνηε Τπνπξγηθφ πκβνχιην
138

. ην δεχηεξν άμνλα ηεο αλαζεψξεζεο 

εληνπίδνπκε ηελ ππαγσγή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ απφ θνηλνχ ζην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο(ηΔ) θαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Δηδηθφηεξα, γηα ην ηΔ ε 

αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 95 . δηαζθάιηζε πιήξσο ην ξφιν θαη ηελ αθπξσηηθή θαη 

αλαηξεηηθή αξκνδηφηεηά ηνπ, ελψ παξάιιεια αλαηέζεθε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε ε νξζή 

θαηαλνκή ηεο χιεο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα
139

. Σέινο ν ηξίηνο άμνλαο ηεο 

αλαζεψξεζεο αθνξά ζηελ πξνζζήθε ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ άζθεζε 

δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ. Ωο γλσζηφλ ζηελ Διιάδα ηζρχεη ην 

δηάρπην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ απφ φια ηα δηθαζηήξηα 

αλεμαξηήησο βαζκίδαο
140

. Σα δηθαζηήξηα ππνρξενχληαη λα εξεπλνχλ εάλ έλαο λφκνο 

αληίθεηηαη ζην χληαγκα θαη λα κελ ηνλ εθαξκφδνπλ εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη ππεξβαίλεη 

ή παξαβηάδεη ηα φξηα ηεο ζπληαγκαηηθά πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο
141

. Ζ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ήξζε λα πξνζζέζεη ζην άξζξν 100 . ηελ παξάγξαθν 5
142

 πνπ 

πξνβιέπεη φηη «Όηαλ ηκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θξίλεη δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ αληηζπληαγκαηηθή παξαπέκπεη 

ππνρξεσηηθά ην δήηεκα ζηελ νηθεία νινκέιεηα, εθηφο εάλ απηφ έρεη θξηζεί κε 

πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ή ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. Η νινκέιεηα ζπγθξνηείηαη ζε δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά, 

φπσο λφκνο νξίδεη. Η ξχζκηζε απηή εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο»
143

. Παξά ηελ 

εμέιημε απηή ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ παξακέλεη 

αλεπαξθέο κε ζνβαξά ειιείκκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ παξεξκελεία θαη ηε κε 

εθαξκνγή ησλ επηηαγψλ ηνπ πληάγκαηνο απφ ηα θξαηηθά φξγαλα. πλεπψο ζην 

ζχζηεκα απηφ είλαη εγγελήο ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ, εθφζνλ φια ηα δηθαζηήξηα 

αλεμαξηήησο βαζκίδαο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ απνθάζεηο γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ 

λφκσλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο. Δπηπξφζζεηα ε 

δηαπίζησζε αληηζπληαγκαηηθφηεηαο νδεγεί ζε κε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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απφθαζεο απφ ην δηθαζηήξην, δελ ζπλεπάγεηαη φκσο θαη ηελ απηφκαηε αθχξσζή ηεο. 

Έηζη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηε βάζε απηνχ ηνπ λφκνπ δελ 

αθπξψλνληαη κε απνηέιεζκα ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη 

αληηζπληαγκαηηθφ λφκν. Καη νη πξάμεηο ηεο απηέο πξέπεη λα αθπξσζνχλ απφ φζνπο 

ζίγνληαη απφ απηέο κε αίηεζε αθχξσζεο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δίλαη ινηπφλ 

ζαθέο φηη ην ζχζηεκα απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ. Σν 

πξφβιεκα απηφ εληζρχεη θαη ε έιιεηςε ελφο πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, δειαδή ελφο 

δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ αξκφδηνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
144

.  

    Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε δηθαηνζχλε είλαη ζαθέο φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο Μεηαπνιίηεπζεο αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαη ηα νπνία ηελ εκπφδηζαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεζκηθφ αληίβαξν. Παξφια απηά 

θαίλεηαη φηη είλαη ν θιάδνο εθείλνο πνπ επεξεάζζεθε ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηε 

γεληθφηεξε θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη φκσο θαη ν θιάδνο, ηνπ νπνίνπ ην 

ζεζκηθφ βάξνο θαη ε πνιηηηθνπνίεζε εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηεο 

εδξαίσζεο ελφο ‘’λένπ ζπληαγκαηηζκνχ’’. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ε 

Γηθαζηηθή εμνπζία αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, 

εθφζνλ νη άιιεο δχν εμνπζίεο ιφγσ ηεο θξίζεο αμηνπηζηίαο ηνπο επηιέγνπλ λα ηεο 

κεηαβηβάζνπλ ηελ ηειηθή ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα.  

   Ωζηφζν ε δηθαηνζχλε αληηκεησπίδεη κία θξίζε λνκηκνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη δχν 

κνξθέο. Ζ πξψηε είλαη ε εμσηεξηθή θξίζε λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαίξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θπξίσο ιφγσ ηνπ ελαγθαιηζκνχ ηεο κε ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία θαη ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Ζ δεχηεξε είλαη ε εζσηεξηθή θξίζε 

λνκηκνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ(αλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη αλ είλαη απνηειεζκαηηθέο). 

Ξεθηλψληαο κε ηελ εμσηεξηθή θξίζε, παξαηεξνχκε φηη παξά ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη 

πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο απηή ππνλνκεχεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ θνκκάησλ λα επεξεάδνπλ ην έξγν ηεο κέζσ αζέκηησλ θαη ππφγεησλ 

ζπλαιιαγψλ
145

. Ο ‘’νκθάιηνο ιψξνο’’ πνπ ζπλδέεη ηε Γηθαζηηθή κε ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία θαη ηξνθνδνηεί απηφ ην ζχζηεκα ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγήο είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ε εγεζία ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ(άξζξν 90 § 5 .). Ζ 

πξφβιεςε ηεο επηινγήο ηνπο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ 
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  Βεληδέινο Δπ., Υξπζφγνλνο Κ. , φ.π., ζ. 50-64.  
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 Καηξνχγθαινο Γ., «Ζ θξίζε(;) ηεο Γηθαηνζχλεο. Πξνβιήκαηα λνκηκνπνίεζεο ηεο 

Γηθαζηηθήο εμνπζίαο», ζε Κνληηάδε Ξ., Αλζφπνπινπ Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο; , Παπαδήζεο, Αζήλα 2008, ζ. 195-199. 
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επηιέγνληαη ζηηο ζέζεηο απηέο νη άξηζηνη, αιιά νη θνκκαηηθά αξεζηνί. Οη ηειεπηαίνη 

ελδέρεηαη λα ζειήζνπλ λα εθθξάζνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία γηα 

ηελ επηινγή ηνπο κε ηελ θάκςε ηεο απζηεξφηεηαο ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο ζέζεηο απηέο πνπ 

ζα θαηαιάβνπλ
146

. Κάκπηεηαη ζπλεπψο ε αξρή ηεο εμσηεξηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο 

δηθαηνζχλεο
147

. Σν ζχζηεκα επηινγήο ηεο εγεζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηε λννηξνπία πνπ θπξηάξρεζε απέλαληη ζηε Γηθαζηηθή 

εμνπζία θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε. Καη ε επζχλε αλήθεη θαη ζηα δχν θφκκαηα πνπ 

ελαιιάρζεθαλ ζηελ εμνπζία θαη ζηελ απξνζπκία ηνπο λα ζπλαηλέζνπλ γηα ηελ αιιαγή 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εμέιημε απηή αθήλεη δηάρπηε ηελ εληχπσζε πεξί 

θαηεπζπλφκελσλ απνθάζεσλ ζε πνιηηηθά δεηήκαηα θαη εληείλεη ην έιιεηκκα 

Γηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο
148

.  

   Πξηλ φκσο γίλεη αλαθνξά ζηα θαηλφκελα δηαθζνξάο δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ην 

γεγνλφο φηη ν ‘’νκθάιηνο ιψξνο’’ κεηαμχ Γηθαζηηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο δελ αθνξά 

κφλν ηνλ ηξφπν επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, 

αιιά θαη ην ζεζκφ ηεο απφδνζεο πνηληθήο επζχλεο ζηνπο ππνπξγνχο. Οη πξνβιέςεηο 

ηνπ άξζξνπ 86 . γηα ηελ άζθεζε δίσμεο ζε κέιε ηεο θπβέξλεζεο ή ζε πθππνπξγνχο 

γηα πνηληθά αδηθήκαηα κφλν απφ ηε Βνπιή καξηπξεί ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Ήδε απφ ην χληαγκα ηνπ 1975 ην άξζξν απηφ πξνέβιεπε φηη 

κφλν ε Βνπιή ήηαλ αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ άζθεζε δίσμεο, πξφβιεςε πνπ 

δηαηεξήζεθε θαη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986
149

. ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ην άξζξν 

απηφ απαζρφιεζε μαλά ηε Βνπιή θαη ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηελ παζνγέλεηα ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πνηληθήο επζχλεο ησλ ππνπξγψλ, ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο. Ο 

Γεληθφο Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο πξνέβαιιε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζεζκνχ απηνχ λα 

κεηαηξέπεηαη ζε ‘’φπιν’’ ζηα ρέξηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πνιηηηθή εμφλησζε ηνπ 

αληηπάινπ
150

. Καη απηφ δηφηη ε πξφβιεςε ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

86 . φηη «ε Βνπιή κπνξεί λα αζθήζεη ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 αξκνδηφηεηά ηεο κέρξη 

ην πέξαο ηεο δεχηεξεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 
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 Παπαζενδψξνπ Θ., «Οη κεηαπνιηηεπηηθέο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηινγήο εγεζίαο ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ», ζην  www.constitutionalism.gr/html/ent/969/ent.1969.asp.   
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 Λνβέξδνο Α., Η πνηληθή επζχλε ησλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πθππνπξγψλ ζην 

θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 1995, ζ. 84 επ.  
150

  Σαζφπνπινο, φ.π., ζ. 128-129.  
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ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο»
151

 κεηαηξέπεη νπζηαζηηθά ηελ πνηληθή επζχλε ησλ ππνπξγψλ ζε 

«πνηληθή επζχλε(κφλν) ησλ πξψελ ππνπξγψλ». Δίλαη βέβαην φηη εάλ θάπνηνο ελ ελεξγεία 

ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο θαηεγνξείηαη γηα πνηληθφ αδίθεκα ε ίδηα δελ ζα δερφηαλ πνηέ 

πξφηαζε δίσμεο ελαληίνλ ηνπ απνθεχγνληαο έηζη λα εθηεζεί πνιηηηθά. Ζ ζχληνκε 

παξαγξαθή ησλ ππνπξγηθψλ αδηθεκάησλ πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο απηή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε κία θπβέξλεζε πνπ εθιέγεηαη ζε δχν ζπλερφκελεο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο γηα πιήξε απαιιαγή ησλ κειψλ ηεο γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο 

πξψηεο θπβεξλεηηθήο ηεο ζεηείαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηνρχξσζε 

γηα άζθεζε δίσμεο κφλν απφ ηε Βνπιή θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζθνπηκφηεηα επηθξαηεί ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο πνηληθήο επζχλεο ζηελ 

πνιηηηθή ηάμε
152

.  

   πλεπψο ν ελαγθαιηζκφο ηεο Γηθαζηηθήο κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαηέζηεζε ηελ 

πξψηε αδχλακε λα αληηκεησπίζεη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο. Ζ δηαθζνξά παξέκεηλε θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κε εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ε απνπζία ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

θπξψζεσλ απφ πιεπξάο ηεο πνιηηείαο ζε φζνπο ηνπο παξαβηάδνπλ ελέηεηλαλ ηα 

θαηλφκελα ζπλαιιαγήο κεηαμχ πνιηηψλ θαη δηνίθεζεο
153

. ην πιαίζην απηφ ε 

δηθαηνζχλε αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία σο ‘’ζεξαπαηλίδα’’ ησλ 

επηδηψμεψλ ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί αξλνχληαη λα ινγνδνηήζνπλ ζηε 

δηθαηνζχλε, θαζψο ζεσξνχλ φηη ιφγσ ηνπ αμηψκαηνο πνπ θαηέρνπλ είλαη ππεξάλσ ησλ 

λφκσλ. Ζ αηηκσξεζία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο εληζρχεηαη απφ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

αθαηαδίσθηνπ ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ κέζα απφ ην λφκν πεξί επζχλεο ππνπξγψλ θαη 

ηε βνπιεπηηθή αζπιία. Δπηπιένλ ε δηθαηνζχλε παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία ζηελ πεξίπησζε πξνζπαζεηψλ ηεο γηα πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα. Σφηε θηλεηνπνηνχληαη νη θνκκαηηθνί κεραληζκνί, κε ηνπο νπνίνπο νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη ή/θαη νη πξντζηάκελνί ηνπο δηαηεξνχλ ζρέζεηο ζπλαιιαγήο ζηε βάζε ηεο 

εθινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ππνζάιπνπλ ηα πξφζσπα απηά πνπ εκπιέθνληαη ζε 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Οη κεραληζκνί απηνί επηρεηξνχλ κε θάζε κέζν λα εμαθαλίζνπλ 

ηα απνδεηθηηθά απηά ζηνηρεία ψζηε νη ππνζέζεηο λα κελ θζάζνπλ ζηα ρέξηα ησλ 

δηθαζηψλ. ε απηή ηε ζπγθάιπςε ζπκβάιινπλ θαη ηα ΜΜΔ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

νπνία ειέγρνληαη απφ πνιηηηθνχο παξάγνληεο. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη ν ξφινο ηεο 
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  Γαγηφγινπ, φ.π., ζ. 109.  
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  Σαζφπνπινο, φ.π., ζ. 132-133. 
153

  Μέιηζζαο Γ., «Ζ κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Μνξθή θξίζεο ηεο πνιηηηθήο;», ζε Κνληηάδε Ξ., 
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δηθαηνζχλεο ζηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο φρη κφλν ιφγσ ησλ 

εζσηεξηθψλ ηεο αδπλακηψλ, αιιά θαη γηα ην ιφγν φηη νη ππφινηπνη θιάδνη ηεο 

πνιηηείαο(λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή εμνπζία, Γεκφζηα Γηνίθεζε θ.ά) δελ ιεηηνπξγνχλ 

επηβνεζεηηθά ζην έξγν ηεο
154

.  

   Σέινο φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηεο δηθαηνζχλεο απηή 

αλαθέξεηαη ζε δχν θαζνξηζηηθά ζηνηρεία: (α) ζηελ νπζηαζηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο 

Γηθαζηηθήο απφθαζεο θαη (β) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. ην πξψην ζθέινο πνπ 

αθνξά ηελ νπζηαζηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Γηθαζηηθήο απφθαζεο απηή κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ηξία ζηνηρεία: 1. ην ζεβαζκφ ηεο ηππηθήο λνκηκφηεηαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ φπσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, 2. ην 

ζεβαζκφ ησλ νπζηαζηηθψλ ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ φπσο είλαη ε θηιειεχζεξε 

εξκελεία ησλ ζεκειησδψλ θαη δηθαησκάησλ θαη 3. ηελ ελαξκφληζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ 

έξγνπ κε ηηο αμίεο πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ ειιεληθή 

δηθαηνζχλε εθαξκφδεη θαη ηα ηξία απηά θξηηήξηα θαη αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζε απηά. 

Αληηκεησπίδεη φκσο ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ην δήηεκα ηεο ειιηπνχο θαηνρχξσζεο 

απφ πιεπξάο ηεο ηήο πξνζηαζίαο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. 

εκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εζσηεξηθή αλεμαξηεζία ηεο απνηειεί θαη ην δήηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ απαγφξεπζε ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο, ην νπνίν ηελ θάλεη λα δεηά θνλδχιηα 

απφ ην αξκφδην ππνπξγείν γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο αλαγθψλ. Σν δεχηεξν 

ζθέινο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηαρχηαηε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαιακβάλεη λα 

εξεπλήζεη. ε απηφ ην ζθέινο ε ειιεληθή δηθαηνζχλε πάζρεη ιφγσ έιιεηςεο 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ.  

   ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ε ειιεληθή δηθαηνζχλε παξαηεξείηαη λα έρεη ζεξαπεχζεη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ειιεηκκαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ. Γελ κπνξεί φκσο απφ κφλε ηεο 

λα επηιχζεη ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ. Ο ξφινο ηεο ηψξα, αιιά θαη ζην κέιινλ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ φιε πνξεία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
155

.  
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- 1.3. Η παζνγελήο Γεκόζηα Γηνίθεζε.  

 

    πσο αλαθέξζεθε εηζαγσγηθά ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 

νηθνδνκήζεθε ζηε βάζε ελφο ‘’πξσζππνπξγνθεληξηθνχ’’ κνληέινπ θπβέξλεζεο. ην 

ζχζηεκα απηφ ε δηνίθεζε, φπσο νξίδεη ην χληαγκα, ππφθεηηαη ζηελ Κπβέξλεζε, ε 

νπνία «θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο». Ο Πξσζππνπξγφο απφ 

πιεπξάο ηνπ «εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο, 

θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ γεληθά ππεξεζηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο». πλεπψο ε δηνίθεζε απνηειεί ηελ πξνέθηαζε ηεο θπβέξλεζεο, άξα ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη έηζη ζπρλά νη Πξσζππνπξγνί, αιιά θαη νη Τπνπξγνί εκθαλίδνληαη 

λα επεκβαίλνπλ κε θνκκαηηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θξηηήξηα ζε απηή. Απηφ ην 

γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη λφκνη πξνηείλνληαη θαη ςεθίδνληαη απφ ηελ 

θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία κεηψλνπλ ηηο αληηζηάζεηο ηεο δηνίθεζεο
156

.  

   Ζ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986 δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δηνίθεζεο, αιιά αληηζέησο νδήγεζε ζηε 

δηφγθσζε ησλ παζνγελεηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο αθαηαιιειφηεηάο ηεο. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαξθηλνβαηεί, ελψ ε εθάζηνηε εμνπζία 

ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην ρψξν γηα λα επηηχρεη ηελ πνιηηηθή ζηήξημή ηεο απφ 

εμσζεζκηθά θέληξα απαιιάζζνληάο ηα απφ δεκφζηα –θνξνινγηθά ζπλήζσο- βάξε θαη 

εληζρχνληαο έηζη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο
157

.  Ζ δηαθζνξά είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

εκθαλίζηεθε ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Οη 

επείζαθηνη ζεζκνί νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία είρε ελζσκαηψζεη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο θνπιηνχξα ηηο πξαθηηθέο ηνπ ‘’ξνπζθεηηνχ’’, λα ηνπο πξνζαξκφζεη ζηηο 

δηθέο ηεο αλάγθεο
158

. Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή θνηλσλία δελ είρε βηψζεη ηε 

θενπδαξρία, δειαδή ην πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο εμεγεί ην ιφγν 

γηα ηνλ νπνίν ην λενειιεληθφ θξάηνο απνηέιεζε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο γέλλεζήο 

ηνπ ην πεδίν αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ ή/θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αγαζνχ. Έηζη ν 

πνιίηεο, εθφζνλ δελ ζπγθξνηνχζε πνιηηεηαθή νληφηεηα εγθισβίζηεθε ζην θαζεζηψο 

ηεο πξνζσπηθήο εμάξηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε κφλν αληάιιαγκα ηελ ςήθν 

ηνπ. Ζ εμέιημε απηή θαηαδεηθλχεη ηε δπζαξκνλία πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ πνιηηηθήο 
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εμνπζίαο θαη θνηλσλίαο
159

, ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο πνπ εμεηάδεηαη εδψ.  

   Δθηφο απφ ηελ παξνπζία κηαο ηζρπξήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο ηηο δηνηθεηηθέο παζνγέλεηεο ελίζρπζε θαη ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο 

ησλ θνκκάησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θνκκαηηθνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο απνηέιεζε σο 

έλα βαζκφ αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ θνκκαηηθφ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ηεο επηαεηίαο
160

 είρε απνηέιεζκα ηελ απζαίξεηε θαη 

πειαηεηαθή ρξήζε ηεο απφ ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαηαγξάθεηαη σο ην πεδίν εθείλν, ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε δηαπινθή 

ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ηππηθψλ δεκφζησλ δηαδηθαζηψλ κε ηα θφκκαηα
161

. Καη ζε απηή 

ζπκππθλψλνληαη φιεο νη αληηθάζεηο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο
162

. 

Ζ αλάπηπμή ηεο ζπληειέζζεθε κε ππεξηξνθηθφ, πειαηεηαθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, ελψ ε ππεξπνιηηηθνπνίεζή ηεο ζπλνδεχηεθε απφ έληνλα θαηλφκελα δηαθζνξάο 

θαη παξνρήο ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο
163

. Σν θχξην αίηην ησλ 

παζνγελεηψλ ηεο απνηέιεζε ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ηεο θαηά ην πειαηεηαθφ πξφηππν 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζηειέρσζήο ηεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ 

‘’εκεηέξσλ’’ ησλ θνκκάησλ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ‘’αλεκεηέξσλ’’. Παξά ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξήζεθαλ κεηαπνιηηεπηηθά ε νπζηαζηηθή θαη 

ξηδηθή κεηαξξχζκηζή ηεο θαηέζηε αλέθηθηε, θαζψο νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

παιηλδξνκνχζαλ κεηαμχ ηεο αιιαγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζήο 

ηνπ
164

. Σν θαζεζηψο ηεο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζηειέρσζαλ ηε 

δηνίθεζε δελ κπφξεζε λα απνδεζκεπζεί απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο αλαμηνθξαηίαο θαη ηεο 

αδηαθάλεηαο, ελψ ε δηνίθεζε σο ζχλνιν παξέκελε ππφ ζπλζήθεο ζηελνχ θξαηηθνχ-

θνκκαηηθνχ ελαγθαιηζκνχ
165

. πλεπψο ήηαλ αδχλαηνλ λα απνηειέζεη ‘’θνξέα ψζεζεο’’ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θνηλσλίαο 
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θαη νηθνλνκίαο
166

. Κξάηνο θαη δηνίθεζε θεδεκφλεπζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

αληηθαζηζηψληαο ηηο ινγηθέο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηηο ινγηθέο 

ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ηνπ πινπηηζκνχ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

λνκήο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Έηζη ν ρψξνο ηεο αγνξάο, ν ηδησηηθφο ρψξνο, 

κεηαηέζεθε ζην δεκφζην ρψξν, ν νπνίνο ζπληεξνχζε ηελ πιηθή αλαπαξαγσγή ησλ 

πειαηψλ-ςεθνθφξσλ ηνπ κέζα απφ απηφ ην πξνλεσηεξηθήο κνξθήο ζχζηεκα
167

. Ζ 

παξεκπφδηζε ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ λα αλαπηπρζεί απηφλνκα θαη ε αλάπηπμε ηεο 

παξάινγεο θαη παξαζηηηθήο θχζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εκπφδηζαλ φιεο εθείλεο ηηο 

πγηείο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο λα εξγαζζνχλ γηα ηελ πξφνδν θαη εμέιημε 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο θξαηηθνδίαηηνο ηδησηηθφο ηνκέαο θαηέζηε 

αλήκπνξνο λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, εθφζνλ ε επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ 

εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη ηηο παξνρέο ηεο πνιηηηθήο ηάμεο 

πξνο απηφλ. ε θακία πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδεηαη ε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κεζφδσλ ηεο αγνξάο φπσο πξέζβεπε ε θηινζνθία ηεο λέαο δεμηάο ζε 

ρψξεο φπσο επί παξαδείγκαηη ε Μεγάιε Βξεηαλία
168

. Αληηζέησο ηφζν ν δεκφζηνο φζν 

θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ ζε δηαθξηηέο ζθαίξεο δξάζεο θάηη 

πνπ δελ ζπλέβε θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε.  

    Ζ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» ηνπ 2010 θαηέδεημαλ απηή ηε δπζρέξεηα πνπ ελέηεηλε 

ηελ παζνγέλεηα ηνπ πνιηηηθνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί 

κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θξίζεο απηήο, ε νπνία δνθίκαζε ηηο αληνρέο ηεο θαη έζεζε 

επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζήο ηεο. Μηαο κεηαξξχζκηζεο πνπ ε πνιηηηθή 

εμνπζία αλέβαιε δηαξθψο κεηαπνιηηεπηηθά θαη ε νπνία εάλ είρε επηηεπρζεί πξηλ ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζα ζπληεινχζε ψζηε ηα κέηξα ηνπ «Μλεκνλίνπ» λα είλαη 

επηφηεξα γηα ηηο αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο
169

 . ηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο ε 

αλαβαιιφκελε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε αλάρζεθε ζε ζέκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο κε 

ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο -ρξενθνπεκέλεο πιένλ- 

νηθνλνκίαο
170

 . Αθφκε θαη θαηά απηή ηελ έθηαθηε γηα ηε ρψξα θαηάζηαζε ε πνιηηηθή 

ηάμε πνπ επζχλεηαη γηα ηηο ρξφληεο δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο εγθισβίζηεθε γηα κηα 
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Αζήλα 1998, ζ. 95-99. 
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αθφκε θνξά ζε πξαθηηθέο παιαηψλ εηψλ πνπ επηηείλνπλ αληί λα επηιχνπλ ην πξφβιεκα. 

Γηφηη πξνθαλψο αξλείηαη λα απνδερηεί φηη ν δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο πνπ 

νδήγεζε ηε ρψξα ζην «Μλεκφλην» είλαη απνηέιεζκα ηεο αλνξζνινγηθήο ρξήζεο θαη 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ. Καη φηη ρσξίο ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά δελ είλαη εθηθηφ λα εμπγηαλζνχλ.  

   πσο ινηπφλ ζα ππνζηεξηρζεί ζην θεθάιαην απηφ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπλέβαιε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην». Ζ παζνγέλεηά ηεο ν θξαηηθφο θαη 

θνκκαηηθφο ελαγθαιηζκφο ζηε κεηά ην 1974 επνρή είρε απνηέιεζκα ηελ αλαβνιή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Ζ ρξήζε ηεο γηα κηθξνθνκκαηηθά νθέιε 

θαη σο κέζν γηα ηελ άληιεζε πφξσλ απφ θφκκαηα θαη εμσζεζκηθά θέληξα νδήγεζαλ 

ζηε δηάβξσζή ηεο θαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Αλακθίβνια ε 

επζχλε βαξχλεη ηα δχν κεγάια θφκκαηα πνπ ελαιιάρζεθαλ ζηελ εμνπζία θαη νη 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο πνπ αλέπηπμαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

εμεηαζζνχλ εδψ νη πνιηηηθέο πνπ απηά εθάξκνζαλ, θαζψο θαη κία κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ επηρείξεζε λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο, ην ΑΔΠ. 

Πξνζπάζεηα πνπ αλ θαη κείσζε ζεκαληηθά ηα θαηλφκελα δηαθνξάο, αδηαθάλεηαο θαη 

αλαμηνθξαηίαο δελ θαηάθεξε σζηφζν λα ηα εμαιείςεη.  

 

  1.3.1. Ο θξαηηθόο θαη θνκκαηηθόο ελαγθαιηζκόο. 

 

   Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ κπφξεζε λα 

μεθχγεη απφ ηα δεζκά ηνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, θαζψο ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο 

Νέα Γεκνθξαηία θαη ΠΑΟΚ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε γηα λα 

νμχλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο πφισζε. Ζ πφισζε απηή ήηαλ ε ζηξαηεγηθή πνπ 

εμππεξεηνχζε ηελ επηδίσμή ηνπο λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ζην 

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζζνχλ 

αλαπαξήγαγαλ δηαξθψο ηα δχν θχξηα ειιείκκαηα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο: 

αλαπνηειεζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη εθαξκνγή πειαηεηαθψλ
171

. 

   Ζ ειιεληθή δηνίθεζε δελ θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο βεκπεξηαλήο γξαθεηνθξαηίαο 

πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δκθαλίδεηαη 

ινηπφλ λα πξνσζεί ηα αηηήκαηα κφλνλ ησλ θπξίαξρσλ ειίη, νη νπνίεο δεηνχλ απφ ηελ 

πνιηηηθή ηάμε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε κε πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη απνθπγή –
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θνξνινγηθψλ ζπλήζσο- βαξψλ ππνρξεψζεσλ επηβαξχλνληαο έηζη ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηψλ. Ζ ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο γίλεηαη θαηά βάζε κέζσ πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ 

θαη κε πξνζσπηθφ πνπ ζπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Καη απφ 

απηήλ ιείπνπλ ζηνηρεία φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε δνκψλ 

θαη πξνζσπηθνχ
172

. ηηο ζπλζήθεο απηέο βξίζθεηαη δέζκηα κηαο δηαξθνχο θξίζεο κε ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμπγίαλζή ηεο λα απνηπγράλνπλ 

δηαξθψο.  

   Ο θχξηνο ππαίηηνο ηεο απνηπρίαο ηεο κεηαξξχζκηζήο ηεο αλαδεηθλχεηαη ε 

θνκκαηνθξαηία, ε θπξίαξρε δειαδή ζέζε πνπ έιαβαλ ηα θφκκαηα ζηε Μεηαπνιίηεπζε. 

Σα ηειεπηαία αλ θαη θαηά απηή ηελ πεξίνδν καδηθνπνηήζεθαλ δελ θαηάθεξαλ λα 

εθδεκνθξαηηζηνχλ, δει. λα  απνβάιινπλ ηα πειαηεηαθά θαη ιατθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Τπέζαιςαλ ινηπφλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο θπθιψκαηα πνπ αληινχλ απφ ην θξάηνο 

πφξνπο, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηελ πιηθή ηνπο αλαπαξαγσγή. Γηα ην ιφγν απηφ 

παξεκπφδηζαλ θάζε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζίγεη ηα θνκκαηηθά ηνπο 

θεθηεκέλα, ελψ ζηειέρσζαλ ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ κε άηνκα πξνζθείκελα ζε απηά. 

Ζ ζηάζε ηνπο απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ πσο κφλν εθείλα έρνπλ ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επίιπζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αγλννχλ φκσο ην φηη δελ κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηηο παζνγέλεηεο απηέο, 

θαζψο επζχλνληαη εθείλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο
173

.  

   Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε έραζε ινηπφλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηα θφκκαηα θαη ην 

πνιηηηθνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα πεξηέπεζε ζε έλα θαχιν θχθιν
174
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ΠΖΓΖ: Μαθξπδεκήηξεο 1999:125. 

 

Καη φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη: 

 

«δηεβξψζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη έραζε κέγα κέξνο απφ ηελ φζελ είρε πνηέ 

απνθηήζεη απηνηέιεηα, ε δε θπζηνγλσκία ηεο θαζνξίδεηαη ζήκεξα φρη απφ ηα νιίγα 

αιεζψο επαγγεικαηηθά ζηειέρε ηεο αιιά απφ ηελ κεγάιε θαη αδηαθνξνπνίεηε 

κάδα ‘’εξγαδνκέλσλ’’ κε ρακειέο απνδνρέο θαη ρακειφηεξν εζηθφ. Όζνη φκσο 

επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο δηα ηελ δηνηθεηηθή θαθνδαηκνλία ζε κφλνπο ηνπο 

ππαιιήινπο απηνχο πξνδήισο ππεξαπινπζηεχνπλ ην κείδνλ παξαδνζηαθφ 

πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ ‘’πειαηείαο’’ πνπ είλαη θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ»
175

.  
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Γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο επζχλνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα δχν θφκκαηα 

εμνπζίαο. Αθνχ ινηπφλ εμεηαζζνχλ ζην θεθάιαην απηφ νη κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ θνκκάησλ θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε ψζηε λα εξκελεπζνχλ νη ιφγνη, γηα 

ηνπο νπνίνπο νη πξνζπάζεηεο απηέο απέηπραλ, ζην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηαζζεί 

ελδεηθηηθά κία απφ απηέο.  

   Ζ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή θπβέξλεζε ηεο ΝΓ κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

ην 1974 αθνινχζεζε κία κεηθηή νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή πνπ πεξηειάκβαλε ηε ζρεηηθή 

επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
176

. Πξψηηζην κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε 

εθθαζάξηζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηα ρνπληηθά ζηνηρεία πνπ ππήξραλ αθφκε ζε απηή ρσξίο 

λα επηρεηξεζεί θάπνηα άιιε ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Σν 

χληαγκα ηνπ 1975 πνπ ζεζπίζηεθε δηαπλένληαλ απφ κηα θαζαξά θηιειεχζεξε πνιηηηθή 

πξνζέγγηζε νξίδνληαο ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ πνιηηηθήο θαη δηνίθεζεο. Δθηφο απφ ηελ 

επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ε θπβέξλεζε πξνψζεζε θαη θάπνηεο αθφκε 

κεηαξξπζκίζεηο: εζληθνπνίεζε ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, αγφξαζε ηελ 

Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απφ ηνλ Ωλάζε, ίδξπζε λέν ππνπξγείν ρσξνηαμίαο θαη 

πεξηβάιινληνο θαη θσδηθνπνίεζε ζην Π.Γ. 611/1977 ηε ζρεηηθή κε ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο λνκνζεζία. ε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζιήςεηο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα αθνινπζήζεθαλ πνιηηηθέο παηξσλίαο, εθφζνλ ην ζχζηεκα γξαπηψλ εμεηάζεσλ 

πνπ πηνζεηήζεθε άθελε πεξηζψξηα πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη ππάιιεινη απφ πιεπξάο 

ηνπο δελ αλέπηπμαλ πνιηηηθφ ξφιν, αθνχ ε ζπλνκνζπνλδία ηνπο(ΑΓΔΓΤ) ειέγρνληαλ 

απφ ην θπβεξλψλ θφκκα. Οκνίσο θαη ε δηθαηνζχλε ζπλέβαιε ζηελ πνιηηηθή ειέγρνπ επί 

ησλ ζπλδηθάησλ κε ηηο θπβεξλεηηθά θαηεπζπλφκελεο απνθάζεηο. Ζ θπβέξλεζε 

επηπξφζζεηα ήιεγρε ηα ζπλδηθάηα κέζα απφ ηνπο πφξνπο πνπ δηνρέηεπε ζε απηά
177

.  

   Ζ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ην 1981 απφ ην ΠΑΟΚ απνηέιεζε ζεκείν 

θακπή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, θαζψο ε λίθε ηνπ θφκκαηνο επέηξεςε γηα 

πξψηε θνξά κεηαπνιεκηθά ηελ πξφζβαζε ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ησλ ‘’κε 

πξνλνκηνχρσλ’’ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ
178

. Σν αίηεκα γηα «Αιιαγή» πνπ 

επαγγέινληαλ ην ΠΑΟΚ ιεηηνχξγεζε σο κηα ‘’ιεπθή επηηαγή’’ γηα ηελ εηζαγσγή 
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κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ λέα θπβέξλεζε
179

. Ζ πνιηηηθή  πνπ αθνινχζεζε ζην 

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ απέξξεε απφ ηε ιατθηζηηθή ζηάζε πνπ πηνζεηνχζε απέλαληη 

ζηνπο ζεζκνχο θαη ε νπνία πεξηγξάθεθε αλσηέξσ(θεθάιαην 1.1.). Ο δεκφζηνο ηνκέαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαδηαλνκή καδηθψλ πιηθψλ πφξσλ ζε απηά ηα ‘’κε 

πξνλνκηνχρα’’ ζηξψκαηα θαη γη’ απηφ πξνσζήζεθε ε ηεξάζηηα επέθηαζε ηνπ 

θξάηνπο
180

 θαη ε ελίζρπζε ηεο παξάινγεο θαη παξαζηηηθήο θχζεο ηνπ
181

. Με ηδεψδεο 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ μεθίλεζε ηε δηνηθεηηθή ηεο πνιηηηθή 

αξρηθά θαηαξγψληαο ην 1982 κε ην Ν.1232 ηηο ζέζεηο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή θαη ηνπ 

αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή. Με ην λφκν απηφ, αιιά θαη κε ην Ν.1558/1985 

πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηα ππνπξγηθά γξαθεία θαη ηηο 

γεληθέο γξακκαηείεο πνπ ζηειερψζεθαλ απφ θνκκαηηθά ζηειέρε. Δπηπιένλ κε ηνπο 

λφκνπο 1505/1985 θαη 1586/1986 εηζήρζε ην λέν βαζκνιφγην-κηζζνιφγην
182

, ελψ ην 

1983 ηππνπνηήζεθε θαη ην ζχζηεκα ηεο πξφζιεςεο ησλ ππαιιήισλ κέζα απφ ηελ 

απφδνζε ‘’κνξίσλ’’ γλσζηψλ σο ‘’θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ’’ ζηνπο ππνςεθίνπο
183

. Σν 

1987 πηνζεηήζεθε έλα λέν ζχζηεκα ‘’κνξίσλ’’ πνπ ελίζρπε ηα ηππηθά πξνζφληα(ηίηινη 

ζπνπδψλ, βαζκνινγία θ.ά.) ησλ ππνςεθίσλ, ελψ ην 1991 επαλαθέξζεθε ην ζχζηεκα 

ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκψλ(ΚΔΓ) γηα ηε ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο
184

. Παξά ηαχηα ε εμπγίαλζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ δελ θαηέζηε εθηθηή. Ζ απνηθηνπνίεζή ηνπ απφ ην θφκκα 

νδήγεζε ζηελ ππεξζηειέρσζή ηνπ θαη ζηελ επηβάξπλζε ζπλεπψο ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ
185

. Αθφκε θαη κία εηδηθή πεξίπησζε δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ 

επηρεηξήζεθε ην 1985 κέζα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο(ΔΓΓ) γηα ηελ παξαγσγή κηαο δηνηθεηηθήο ειίη κε αμηνθξαηηθφ ηξφπν δελ 

θαηάθεξε λα επνδσζεί. Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιηηεία εθδήισζαλ ηε δπζπηζηία ηνπο 

πξνο απηή ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα
186

.  
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   Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ην 1990 αλαίξεζε ηα φζα είρε ζεζπίζεη ε απεξρφκελε 

θπβέξλεζε επαλαθέξνληαο ηεο δηνηθεηηθή βαζκίδα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή θαη ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ελφο λένπ 

βαζκνινγίνπ
187

. Σν ΠΑΟΚ αλαιακβάλεη μαλά ηα ελία ηεο εμνπζίαο ην 1993 θαη 

πηνζεηεί έλα πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο κε θνξπθαία 

κεηαξξχζκηζε ηε ζχζηαζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ(ΑΔΠ) 

ην 1994 γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηνπ ηξφπνπ ζηειέρσζεο ηεο δηνίθεζεο
188

.  

   Σν εγρείξεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζην πεδίν ηεο δηνίθεζεο πηνζέηεζε θαη ζηελ 

επφκελε θπβεξλεηηθή ηνπ ζεηεία απφ ην 1996 θαη έπεηηα ρσξίο σζηφζν λα εηζαγάγεη 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο εθηφο απφ ηε ζχζηαζε Αλεμάξηεησλ Αξρψλ
189

. Οη 

παζνγέλεηεο ηεο δηνίθεζεο παξέκελαλ θαη δελ θαηφξζσζαλ λα ζεξαπεπζνχλ νχηε θαη 

ππφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο ρψξαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

πξφθξηλε ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
190

. Ζ πνιηηηθή 

ζηειέρσζήο ηεο κέζα απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα νδήγεζε ζηε δηφγθσζή ηεο θαη ζηελ 

φμπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηβάξπλζεο
191

. Ζ πνιηηηθή απηή εληάζεθε θαηά ηελ 

πξνεθινγηθή πεξίνδν. Σελ πεξίνδν απηή ηα θφκκαηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηνίθεζε σο 

κεραληζκφ άληιεζεο ςήθσλ κέζα απφ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, κνληκνπνηήζεηο 

έθηαθησλ ππαιιήισλ θαη κηζζνινγηθέο απμήζεηο. Έηζη πνιηηηθή εμνπζία θαη 

γξαθεηνθξαηία ζπκπνξεχζεθαλ θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε αληί λα αληαγσλίδνληαη 

θαζηζηψληαο ηε δηνίθεζε δπζιεηηνπξγηθή
192

. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιε θαη 

ε δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα ζε πνιηηηθέο παξαηάμεηο εληφο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο δελ εθπξνζψπεζαλ πνηέ ηνπο 

ππαιιήινπο σο ζχλνιν, αιιά ηνπο ‘’εκεηέξνπο’’ ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο
193

. Ζ 

δηνίθεζε θαηέζηε έλα θξάηνο ελ θξάηεη. Γξαθεηνθξαηία, λνκνπιεζσξηζκφο θαη 

θαθνλνκία ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ δελ 

πξνσζήζεθε πνηέ
194

. Ζ δηαθζνξά πνπ αλαπηχρζεθε ππνλφκεπζε ηελ πξναγσγή ηνπ 

                                                 
187

  σηεξφπνπινο, φ.π., ζ. 141-142. 
188

  παλνχ, φ.π., 189-190. 
189

  Λπξηληδήο, φ.π., ζ. 57. 
190

  παλνχ Κ., Διιεληθή δηνίθεζε θαη επξσπατθή νινθιήξσζε, Παπαδήζεο, Αζήλα 2001. 
191

  Μαθξπδεκήηξεο Α., Τθαίλνληαο ηνλ ηζηφ…, φ.π., ζ. 118. 
192

 παλνχ Κ., «Δθινγέο θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ εθινγηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ πειαηεηαθψλ κεραληζκψλ», ζε Λπξηηδή Υ., Νηθνιαθφπνπινπ Ζ.(επηκ.), 

Δθινγέο θαη θφκκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ ’80: εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

Θεκέιην, Αζήλα 1990. 
193

  σηεξφπνπινο Γ., Η θνξπθή…, φ.π., ζ. 19.  
194

  Μαθξπδεκήηξεο Α., «Ζ θαιή λνκνζέηεζε σο πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
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δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πειαηεηαθέο πξαθηηθέο ππνβάζκηζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη επηβάξπλε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
195

.  

   Ο «κεγάινο αζζελήο»
196

 δελ θαηάθεξε λα ζεξαπεπζεί νχηε κέζα απφ ηε ζχζηαζε 

ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ
197

. Απηφ θαηαδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά πσο ε 

ζεξαπεία ηνπ παξακέλεη ακηγψο πνιηηηθφ δήηεκα θαη απαηηεί απηφ πνπ δελ ππήξμε ζηε 

Μεηαπνιίηεπζε: πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ξηδηθή θαη νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζή ηνπ. 

Έηζη ε δηνίθεζε ζπλέβαιε ζηελ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην», θαζψο ζηέξεζε απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηε ιεηηνπξγία ελφο πγηνχο δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζε ππνζηεξηθηηθά θαη φρη απνηξεπηηθά απέλαληη ζε θάζε εθζπγρξνληζηηθή 

πξσηνβνπιία.  

 

 1.3.2. Μηα ζύληνκε κειέηε: ε ζύζηαζε ηνπ ΑΔΠ. 

 

   Ζ ζηειέρσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηέιεζε έλα πεδίν άλζεζεο θνκκαηηθψλ-

πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπλεηέιεζαλ ζηε ζπζζψξεπζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πνιπάξηζκνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ δηέζεηε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα 

ηελ θαηάιεςε απηψλ ησλ ζέζεσλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαηλνκέλσλ 

θαθνδηνίθεζεο
198

. Ζ πξφζιεςε ζπκβαζηνχρσλ ζηε βάζε κηαο ζρέζεο ζπλαιιαγήο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη πνιηηψλ θαη ε κεηέπεηηα κνληκνπνίεζή ηνπο απνηέιεζε «αηπρή 

                                                                                                                                               
ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο», ζε Κνληηάδε Ξ., Αλζφπνπινπ Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; , Παπαδήζεο, Αζήλα 2008. 
195

 Παπαθσλζηαληίλνπ Α., «Γηαθζνξά ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή: νη 

ζπληαγκαηηθέο πηπρέο», ζε Κνπηζνχθε Κ., θιηά Π., Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη πνιηηηθή, Η. ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζ. 280,  Κανχξαο Γ., «Πνιηηηθή δηαθζνξά: 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη δεκφζηα δηνίθεζε», ζε Νηθνινπνχινπ Α.(επηκ.), Κξάηνο θαη δηαθζνξά, 

Η. ηδέξεο, Αζήλα 1998, ζ. 203-205. 
196

 Μαθξπδεκήηξεο Α., Ο «Μεγάινο Αζζελήο». Η κεηαξξχζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παπαδήζεο, Αζήλα 1999. 
197

  Ράπηε-Βειή Ν., «Ο ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», ζε Κνπηζνχθεο 

Κ., θιηάο Π.(επηκ.), Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή, Η. 

ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζ. 755,  Παπαδεκεηξίνπ Κ., Ληάζθα Α., «χγρξνλνη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο θαθνδηνίθεζεο», ζε Μαθξπδεκήηξεο Α., Μαξνχδα Λ., Πξαβίηα Μ.-

Ζ.(επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε: «Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε»,εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 2ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, 

άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Θεζ/λίθε 2009, ζ. 663,  Μπέζηια-Μαθξίδε Δ., «Δζσηεξηθφο θαη 

εμσηεξηθφο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε», ζε Κνπηζνχθεο Κ., θιηάο Π.(επηκ.), Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή, Η. ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζ. 687-688. 
198

  Μπέζηια-Μαθξίδε Δ., «Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο απφ ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε», ζε Κνπηζνχθεο 

Κ., θιηάο Π.(επηκ.), Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή, Η. 

ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζ. 684. 
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θνηλσληθή πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο»
199

. Σα δχν θφκκαηα εμνπζίαο 

ππνβάζκηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ιεηηνπξγψληαο σο ‘’ηδηνθηήηεο’’ θαη 

‘’πεηξαηέο’’ ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ δεκηνπξγψληαο θαη αλαπαξάγνληαο έλα θαζεζηψο 

‘’θνκκαηηθνχ γξαθεηνθξαηηζκνχ’’, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ νηθνδνκήζεθε ην ζχζηεκα 

ζηειέρσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
200

. Σν θαζεζηψο απηφ απνηεινχζε δηαξθή πεγή 

άληιεζεο εθινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηελ εμνπζία θαη ήηαλ κία αθφκε παξελέξγεηα ηεο θνκκαηνθξαηηθήο κνξθήο ηνπ 

κεηαπνιηηεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο. ε κία ρψξα κε πειαηεηαθή παξάδνζε φπσο ε Διιάδα 

ηηο παξελέξγεηεο απηέο ηεο θνκκαηνθξαηίαο ζεξάπεπε ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

ξχζκηζεο επαίζζεησλ πεδίσλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο ζε κνξθψκαηα φπσο νη Αλεμάξηεηεο 

Αξρέο. Έλα ηέηνην επαίζζεην πεδίν ήηαλ θαη απηφ ησλ πξνζιήςεσλ, ζην νπνίν νη 

Αξρέο ζα βνεζνχζαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ θνκκαηηθή παηξσλία 

θαη δηαθζνξά θαη ζηελ πξνζηαζία ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. πλεπψο νη 

Αξρέο ‘’ζηεγαλνπνηνχζαλ’’ ηε δηνίθεζε απφ θνκκαηηθέο παξεκβάζεηο δηαζθαιίδνληαο 

ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο
201

.  

   Μία Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ην Αλψηαην 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ(ΑΔΠ) κε ην Ν.2190/1994 γλσζηφ πεξηζζφηεξν σο 

«λφκν Πεπνλή» απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. Σν ΑΔΠ ζεσξήζεθε σο θνξπθαία 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεδίνπ ησλ πξνζιήςεσλ
202

. Ο 

ζηφρνο ηνπ λνκνζέηε ήηαλ δηηηφο: ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηνίθεζεο κέζα απφ ηελ 

                                                 
199

  Μελαΐδεο, φ.π., ζ. 880. 
200

  ακαηάο Μ., «Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηηο κπιφπεηξεο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο αλαζθάιεηαο: ε απμαλφκελε δήηεζε απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην θαη ε ζπλερηδφκελε 

θνκκαηηθή θαη δηνηθεηηθή θαθνδηνίθεζε ζηηο εθηφο δηαδηθαζηψλ ΑΔΠ πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα», ζε Μαθξπδεκήηξεο Α., Μαξνχδα Λ., Πξαβίηα Μ.-

Ζ.(επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε: «Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε»,εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 2ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, 

άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Θεζ/λίθε 2009. 
201

  Κνληηάδεο Ξ., «Κνκκαηνθξαηία, θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο», ζε 

2
ν
 πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, χγρξνλεο Σάζεηο ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε: «Νέα 

Γεκφζηα Γηνίθεζε», Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δπηκ.:  

Μαθξπδεκήηξεο Α., Μαξνχδαο Λ., Πξαβίηα Μ.-Ζ., άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2009. 
202

  Πξεβεδάλνπ Κ., «Ζ αμηνθξαηία ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε», ζε Μαθξπδεκήηξεο Α., 

Μαξνχδα Λ., Πξαβίηα Μ.-Ζ.(επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε: «Νέα Γεκφζηα 

Γηνίθεζε»,εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 2ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ 

Δπηζηεκφλσλ, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Θεζ/λίθε 2009, ζ. 300, Αιεμφπνπινο Α., 

Μαπξνκνχζηαθνπ Ζ., «Πνιηηηθέο ζεσξίεο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηηο 

πξνζιήςεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ(ΑΔΠ)», ζε Κνπηζνχθεο Κ., θιηάο Π.(επηκ.), Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή, Η. ηδέξεο, Αζήλα 2005, ζ. 737. 
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απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζεζκνχο αξκφδηνπο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζην πεδίν ησλ πξνζιήςεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παιαηνχ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ πνπ γηγάλησλε ηηο πειαηεηαθέο πξαθηηθέο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ν λνκνζέηεο αλέζεζε ζηελ Αξρή απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη: (α) ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ κε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, (β) ζηελ επηινγή εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη (γ) ζηελ επνπηεία 

ησλ πξνζιήςεσλ πνπ γίλνληαη κε θάζε κνξθήο εξγαζηαθή ζρέζε
203

. Μεηαγελέζηεξνη 

λφκνη αλέζεζαλ ζηελ Αξρή επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο
204

:  

~ ηε δηεμαγσγή γξαπηνχ δηαγσληζκνχ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο(Ν.2525/1997). 

~ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάηαμεο ππαιιήισλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ πνπ ππεξέηεζαλ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ(Ν.2508/1997). 

~ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάηαμεο ζε νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ 

ΝΠΓΓ πνπ ππεξέηεζαλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ(Ν.2839/2000). 

~ ηηο θξίζεηο ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ πεξί κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ(ΠΓ 164/2004 θαη 180/2004). 

~ ηελ έγθξηζε ηεο αλαθνίλσζεο απφ ην θνξέα ηεο επηινγήο κεξηθψο απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ(Ν.3250/2004). 

~ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ πξνθεξχμεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ ΟΣΑ(Ν.3260/2004). 

~ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπιηφκελσλ πηλάθσλ επηιαρφλησλ(Ν.3320/2005). 

~ ηελ έθθξαζε γλψκεο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ γηα πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ(Ν.3812/2009). 

   Γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε Αξρή ζα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή πνπ ηεο αλέζεζε ν 

λνκνζέηεο, εμνπιίζζεθε κε εηδηθέο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο. Έηζη ηα κέιε ηεο είλαη 

αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, ραίξνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, 

ελψ νη πξάμεηο ηνπο δελ ειέγρνληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, αιιά κφλν απφ ην 

Κνηλνβνχιην · δελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν παξά κφλν ζε δηθαζηηθφ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο είλαη ηξεηο: (α) ε θαλνληζηηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή 

                                                 
203

  Κηηζηάθε ., «Καηαπνιέκεζε ή πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο; Ο ξφινο ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκφο ηεο Γηνίθεζεο», ζε 2
ν
 πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, χγρξνλεο 

Σάζεηο ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε: «Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε», Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη 

Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δπηκ.:  Μαθξπδεκήηξεο Α., Μαξνχδαο Λ., Πξαβίηα Μ.-Ζ., 

άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2009, ζ. 257. 
204

  Λαδαξάθνο Γ., Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, ζ. 45-46. 
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δεπηεξνγελψλ θαλφλσλ δηθαίνπ φπσο ε έθδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηεο, (β) ε ειεγθηηθή, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ησλ πξάμεσλ 

πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο θαη (γ)ε θπξσηηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε φξγαλα πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο πεξί δηνξηζκψλ ή πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνχ
205

.  

   Σν ζχζηεκα πξφζιεςεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ήηαλ κηθηφ, θαζψο ζπλδχαδε ηε 

κέζνδν ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ θαη απηή ηεο απηφκαηεο επηινγήο κέζσ κνξίσλ
206

. Ο 

λφκνο δελ έκεηλε αιψβεηνο, εθφζνλ ππέζηε δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο, κε ηηο νπνίεο 

είηε πεξηνξίζζεθε ην ζχζηεκα ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ θαη δηεπξχλζεθε ην ζχζηεκα 

ηεο επηινγήο ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ είηε εηζήρζεζαλ λέεο κέζνδνη φπσο ε 

πξνθνξηθή ζπλέληεπμε
207

. Σν ζχζηεκα ηεο επηινγήο αληηθαηαζηάζεθε ην 2002 κε ην 

ζχζηεκα ηεο κνξηνδφηεζεο, ηεο αζξνηζηηθήο δειαδή βαζκνιφγεζεο ησλ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ
208

. 

   Σν 2001 ην ΑΔΠ ζπληαγκαηνπνηείηαη ζην άξζξν 103 § 7, ην νπνίν θαζηεξψλεη ηε 

γεληθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζην δεκφζην ηνκέα ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ
209

 ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Αξρήο. Παξά ην γεγνλφο φηη κέζσ απηήο ηεο 

πξφβιεςεο επηρεηξήζεθε ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή 

ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ξφινπ ηεο Αξρήο ζηηο πξνζιήςεηο. 

Απφ ηνλ έιεγρν ηεο Αξρήο δηαθεχγνπλ πξνζιήςεηο εθηφο ΑΔΠ πνπ δηέπνληαη απφ έλα 

ζπγθερπκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. Απηέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο
210

:  

(1) ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Ν.2190/1994 φπσο ην πξνζσπηθφ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, νη ηαηξνδηθαζηέο, ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΗ θ.ά.  

                                                 
205

  φ.π., ζ. 43-44. 
206

  Πξεβεδάλνπ, φ.π. 
207

  Αιεμφπνπινο Α., Μαπξνκνχζηαθνπ Ζ., φ.π., ζ. 740. 
208

  φ.π., ζ. 743. 
209

  Μελαΐδεο, φ.π., ζ. 884-885, Βιαρφπνπινο π., «Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη δεκφζηα 

δηνίθεζε: νξγάλσζε, πξνζσπηθφ θαη ζρέζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ηε Γηθαζηηθή 

εμνπζία», ζε Σζάηζνπ Γ., Βεληδέινπ Δπ., Κνληηάδε Ξ.(επηκ.), Σν λέν χληαγκα, άθθνπιαο 

Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 2001, ζ. 410-411. 
210

  Πξεβεδάλνπ, φ.π., ζ. 300-304. 
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(2) ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θνξέσλ πνπ έρνπλ εηδηθφ θαζεζηψο φπσο 

εηδηθνί θξνπξνί, δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί, δηαθξηζέληεο αζιεηέο, πξνζσπηθφ ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θ.ά. 

(3) ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην θαη επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα 

(4) ζην πξνζσπηθφ πνπ εμαηξεί ην χληαγκα φπσο νη αλψηαηνη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη κε ζέζε εθηφο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο, φζνη δηνξίζζεθαλ κε 

πξεζβεπηηθφ βαζκφ, νη ππάιιεινη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη νη 

ππάιιεινη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ γξαθείνπ ησλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ. 

Οη παξαπάλσ εμαηξέζεηο είλαη ζαθέο φηη αθήλνπλ έλα παξάζπξν γηα πξνζιήςεηο εθηφο 

ηεο επνπηείαο ηνπ ΑΔΠ, ζηηο νπνίεο ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο παξακέλεη 

κεηέσξε. Οη πξνβιέςεηο απηέο εληζρχνπλ ηε δπζπηζηία ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε 

ζηειέρσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ακεξφιεπηε θξίζε. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη απηή ηε δπζπηζηία είλαη θαη ε εηζαγσγή κε ην Ν.3320/2005 ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο σο γεληθνχ θξηηεξίνπ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην
211

. Σν 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ ελέρεη απηφ ην θξηηήξην δηαηάξαμε ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ βάζεη πξνηεξαηφηεηαο θαη θπξίσο ην χςνο ηνπ ζπληειεζηή, 

κε ηνλ νπνίν βαζκνινγείηαη, ζπληειεζηήο πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ ηειηθφ 

βαζκφ. Ζ πξφβιεςή ηνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα λέν ζχζηεκα πξνζιήςεσλ 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ φξηδε ν ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ ΑΔΠ(Ν.2190/1994), αθνχ ε 

ζπλέληεπμε αλάγνληαλ πιένλ ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ 

ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη: (α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

δηεμάγεηαη απφ ην ΑΔΠ, απφ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ ΑΔΠ, (β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ δηεμάγεηαη απφ θάπνην θνξέα, απφ δχν κέιε πνπ νξίδεη ην 

ΑΔΠ θαη έλα ν θνξέαο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη είηε ππάιιεινη θαη 

ιεηηνπξγνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο εηδηθνί επηζηήκνλεο
212

. Σν θξηηήξην απηφ έρεη 

ζεσξεζεί ακθηιεγφκελν γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ‘’δίαπινο’’ 

πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ωζηφζν ν θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα απνθεπρζεί εάλ ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο δηεμάγεηαη κε ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα 

                                                 
211

  Μελαΐδεο, φ.π., ζ. 899. 
212

  Μαπξνκνχζηαθνπ Ζ., «Ζ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα», ΔθεκΓΓ, ηρ. 2, 2006. 
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θαη ηελ αμηνθξαηία φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα νη θξίζεηο ηεο επηηξνπήο λα ππάγνληαη ζε 

δηθαζηηθφ έιεγρν
213

.  

   Παξά ηε δπζπηζηία πνπ ζπλάληεζε ην ΑΔΠ θαη πνπ ζπλερίδεη λα ζπλαληά 

απνηέιεζε κία ‘’ηνικεξή ηνκή’’
214

 ζηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη θαηάθεξε ζε κεγάιν 

βαζκφ λα δηαζθαιίζεη ηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο ζην επαίζζεην πεδίν ηεο ζηειέρσζεο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. κσο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ καγηθέο ηδηφηεηεο ζε κία 

Αλεμάξηεηε Αξρή φπσο θαη απηή. Καη απηφ δηφηη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο δελ 

δηέξρεηαη κέζα απφ ηέηνηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Απαηηεί πεξηζζφηεξν αιιαγή 

λννηξνπηψλ ηφζν απφ πιεπξάο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φζν θαη απφ πιεπξάο ησλ 

πνιηηψλ γηα απνδέζκεπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηηο δηαρξνληθέο πειαηεηαθέο 

πξαθηηθέο.  

 

 

• Κεθάιαην Γεύηεξν: Η «εηζβνιή» ηνπ «Μλεκνλίνπ».  

 

   Με ηηο παζνγέλεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα δχν πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε ειιεληθή 

δεκνθξαηία θάλεθε λα νδεγείηαη κνηξαία ζηε δίλε κηαο βαζηάο θξίζεο ήδε απφ ηα ηέιε 

ηνπ 2008. Ζ θξίζε απηή παξά ην γεγνλφο φηη εληάζεθε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε δελ έιαβε νηθνλνκηθφ πξφζεκν, αιιά 

πνιηηηθφ. πλδέζεθε ζπλεπψο πεξηζζφηεξν κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ρξφληεο 

παζνγέλεηέο ηνπ, νη νπνίεο εληάζεθαλ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη φρη κε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ππαγσγή ηεο ρψξαο ζην «Μλεκφλην» ηελ άλνημε ηνπ 

2010 ήηαλ πιένλ αλαπφθεπθηε ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Απφ 

εθείλε ηελ εκέξα είρε αξρίζεη θαη ηππηθά ε ζπδήηεζε πεξί ηνπ ‘’ηέινπο ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο’’ θαη ηεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζε κία λέα πνιηηεηαθή πεξίνδν, ξεπζηή 

θαη ζνιή. Σν «Μλεκφλην» απνηέιεζε ελφο είδνπο ‘’δηαηξεηηθή ηνκή’’ ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία αθφκε θαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Απέθηεζε έηζη 

ππεξαζπηζηέο(ηνπο «κλεκνληαθνχο») θαη αληηπάινπο(ηνπο «αληηκλεκνληαθνχο»), νη 

νπνίνη επηρείξεζαλ λα ην παξνπζηάζνπλ είηε σο ζαλίδα ζσηεξίαο γηα ηελ ειιεληθή 

δεκνθξαηία είηε σο έλα κεραληζκφ θαηάιπζήο ηεο. Ζ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε 

δηράζηεθε θαη εθείλε απφ πιεπξάο ηεο, αλαιψζεθε φκσο πεξηζζφηεξν κε ηελ εμέηαζε 

ησλ ‘’λνκηθψλ’’ δεηεκάησλ ηνπ «Μλεκνλίνπ» θαη φρη ησλ ‘’πνιηηηθψλ’’. Πξνζπάζεζε 

                                                 
213

  Μελαΐδεο, φ.π., ζ. 900-902.  
214

  Αιεμφπνπινο Α., Μαπξνκνχζηαθνπ Ζ., φ.π., ζ. 752. 
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ινηπφλ λα ππνζηεξίμεη πσο ην «Μλεκφλην» είλαη αληηζπληαγκαηηθφ, θαζψο πξνζθξνχεη 

ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ 

ππεξηίκεζε απηήο ηεο πιεπξάο ηνπ ππνβάζκηζε ηελ πνιηηηθή πιεπξά θαη δηάζηαζή ηνπ. 

Γελ ππνζηεξίδεηαη εδψ βέβαηα φηη ην «Μλεκφλην» δελ παξαβηάδεη ζεκειηψδεηο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο. Δίλαη μεθάζαξν πσο ε παξαβίαζή ηνπο απηή πθίζηαηαη, ζεσξείηαη 

φκσο φηη ην «Μλεκφλην» ζα πξέπεη θπξίσο λα εμεηαζζεί σο ‘’πνιηηηθφ’’ θαη φρη σο 

‘’λνκηθφ’’ δήηεκα.  

   ην θεθάιαην απηφ ινηπφλ αθνχ αλαθεξζνχλ ηα ‘’λνκηθά’’ δεηήκαηα ηνπ 

«Μλεκνλίνπ» ζα εμεηαζζεί ελ ζπλερεία εάλ απηφ απνηειεί ηειηθά ‘’πνιηηηθφ’’ δήηεκα, 

πψο ε ρψξα νδεγήζεθε ζε απηφ θαη πψο ζα πξέπεη λα ην ππεξβεί.  

 

- 2.1. Σα λνκηθά δεηήκαηα ηνπ «Μλεκνλίνπ». 

 

   Ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 είρε θηλεζεί θαηά ηεο Διιάδαο ε δηαδηθαζία ηνπ 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είρε ζπκθσλεζεί ε εθαξκνγή 

απφ πιεπξάο ηεο ρψξαο ελφο Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο. Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα νδεγνχληαλ ζε εθηξνρηαζκφ, ελψ παξάιιεια ην ήδε πςειφ δεκφζην 

ρξένο ζα θαζίζηαην κε βηψζηκν εάλ ε Διιάδα ην Μάην ηνπ 2010 πξνέβαηλε ζε 

δαλεηζκφ κέζα απφ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ. Ζ χθεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ην πςειφ δεκφζην ρξένο θαη ην πςειφ 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο έθαλαλ νινέλα θαη πην ηζρπξφ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζήο ηεο. 

Σν πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ήηαλ ην πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ θάηη πνπ 

δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, εθφζνλ νη αγνξέο ησλ νκνιφγσλ ππνβάζκηζαλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πνζά 

εθείλα πνπ ζα θάιππηαλ ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ήηαλ ν δαλεηζκφο απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ησλ 

νπνίσλ ε Διιάδα είλαη κέινο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δήηεζε έηζη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζηήξημεο πνπ είρε ζπζηαζεί κεηά απφ απφθαζε ησλ 

αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο επξσδψλεο. ηηο 2 Μαΐνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ παθέην ζηήξημεο ηεο Διιάδαο: ήηαλ έλα παθέην 110 δηο ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο. ηηο 3 Μαΐνπ ππνγξάθεθε απηφ ην παθέην, ην «Μλεκφλην», απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δπξσπατθή 
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Δπηηξνπή. ηηο 6 Μαΐνπ ην «Μλεκφλην» ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή Βνπιή σο λφκνο 

3845/2010, ελψ δχν εκέξεο αξγφηεξα ππνγξάθεθε θαη ε Γαλεηαθή χκβαζε
215

.  

   Με ηνλ φξν «Μλεκφλην» αλαθεξφκαζηε ζε ηξεηο λφκνπο: θαηά πξψηνλ, ζην Ν. 

3845/2010 θαη ζην λνκνζρέδην γηα ηελ θχξσζε ηεο Γαλεηαθήο χκβαζεο κεηαμχ 

Διιάδαο-θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο-ΓΝΣ. Γεχηεξνλ, αλαθεξφκαζηε ζην Ν. 

4046/2012(«Μλεκφλην ΗΗ») θαη ηξίηνλ, ζην Ν. 4093/2012(«Μλεκφλην ΗΗΗ»). 

«Μλεκφλην» ζπλεπψο είλαη ν Ν. 3845/2010 θαη νη λφκνη πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ςήθηζή 

ηνπ. Ο λφκνο απηφο απνηειεί έλα «θαηλνθαλέο θαλνληζηηθφ πβξίδην» θαη απνηειείηαη 

απφ επηά άξζξα
216

. Σν πξψην άξζξν αλαθέξεηαη ζηε ζηαδηαθή εθηέιεζε ηνπ «ζρεδίνπ 

πξνγξάκκαηνο» πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ λφκνπ θαη πεξηιακβάλεη δχν 

«Μλεκφληα»: (1) ην «Μλεκφλην» «Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο», 

(2) ην «Μλεκφλην» «πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο». Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ηελ 

αξκνδηφηεηα λα ππνγξάθεη, σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο, ζπκθσλία ή ζχκβαζε δαλεηζκνχ κε ηελ Δ.Δ., ηα θξάηε-κέιε ηεο 

επξσδψλεο, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν 

δεχηεξν άξζξν πεξηιακβάλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ: (1) εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ 

ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε γεληθφ πιαίζην, (2) εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ απνγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ, 

θαζψο θαη ηε ζχζηαζε «Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδνρψλ, 

απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, (3) εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ δαλείσλ 

πνπ ζπλάθζεθαλ κε ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο(ΟΔΚ) θαη ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σν ηξίην άξζξν, πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

κείσζε απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο θαη ησλ 

επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα. Σν ηέηαξην άξζξν, ηξνπνπνηεί ξπζκίζεηο ηνπ 

Κψδηθα ΦΠΑ θαη επηπιένλ επηβάιιεη θφξν εθάπαμ επί ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ 

θ.ά.  Σν πέκπην άξζξν, επηβάιιεη έθηαθηε εηζθνξά ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 
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  Γθιαβίλεο Π., Σν Μλεκφλην ηεο Διιάδνο ζηελ επξσπατθή, ηε δηεζλή θαη ηελ εζληθή έλλνκε 

ηάμε, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Θεζ/λίθε 2010, ζ. 8-15. 
216

  Παπιφπνπινο  Π., «Παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε λνκηθή θχζε θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ 

‘’Μλεκνλίνπ’’», 2010, ζ. 1-4.   ζην                                                                                             

www.constitutionalism.gr/ast/cov/AV/AVLOPOULOSMnimonio.pdf 
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λνκηθψλ πξνζψπσλ εάλ απηφ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 €, εηδηθφ θφξν ζηηο ηειενπηηθέο 

δηαθεκίζεηο. Σν έθην άξζξν, αλαθέξεηαη ζηελ αλάζεζε εμνπζηνδφηεζεο γηα έθδνζε 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηέινο ην έβδνκν άξζξν, ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ. 

   Ζ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπ 

«Μλεκνλίνπ» δηράζηεθε. Σν «Μλεκφλην» παξνπζηάζηεθε κε πνιιέο κνξθέο: σο 

«δηεζλήο ζπκθσλία», σο «λφκνο πιαίζην», σο «παξαζχληαγκα», σο «έθθαλζε 

ζπληαγκαηηθήο αιινίσζεο». Πξηλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά απηή ε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη δηεμήρζε ζηε βάζε ηνπ δεηήκαηνο πεξί θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη εάλ απηή 

έρεη απνιεζζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ «Μλεκνλίνπ». Δδψ δηαηππψζεθαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πεξί θπξηαξρίαο. Οη «αληηκλεκνληαθνί» ρξεζηκνπνηνχλ σο 

επηρείξεκα ηελ πνιηηεηνινγηθή δηάζηαζε ηεο θπξηαξρίαο θαη φρη ηε λνκηθή 

εθιακβάλνληαο ηελ θπξηαξρία φρη σο δηθαίσκα απφθαζεο ή αξκνδηφηεηαο(απηφ 

παξακέλεη ζηα ρέξηα ηνπ θπξίαξρνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν πξνζρψξεζε 

νηθεηνζειψο ζην «Μλεκφλην»), αιιά σο δχλακε κε ηελ πνιηηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. ε 

φ,ηη αθνξά ηε Γαλεηαθή χκβαζε νη «αληηκλεκνληαθνί», κε αθνξκή ηε ξήηξα 

παξαίηεζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο φξνπο ηεο αζπιίαο ηνπ πνπ απηή πεξηέρεη, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απψιεηα ηεο ‘’θξαηηθφηεηαο’’ ηεο Διιάδαο, εθφζνλ ε θπξηαξρία 

ζπληζηά ‘’θξηηήξην ηνπ Κξάηνπο’’. ηελ αληίπεξα φρζε νη «κλεκνληαθνί» αξζξψλνπλ 

έλαλ ιφγν θπξίσο πνιηηηθφ. Έηζη ην «Μλεκφλην» παξνπζηάδεηαη εδψ σο «αλάγθε» ή 

«επθαηξία» θαη ν πεξηνξηζκφο, κέζσ απηνχ, ηεο θπξηαξρίαο «ζεκηηφο», «επθηαίνο» θαη 

«ειπηδνθφξνο». Σν «Μλεκφλην» απνηειεί κία «βνινληαξηζηηθή εθδήισζε ζπκβνιαηηθήο 

ειεπζεξίαο», ελψ ε ππνρξέσζε ηεο ρψξαο  λα ην εθαξκφζεη αλάγεηαη ζε ελσζηαθή 

ππνρξέσζε. πλεπψο ην δεκφζην ζπκθέξνλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εζληθή θπξηαξρία. Σν 

θνηλνηηθφ δίθαην ππεξέρεη ηνπ πληάγκαηνο θαη ην «Μλεκφλην» ζπληειεί ζηελ 

παξαρψξεζε ηεο άζθεζεο ηεο (θξαηηθήο) θπξηαξρίαο θαη φρη ζηελ εθρψξεζή ηεο
217

.  

   Πην αλαιπηηθά θαη μεθηλψληαο απφ ηε ζπδήηεζε πεξί ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπ 

«Μλεκνλίνπ», θάπνηνη λνκηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ζπληζηά «δηεζλή ζπκθσλία», 

«άηππε», αιιά «νινθιεξσκέλε» επίνπ δηθαίνπ
218

. Καη πεξαηηέξσ «έλα πιέγκα 
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 Καξαβνθχξεο Γ., «Σν Μλεκφλην θαη ν ιφγνο πεξί θπξηαξρίαο», ζην 

www.constitutionalism.gr/html/ent.961/ent.1961.asp. 
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  Αλησλίνπ Θ., «Ζ απφθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ην 

Μλεκφλην- Μηα επξσπατθή ππφζεζε ρσξίο επξσπατθή πξνζέγγηζε», Σν, ηρ. 1, 2012, ζ. 199, 

http://www.constitutionalism.gr/html/ent.961/ent.1961.asp
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κνλνκεξψλ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ θαζψο θαη δηεζλψλ ζπκθσληψλ ή ζπκβάζεσλ, 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ θαη ελσζηαθνχ δηθαίνπ»
219

. Σν «Μλεκφλην» εδψ 

παξνπζηάδεηαη σο εξγαιείν ηεο ελσζηαθήο θαη ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο. Μία 

δεχηεξε ζέζε ππνζηεξίδεη φηη ν Ν. 3845/2010 απνηειεί έλαλ «λφκν πιαίζην», φπσο 

απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 43 §4 ., ην νπνίν πξνβιέπεη φηη κέζσ απηήο ηεο κνξθήο ησλ 

λφκσλ «ραξάδνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο ξχζκηζεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί θαη ηίζεληαη ρξνληθά φξηα γηα ηε ρξήζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο»
220

. Μία ηξίηε 

ζέζε ππνζηεξίδεη φηη ην «Μλεκφλην» είλαη ελφο είδνπο «παξαζχληαγκα». Με ηνλ φξν 

απηφ ε ζπληαγκαηηθή ζεσξία αλαθέξεηαη ζηα κεηεκθπιηαθά λνκνζεηηθά θαη 

θαλνληζηηθά κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ παξάιιεια κε ην χληαγκα ηνπ 1952 θαη 

εθαξκφδνληαλ παξάιιεια κε απηφ παξακεξίδνληαο ζεκειηψδεηο ξπζκίζεηο ηνπ 

πληάγκαηνο
221

. Ο ίδηνο λνκηθφο, θαζψο θαη έλαο αθφκε νηθνλνκνιφγνο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην «Μλεκφλην» δελ επηιχεη ηελ θξίζε ρξένπο θαη πξνθξίλνπλ σο κφλε ιχζε ηε 

ζηάζε πιεξσκψλ
222

. Σέινο κία ηέηαξηε ζέζε ππνζηεξίδεη φηη ην «Μλεκφλην» ζπληειεί 

ζηε «ζπληαγκαηηθή αιινίσζε». Καη απηφ δηφηη ελψ ην χληαγκα πξνβιέπεη ηελ αξρή 

ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο Γηθαίνπ νη πνιηηηθέο ηνπ «Μλεκνλίνπ» ζεζκνζεηνχλ πιένλ 

έλα λενθηιειεχζεξν Κξάηνο Γηθαίνπ, επνκέλσο αιιάδνπλ ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο
223

.  

   Ζ αλάιπζε ζα ππνζηεξίμεη ηελ πξψηε ζέζε φηη δειαδή ην «Μλεκφλην» απνηειεί κηα 

άηππε δηεζλή ζπκθσλία. Ζ απφθαζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηήξημεο κέζσ ηνπ «Μλεκνλίνπ» εθδφζεθε ζηε βάζε ησλ άξζξσλ 126 

θαη 136 ΛΔΔ πεξί ηεο «δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο». Σν «Μλεκφλην» 

                                                                                                                                               
Γθιαβίλεο, φ.π., ζ. 67, Μαληηάθεο Α., «Σα ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα ηνπ Μλεκνλίνπ ελφςεη 

κνηξαζκέλεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη επηηεξνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο», 2011,  

ζην www.constitutionalism.gr/ast/cov/MA/MANITAKIS_2011_11_3_20_0_23.pdf, ζ. 1, 

Μπξεδήκαο Α., «Ζ ‘’ζπκθσλία’’ δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο απφ ην ΓΝΣ: ζεζκηθά θαη λνκηθά 

δεηήκαηα», ΑΤΓΗ, 9/05/2010, Καζηκάηεο Γ., «Οη ζπκθσλίεο δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΔ 

θαη ην ΓΝΣ», 2010,  

ζην www.constitutionalism.gr/ast/cov/9_/9_KASIMATIS_SymfoniaDaneismou_27-11-10.pdf 
219

  Μαληηάθεο, φ.π.  
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  Παπιφπνπινο, φ.π., ζ. 7, Υξπζφγνλνο Κ., «Ζ ρακέλε ηηκή ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ο 

κεραληζκφο ‘’ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο’’ απφ ηελ νπηηθή ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη 

ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο», Ννκηθφ Βήκα, ηφκνο 58, 2010. 
221

  Καηξνχγθαινο Γ., «Σν ‘’παξαζχληαγκα’’ ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ν άιινο δξφκνο», Ννκηθφ 

Βήκα, 2011. 
222

  Καηξνχγθαινο Γ., «Memoranda sunt Servanda? Ζ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λ.3845/2010 θαη 

ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηα κέηξα εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ κε ΓΝΣ, ΔΔ θαη ΔΚΣ», Δθεκ ΓΓ, ηρ. 
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www.protagon.gr/Default.aspx?tubid=70&smid=3828ArticleID=2121 
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απνηειεί έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ θαηαξηίζζεθε απφ ηελ 

«ηξφτθα»(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Ζ ηειεπηαία 

πξνζρψξεζε νηθεηνζειψο ζε απηφ θαη ηφζν ε πνιηηηθή επζχλε φζν θαη ε ηειηθή 

απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλήθνπλ ζε εθείλε. Γελ πεξηέρεη θαλφλεο δηθαίνπ θαη 

δελ ζπλεπάγεηαη έλλνκεο ζπλέπεηεο
224

. Σφζν απφ ηελ «εηζβνιή» ηνπ «Μλεκνλίνπ» φζν 

θαη ηεο Γαλεηαθήο χκβαζεο πξνθχπηνπλ ηξία δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ: (1) ηελ θχξσζή 

ηνπο απφ ηε Βνπιή, (2) ην εάλ κέζσ απηψλ απσιέζζεθε ε εζληθή θπξηαξρία, (3) εάλ 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. Καηά πξψηνλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ θχξσζε 

ηνπ «Μλεκνλίνπ» νη αληηδξάζεηο φζσλ ππνζηήξηδαλ φηη απηή ήηαλ επηβεβιεκέλε 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 . Δθφζνλ ην «Μλεκφλην» 

απνηειεί άηππε δηεζλή ζπκθσλία δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζπλζήθεο. ζνλ αθνξά ηε Γαλεηαθή 

χκβαζε,  απνηειεί κία ζχκβαζε δεκνζίνπ δαλείνπ πνπ έρεη έλαλ ηδηφηππν ραξαθηήξα, 

ελσζηαθφ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ ηαπηφρξνλα θαη αλάγεηαη θαη εθείλε ζηα άξζξα 126 θαη 

136 ΛΔΔ πεξί ηεο «δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο»
225

. Αλ θαη αξρηθά ν Ν. 

3845/2010 πξνέβιεπε φηη ηα κλεκφληα, νη ζπκθσλίεο θαη νη ζπκβάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο ζα θπξψλνληαη απφ ηε Βνπιή, ν Ν. 3847/2010 

πνπ ςεθίζζεθε πέληε εκέξεο κεηά απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν αληηθαηέζηεζε ηελ 

«θχξσζε» απφ ηε «ζπδήηεζε θαη ελεκέξσζε»
226

. Έηζη ε Γαλεηαθή χκβαζε παξφιν 

πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή λνκνζρέδην γηα ηελ θχξσζή ηεο
227

, ηειηθψο δελ θπξψζεθε. 

Σν δήηεκα εάλ ηα δεκφζηα δάλεηα πξέπεη λα θπξσζνχλ κε λφκν απφ ηε Βνπιή είλαη 

ακθηιεγφκελν. πλήζσο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο αθνινπζήζεθε κηα πάγηα πξαθηηθή: ε 

κε θχξσζή ηνπο. Σν γεγνλφο φκσο φηη απηά επηβαξχλνπλ αηνκηθά ηνπο Έιιελεο(άξζξν 

36 §2 .) ζπλεπάγεηαη φηη ε Γαλεηαθή χκβαζε έπξεπε λα θπξσζεί απφ ηε Βνπιή. 

Ωζηφζν ε κε θχξσζή ηεο δελ ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο, εθφζνλ 

ππάξρεη απηή ε πάγηα πξαθηηθή ηεο κε θχξσζεο ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε κε θχξσζή ηεο ήηαλ θαζαξά δήηεκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ακηγψο πνιηηηθή. Ζ ζχλαςε ηεο 

Γαλεηαθήο χκβαζεο έθεξε ζην πξνζθήλην ην δεχηεξν δήηεκα πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ: κέζσ απηήο ζπληειείηαη ε απψιεηα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο; Σν δήηεκα απηφ 

                                                 
224

  Μαληηάθεο, φ.π., ζ. 7-10. 
225

  φ.π., ζ. 18-19. 
226

  Υξπζφγνλνο, φ.π. 
227

  Γθιαβίλεο, φ.π., ζ. 117. 



 71 

πξνθάιεζε ηηο πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο ησλ επηθξηηψλ ηνπ «Μλεκνλίνπ» κέζα απφ 

ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 14 §5 ηεο χκβαζεο φηη: «ν Γαλεηνιήπηεο ακεηάθιεηα θαη 

άλεπ φξσλ παξαηηείηαη απφ θάζε αζπιία πνπ έρεη ή πξφθεηηαη λα απνθηήζεη, φζνλ αθνξά 

ηνλ ίδην ή ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία απφ λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα 

χκβαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ηεο αζπιίαο φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε 

αγσγήο, Γηθαζηηθή απφθαζε ή άιιε δηαηαγή θαη φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε θαη επηβνιή 

θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην βαζκφ πνπ δελ ην απαγνξεχεη δεζκεπηηθφ 

δίθαην». Οη επηθξηηέο ηνπ ινηπφλ έθαλαλ ιφγν γηα de facto εθρψξεζε ηεο εμσηεξηθήο 

νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο ηεο ρψξαο κέζα απφ απηήλ ηελ πξφβιεςε
228

. Θα πξέπεη θαη 

πάιη λα επηζεκαλζεί φηη ν Μεραληζκφο ηήξημεο δελ επηβιήζεθε ζηε ρψξα, αιιά 

ζπλδηακνξθψζεθε κε ηελ «ηξφτθα». πλεπψο ε Διιάδα είλαη ν θχξηνο(owner) ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο, δελ εθρσξεί ζπληαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην ΓΝΣ, 

αιιά απιψο κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδεηαη κφλνλ ε δεκνζηνλνκηθή ηεο 

θπξηαξρία
229

. Ζ παξαπάλσ ξήηξα παξαίηεζεο είλαη κία ζπλήζεο ξήηξα ζηηο δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηθνλνκηθά πξνλφκηα ή αζπιίεο, δειαδή 

ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο. Γελ ζπλεπάγεηαη έηζη ηελ ππνζήθεπζε, θαηάζρεζε 

ή αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ. Άιισζηε δελ ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα ζπληειεζζεί ε παξαίηεζε ελφο θξάηνπο απφ ηα θπξηαξρηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα θαη κάιηζηα κέζα απφ ηελ ππνγξαθή (Γαλεηαθήο) χκβαζεο
230

.  

   Σέινο ην ηξίην δήηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ εάλ ην «Μλεκφλην» κπνξεί λα ππαρζεί ζε 

δηθαζηηθφ έιεγρν. Σν δήηεκα απηφ είρε λα θάλεη ηφζν κε ηελ ηήξεζε ηεο ζπληαγκαηηθά 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ θχξσζή ηνπ φζν θαη κε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα 

ησλ κέηξσλ πνπ πεξηείρε. Σα κέηξα απηά πξνζβάιινπλ ην ιεγφκελν «θνηλσληθφ 

θεθηεκέλν»
231

, εθφζνλ νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο αλαπξνζαξκφδνπλ βίαηα ην 

νηθνλνκηθφ χληαγκα ηεο ρψξαο πξνο ηε λενθηιειεχζεξε θαηεχζπλζε. Με ηνλ φξν 

«νηθνλνκηθφ χληαγκα» ελλνείηαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ πληάγκαηνο πνπ «πξνζδηνξίδεη 

ζεζκηθά ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο θαη νξηνζεηεί ηηο λνκηθέο ζρέζεηο θξάηνπο, 

αγνξάο θαη πνιίηε σο θνξέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ»
232

. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θπξσηηθφο ηνπ «Μλεκνλίνπ» λφκνο 3845/2010 

                                                 
228

 Σε ζέζε απηή ππνζηήξημε ν Καηξνχγθαινο Γ., «Σν παξαζχληαγκα…», φ.π. θαη ν 

Υξπζφγνλνο Κ., «Ζ ρακέλε ηηκή…», φ.π. 
229

  Μαληηάθεο, φ.π., ζ. 37-38. 
230

  φ.π., ζ. 24-26. 
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  Παπιφπνπινο, φ.π. 
232

  Καηξνχγθαινο, φ.π. 
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θαη ην άξζξν 2 §7 ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1876/1990 γηα ηηο 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο. Καη απηφ δηφηη πξνβιέπνπλ φηη νη φξνη ησλ 

Οκνηνεπαγγεικαηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο κπνξνχλ λα 

απνθιίλνπλ απφ ηνπο φξνπο Κιαδηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη Δζληθψλ Γεληθψλ 

πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Δπηπιένλ νξίδεη φηη νη φξνη ησλ Κιαδηθψλ 

πκβάζεσλ Δξγαζίαο κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο Δζληθψλ 

Γεληθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Έηζη θαηαξγνχληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1876 κε ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ελφο γεληθνχ θαηψηαηνπ νξίνπ 

απνδνρψλ. Ζ εμέιημε απηή ζπληειεί ζηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 22 . πνπ 

θαηνρπξψλεη κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπιινγηθήο 

απηνλνκίαο έλα γεληθφ θαηψηαην φξην απνδνρψλ. Πεξαηηέξσ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

3845/2010 πνπ νξίδεη ηε κείσζε θαη πεξηθνπή απνδνρψλ, επηδνκάησλ θαη ινηπψλ 

απνιαβψλ φζσλ εξγάδνληαη κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζεζκνχ 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνζψπνπ. Σέινο ε παξάγξαθνο 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεη φηη: 

«Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηηζρχνπλ θάζε γεληθήο ή εηδηθήο 

δηάηαμεο ή ξήηξαο ή φξνπ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή 

αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο». Ζ δηάηαμε απηή παξαβηάδεη θαη πάιη ην 

άξζξν 22 §2 θαη 3 . πνπ θαηνρπξψλεη ην ζεζκφ ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, δειαδή 

ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ λα θαζνξίδνπλ κέζσ ζπκθσληψλ 

κε ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο φξνπο εξγαζίαο. Παξαβηάδνληαη ζπγρξφλσο θαη 

αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο «ζπιινγηθήο απηνλνκίαο» ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

Δξγαζίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε
233

. Παξαπάλσ αλαθέξζεθε φηη ην 

«Μλεκφλην» δελ πεξηέρεη θαλφλεο δηθαίνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη έλλνκεο ζπλέπεηεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί ην ίδην λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ζπληαγκαηηθφηεηαο, αιιά κφλνλ ηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ ην πινπνηνχλ
234

. Ήδε απφ 

ηελ ςήθηζε ησλ πξψησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ ζπιινγηθνί 

θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ 

πξνζέθπγαλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ 

πεξηθνπή απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ
235

. Μαδί κε ην 
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  Παπιφπνπινο, φ.π., ζ. 13-16. 
234

  Μαληηάθεο, φ.π., ζ. 29. 
235

  Κατδαηδήο Α., «‘’Μεγάιε πνιηηηθή’’ θαη αζζελήο δηθαζηηθφο έιεγρνο. Έλα ζρφιην γηα ηηο 
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δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ απηψλ ε πξνζθπγή αθνξνχζε θαη ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε νπνία 

αθνξνχζε ηε κε θχξσζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ
236

. 

Σν ηΔ κε θαζπζηέξεζε δχν εηψλ έθξηλε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 668/2012 απφθαζή ηνπ ηε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ «Μλεκνλίνπ» θαη ησλ κέηξσλ ηνπ. Ζ απφθαζε απηή, πνπ απφ 

κέξνο ηεο ζεσξίαο επηθξίζεθε σο «επξσπατθή ππφζεζε ρσξίο επξσπατθή πξνζέγγηζε»
237

 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην «Μλεκφλην» δελ απνηειεί δηεζλή ζπλζήθε. πσο 

αλαθέξεη ε απφθαζε: « Γελ απνηειεί δε ην Μλεκφλην δηεζλή ζπλζήθε, δηφηη κε απηφ δελ 

αλαιακβάλνληαη ακνηβαίεο δεζκεχζεηο ησλ κεξψλ πνπ ππέγξαςαλ ην θείκελφ ηνπ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, νχηε, άιισζηε, πξνβιέπνληαη λνκηθά κέζα γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ ζηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ ή άιινπ είδνπο λνκηθήο 

θχζεσο θπξψζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηπγραλφηαλ εκκέζσο ν ίδηνο ζθνπφο, νχηε 

πξνθχπηεη φηη ηα ππνγξάςαληα ην αλσηέξσ θείκελν κέξε ζέιεζαλ λα πξνζδψζνπλ, θαη’ 

εμαίξεζε, λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα ζην θείκελν απηφ»
238

. ε φ,ηη αθνξά ηε κε θχξσζε ηνπ 

«Μλεκνλίνπ» κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 3/5 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ ην 

ηΔ απνθάλζεθε φηη: «Σν πξνζαξηεζέλ ζην λ. 3845/2010 Μλεκφλην απνηειεί ην θαηά 

παλεγπξηθφ ηξφπν εμαγγειιφκελν πξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο θαηά ηελ 

επφκελε ηξηεηία, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, κε ην λφκν 

δε απηφλ ζεζπίδνληαη κέηξα, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ έιιελα λνκνζέηε, είλαη 

θαηάιιεια πξνο επίηεπμε νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζηφρνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Μλεκφλην. […] Οχηε κε ην Μλεκφλην νχηε κε ηνλ λ. 3845/2010 παξαρσξνχληαη 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ζε φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο θαη ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, νχηε αλαγλσξίδνληαη εμνπζίεο ζε φξγαλα δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, πεξηνξίδνπζεο ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ε Διιεληθή δε 

Κπβέξλεζε δηαηεξεί ηελ θαη’ άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο εμνπζία ηεο γηα ηε 

ράξαμε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο». Ο Ν. 3845/2010 δελ αληίθεηηαη, φπσο 

θαηαιήγεη ε απφθαζε, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 28 ., ε νπνία νξίδεη φηη 

                                                                                                                                               
ζηξαηεγηθέο ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο ζηελ επνρή ηνπ ‘’Μλεκνλίνπ’’», ζην 

www.constitutionalism.gr/html/ent/964/ent.1964.asp. , ζ. 3-4. 
236

  Υξπζφγνλνο Κ., Η θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ, Ληβάλεο, 

Αζήλα 2013, ζ. 232-233. 
237

 Βι. Αλησλίνπ Θ., «Ζ απφθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ην 

Μλεκφλην- Μηα επξσπατθή ππφζεζε ρσξίο επξσπατθή πξνζέγγηζε», Σν, ηρ. 1, 2012.  
238

  Απφθαζε 668/2012 ΟιηΔ, ζθέςε 28, ζην Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 234. 

http://www.constitutionalism.gr/html/ent/964/ent.1964.asp
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πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζεζπίδεηαη κε λφκν 

ςεθηζζέληα απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ
239

. Σέινο 

ζε ζρέζε κε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ κηζζνινγηθψλ θαη άιισλ πεξηθνπψλ ην ηΔ 

απνθάλζεθε φηη απηέο είλαη ζπληαγκαηηθέο, θαζψο εμππεξεηνχλ ζθνπνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σφληζε επηπιένλ φηη ε 

εθηίκεζε ηνπ «δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην λνκνζέηε, 

ππφθεηηαη ζε νξηαθφ κφλνλ δηθαζηηθφ έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε ην Γηθαζηήξην 

επεζήκαλε φηη ηα κέηξα απηά ηνπ «Μλεκνλίνπ» είλαη αλεθηά ζην κέηξν πνπ δελ 

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Τπέδεημε κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην λνκνζέηε 

λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο, εθφζνλ ε ζπλερήο επηβνιή κέηξσλ φπσο ε κείσζε κηζζψλ θαη θάζε είδνπο 

απνδνρψλ δελ ζα είλαη απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα ζπληαγκαηηθά αλεθηή
240

.  

   Ζ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ν αζζελήο-νξηαθφο δηθαζηηθφο έιεγρνο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ «Μλεκνλίνπ» θαη ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πινπνίεζήο ηνπ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην «Μλεκφλην» δελ απνηειεί λνκηθφ δήηεκα. Γηαηί είλαη 

κηα «έθθξαζε κεγάιεο πνιηηηθήο». «Μεγάιε πνιηηηθή» αζθείηαη ζε πνιηηηθά 

κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο θαη πεξηφδνπο θξίζεο, θαηά ηηο νπνίεο ε πνιηηηθή εμνπζία 

αλαιακβάλεη ξφιν θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ππεξβαίλνληαο ηε δηαρείξηζε ηνπ 

status quo. Με ηε «κεγάιε πνιηηηθή», δεκφζην ζπκθέξνλ απνηειεί ην γεληθφ ή 

ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ζπλδέεηαη είηε κε κεγάινπο εζληθνχο ζηφρνπο είηε κε 

εζληθέο αλάγθεο. ηηο πεξηφδνπο πνπ αζθείηαη απηή ε πνιηηηθή, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, 

κεηψλεηαη ε έληαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, θαζψο 

ηα δηθαζηήξηα αλαγλσξίδνπλ επξχηεξε δηαπιαζηηθή εμνπζία ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ 

ηειεπηαία αλαιακβάλεη λα δηακνξθψζεη δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχλ ηνπο 

εζληθνχο ζηφρνπο ή ηηο εζληθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηεζεί, ελψ ε ηήξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο δελ δηαζθαιίδεηαη ζην πεδίν ησλ δηθαζηεξίσλ, αιιά ζην πεδίν ηεο 

πνιηηηθήο. Απηή ηελ πξαθηηθή επηβεβαίσζε θαη ε ζηάζε ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ 

ζηελ ππφζεζε ηεο «δίθεο ηνπ Μλεκνλίνπ». Ζ «κεγάιε πνιηηηθή», ην «Μλεκφλην» δελ 

ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν· κφλνλ νη επηκέξνπο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο
241

.  

   πλεπψο ην «Μλεκφλην» δελ είλαη λνκηθφ γεγνλφο-δήηεκα. Δίλαη έλα ακηγψο πνιηηηθφ 

γεγνλφο-δήηεκα. Ζ λνκηθή θχζε θαη ν λνκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνπ παξνπζηάζζεθαλ 
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  φ.π., ζ. 246-247. 
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  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 252-262. 
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  Κατδαηδήο, φ.π., ζ. 7-11. 
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ζην παξφλ θεθάιαην είλαη δεπηεξεχνληα δεηήκαηα. Απηή ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

«Μλεκνλίνπ» ζα αλαδείμεη ην αθφινπζν θεθάιαην.  

 

  - 2.2. Σα πνιηηηθά δεηήκαηα ηνπ «Μλεκνλίνπ»: Σν «Μλεκόλην» σο πνιηηηθό 

πξόβιεκα.  

 

 

   Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ήηαλ κηαο παγθφζκηαο θιίκαθαο θξίζε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη παξάγνληεο πνπ ηελ φμπλαλ ήηαλ γεγελείο
242

 θαη ζπλδένληαλ 

κε ηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ 

αλαζηαιηηθά ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. πσο αλαθέξζεθε 

εηζαγσγηθά, ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ βξέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε αδηέμνδν, θαζψο ην 

δεκφζην ρξένο πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο εθηνμεχζεθε ζηα 

χςε. Κχξηνο ππαίηηνο ήηαλ ε επηδίσμε ησλ θπβεξλήζεσλ δηαρξνληθά λα απμάλνπλ ηα 

εηζνδήκαηα κε πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ φρη κε ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

ΑΔΠ κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ζχγρξνλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά κε ηελ 

πξνζθπγή ζε ππέξνγθν δαλεηζκφ
243

. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε θξίζε 

θαη ην «Μλεκφλην» απνηέιεζαλ θεξαπλφ ελ αηζξία. Καη ηα δχν ήηαλ «ε επηβεβαίσζε 

ησλ αλεζπρηψλ πνπ είραλ εθθξαζζεί πξν πνιινχ γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο»
244

. Ζ 

επηζηξάηεπζε φκσο ηνπ «Μλεκνλίνπ» σο θαξκάθνπ γηα ηε ζεξαπεία ησλ παζνγελεηψλ 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε δελ θάλεθε, φπσο ζα δείμεη ε 

αλάιπζε, λα επηιχεη ηελ θξίζε, αιιά αληηζέησο ηε βάζπλε θαη ηεο πξνζέδσζε λέεο 

δηαζηάζεηο
245

. Ζ ειιεληθή θξίζε έρεη πνιηηηθφ πξφζεκν θαη δελ απνηειεί λνκηθφ 

δήηεκα, αιιά ακηγψο πνιηηηθφ
246

. πλεπψο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ε πνιηηηθή 

δηάζηαζή ηεο ψζηε λα ζπληειεζζεί ε πνιηηηθή ηεο επίιπζε.  

   Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηε ρξενθνπία 

είρε αξρίζεη ήδε απφ ην 2009 φηαλ δηαθαηλφηαλ μεθάζαξα ε απψιεηα ηεο πηζηνιεπηηθήο 
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  Αιηβηδάηνο Ν., Πνηα δεκνθξαηία, φ.π., ζ. 18. 
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  φ.π., ζ. 72. 
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  σηεξέιεο Γ., «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε σο επθαηξία γηα ηελ επαλαζεκειίσζε ηνπ θξάηνπο»,  

ζε: http://www.constitutionalism.gr/html/ent/186/ent.2186.asp, ζ. 18. 
245

  Γηαλλαθφπνπινο Κ., «Μεηαμχ εζληθήο θαη ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο: ην ‘’Μλεκφλην’’ σο 

αλαπαξαγσγή ηεο θξίζεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ»,   

ζην www.constitutionalism.gr/ast/cov/GI/GIANNAKOPOULOS.pdf 
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  Γξφζνο, Γ., «πληαγκαηηθφο ιφγνο θαη νηθνλνκηθή θξίζε», Δθεκεξίδα Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ. 

ηρ. 6, 2011, ζ. 764-765. 
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ηθαλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ
247

.Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ε ρψξα νδεγήζεθε ζε 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, νη νπνίεο φκσο ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

δηφηη ζηελ νπζία απνηεινχζαλ κηα ‘’εζειεκέλε κεηαβίβαζε’’ εμνπζίαο απφ ην ηφηε 

θπβεξλψλ θφκκα(ΝΓ) ζην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο(ΠΑΟΚ). Με 

δεδνκέλε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηα δχν κεγάια θφκκαηα παξνπζίαζαλ δχν 

δηαθξηηέο πνιηηηθέο πξνηάζεηο γηα ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πξνεθινγηθή ηνπο 

εθζηξαηεία. Ζ Νέα Γεκνθξαηία ηφληδε ηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ιήςεο ζθιεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο ψζηε 

λα αλαθνπεί ε πνξεία πξνο ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ. Σν ΠΑΟΚ απφ πιεπξάο 

ηνπ κε ζχλζεκα «Λεθηά ππάξρνπλ» θαη κε ππνζρέζεηο –πνπ ζηε ζπλέρεηα 

απνδείρζεθαλ επίπιαζηεο- γηα αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαηάθεξε ηειηθά λα 

πείζεη ην εθινγηθφ ζψκα θαη λα απνζπάζεη ηε λίθε ζηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ.  

   κσο κε ηελ αλάιεςε ηεο θπβέξλεζεο αθνινχζεζε ε κεηαζηξνθή ηεο θπβέξλεζεο 

Παπαλδξένπ, ε νπνία αθχξσζε ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο θαη παξνρέο θαη εμήγγεηιε 

κηα ζθιεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή
248

.  Απνθνξχθσκά ηεο ήηαλ ε ππαγσγή ηεο ρψξαο ζην 

«Μλεκφλην» ην Μάην ηνπ 2010 ππφ ην θφβν κηαο άηαθηεο ρξενθνπίαο φηαλ είρε πιένλ 

απνιεζζεί ε δπλαηφηεηα ηεο Διιάδαο λα δαλείδεηαη απφ ηηο αγνξέο. Ζ απφθαζε γηα 

πξνζθπγή ζην «Μλεκφλην» ειήθζε απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ παξά ηηο 

πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπ γηα νηθνλνκηθέο παξνρέο θαη θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο 

ηεο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, εθφζνλ δελ πξνεγήζεθε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία ζε 

ζπιινγηθά φξγαλα(φπσο ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο). ζνη βνπιεπηέο 

δηαθψλεζαλ θαη θαηαςήθηζαλ δηαγξάθεθαλ άκεζα κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ
249

.   

   Σν βαζηθφ δίιεκκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζην δεκφζην δηάινγν ήηαλ ην «Μλεκφλην ή 

φρη». Σν δίιεκκα φκσο απηφ ππέθξππηε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» 

ηελ πνιηηηθή, ε νπνία ζπλδεφηαλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ. ηηο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο βξηζθφηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2009 ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ην Μάην ηνπ 2010 ην «Μλεκφλην» ήηαλ ε κφλε ζαλίδα ζσηεξίαο. ε 

απηή ηελ εμέιημε είρε ζπκβάιιεη ε νιηγσξία ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009 

λα πξνιάβνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ. Σα κέηξα πνιηηηθήο πνπ πεξηείρε ήηαλ 
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  φ.π., ζ. 8-9, Κακηζίδνπ Η., «Οηθνλνκηθή θξίζε, χληαγκα θαη δεκνθξαηία», ζε Μνξθσηηθφ 

Ίδξπκα ηεο ΔΖΔΑ(επηκ.), Κξίζε θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, 2013, ζ. 6. 
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   Υξπζφγνλνο Κ., Η θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πληάγκαηνο…, φ.π., ζ. 39-40. 
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ζθιεξά φκσο αλαγθαία θαη ζα ήηαλ πην ήπηα γηα ηηο αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

εάλ ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε πην απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ ηα κέηξα ήηαλ 

επαρζή, θαζψο εμέθξαδαλ ηηο ηδενινγηθέο πξνηηκήζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ(φπσο ηνπ 

ΓΝΣ), νη νπνίνη αγλννχζαλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

Γπζηπρψο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο ε πνιηηηθή ηάμε δελ επηρείξεζε λα επηζεκάλεη ζηελ 

«Σξφτθα» ψζηε ηα κέηξα πνιηηηθήο ηνπ «Μλεκνλίνπ» λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο ειιεληθέο ζπλζήθεο
250

. Απηφ πνπ έθαλε ήηαλ λα θαιιηεξγήζεη κηα αζάθεηα 

γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» ψζηε λα απνπνηεζεί ησλ επζπλψλ ηεο θαη λα ηηο 

κεηαζέζεη ζε άιινπο ζεζκηθνχο θνξείο(π.ρ. ηε δηθαηνζχλε)
251

. Σέινο δελ ζα πξέπεη λα 

αγλνεζεί φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηείρε ζα έπξεπε λα είραλ εθαξκνζζεί πνιιά 

ρξφληα πξηλ θαη εάλ είραλ εθαξκνζζεί ε ρψξα δελ ζα είρε νδεγεζεί ζε απηφ
252

. 

   Ζ ζπλερήο επίθιεζε, ζπλεπψο, ηνπ δηιήκκαηνο «Μλεκφλην ή φρη» δηαζηξέβισζε ην 

κφλν ππαξθηφ δίιεκκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε: «Μεηαξξπζκίζεηο ή 

φρη». Πνηέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αλαβάιινληαλ θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε νδήγεζαλ 

κνηξαία ζην «Μλεκφλην», γηαηί αλαβάιινληαλ θαη απφ πνηνπο; Σν «Μλεκφλην» είλαη 

έλα πξφγξακκα πνπ πεξηέρεη κεηαξξπζκίζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο; 

Καη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ; Ή εάλ δελ κπνξνχλ, πνηεο είλαη 

εθείλεο νη δπλάκεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλάρσκα; Απηή είλαη ε κφλε νπζηαζηηθή 

δηάζηαζε ηνπ «Μλεκνλίνπ», ε πνιηηηθή δηάζηαζε.  

   Σν «Μλεκφλην» δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην απνηέιεζκα ηεο εμάληιεζεο ηεο 

δπλακηθήο πνπ εθιχζεθε κε ηελ εδξαίσζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ηνπ 1974, ηεο 

επηπρέζηεξεο πνιηηεηαθήο πεξηφδνπ ζηελ λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία. Ζ ειιεληθή θξίζε 

έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο αδπλακίεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο νπνίεο νθείινπκε λα 

ζεξαπεχζνπκε ψζηε λα ηελ ππεξβνχκε. Ζ κείδνλνο ζεκαζίαο αδπλακία ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ήηαλ ε επηινγή ηνπ λα εθθξαζζεί κέζα απφ κηα 

ηδενινγία άπιεζηεο ππνηαγήο ζε αηνκηθνχο θαη ζπιινγηθνχο εγσηηζκνχο. Έηζη ε 

δεκνθξαηία έγηλε λνεηή σο ε δχλακε θαζελφο αηνκηθνχ ή ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ «λα 

απαηηεί θαη λα ιακβάλεη, φρη σο ε ειεχζεξα δηακνξθσλφκελε εμνπζία κηαο θνηλσλίαο λα 

δεκηνπξγεί, λα παξάγεη θαη λα παξέρεη δίθαηα θαη ηζφηηκα. Η δεκνθξαηία έγηλε πιηθά 

αληηιεπηή πεξηζζφηεξν σο απφιαπζε θαη ιηγφηεξν σο ειεπζεξία. Η απαίηεζε γηα δηαξθψο 

κεγαιχηεξε πιηθή απφιαπζε πξνβιήζεθε σο πξφηαγκα γηα δηαξθψο πεξηζζφηεξε 
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δεκνθξαηία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε απφιαπζε πνπ παξείρε ε δεκνθξαηία αληηζηνηρνχζε 

ζε πξαγκαηηθή παξαγσγηθή δχλακε ή ήηαλ παξαζηηηθή»
253

. Ζ δεκνθξαηία εθθπιίζζεθε 

ζε ιανιαγλεία, αθνχ δεκνθξαηηθφ ήηαλ πιένλ κφλν φ,ηη ζψπεπε ιατθά ψηα. Οη παξνρέο 

απηέο πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο απαηηήζεηο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ γηα 

πιηθέο απνιαχζεηο ήηαλ παξνρέο κε δαλεηθά ρξήκαηα, επίπιαζηεο θαη ρσξίο αληίθξηζκα 

θαη νδήγεζαλ ζηε ρξενθνπία. Οη πιηθέο παξνρέο κε αληάιιαγκα ηελ ςήθν απνηέιεζαλ 

ηελ πάγηα –πειαηεηαθή- πνιηηηθή ησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ην κεγάιν 

εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο
254

. Ζ πειαηεηαθή απηή πνιηηηθή ήηαλ 

ε βάζε, ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ειιεληθή νηθνλνκία κεηαπνιηηεπηηθά θαη 

πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία: ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα σο αληηζηάζκηζκα γηα ηηο ρακειέο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ην ραιαξφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηε θνξνδηαθπγή θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Σα ζηνηρεία απηά 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλέλσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζηε κεηαπνιηηεπηηθή 

Διιάδα αλάκεζα ζηνπο θαπηηαιηζηέο, ηε κεζαία ηάμε θαη ηκήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 αλέηξεςε απηφ ην ζχζηεκα, ελψ ην 

«Μλεκφλην» ηνπ 2010 έζεζε θαη επίζεκα πιένλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζπκκαρία κε ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ είραλ σθειεζεί απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα
255

.  

   Ζ θξίζε θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ νδήγεζαλ ζην «Μλεκφλην» ζπλδένληαη 

ζπλεπψο κε ην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επί ηνπ νπνίνπ νηθνδνκήζεθε ε Διιάδα 

ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Μεηά ην 1974 ν δεκφζηνο ηνκέαο άξρηζε λα επεθηείλεηαη, θαζψο 

νη θπβεξλήζεηο εθάξκνζαλ δπν παξάιιειεο ζηξαηεγηθέο: ηελ θξαηηθνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε θνηλσληθνχο ηνκείο. Οη 

δεκφζηεο δαπάλεο άξρηζαλ λα απμάλνληαη ήδε απφ ην 1974 θαη κεηά θαη ηδηαίηεξα ηε 

δεθαεηία ηνπ ’1980. Οη δαπάλεο ηεο δεθαεηίαο απηήο ήηαλ θπξίσο θνηλσληθέο(παηδεία, 

πγεία, αζθάιηζε, ζπληάμεηο) θαη ε επέθηαζή ηνπο ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιάδαο θαη ηελ ελαξκφληζή ηεο κε ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. Ζ 

επέθηαζε απηή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζηεξίρζεθε ζε δχν ππιψλεο: ζηελ αχμεζε ησλ 

δεκφζησλ εζφδσλ θαη θπξίσο ζην δαλεηζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ ην πςειφ δεκφζην ρξένο ηνπ 

2009 είλαη απφηνθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’1980. Σν 1980 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 20 % ηνπ 

ΑΔΠ, ην 1990 80 % θαη κέρξη ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 θπκάλζεθε ζηα 

επίπεδα ηνπ 80-115 %. 
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   Σα δεκφζηα έζνδα αληινχληαλ απφ έλα αλαρξνληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν θαηά ηα 2/3 εδξαδφηαλ ζηε ζπιινγή έκκεζσλ θφξσλ(θφξσλ πνπ επηβάιινληαη 

ζηελ θαηαλάισζε θαη δαζκνχο) θαη θαηά ην 1/3 άκεζσλ θφξσλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο πξνέξρνληαλ απφ ηε θνξνιφγεζε κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ. Έηζη έκεηλαλ 

εθηφο θνξνιφγεζεο νη επηρεηξήζεηο, ηα αηνκηθά εηζνδήκαηα απφ κηθξνεπηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ. Σε δεθαεηία ηνπ ’1980 ηα δεκφζηα έζνδα 

πξνέξρνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ζπιινγή έκκεζσλ θφξσλ, ελψ ε άκεζε 

θνξνινγία απφ κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο. Σν έιιεηκκα ηε δεθαεηία ηνπ ’1980 

θηλήζεθε γχξσ ζην 10 %, ην 1990 ζην 15 % θαη ηελ πεξίνδν 1995-2008 ζην 6 % ηνπ 

ΑΔΠ. Απηή ηελ ηειεπηαία πεξίνδν(1995-2008) ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζήιζε ζε ηξνρηά 

αλφδνπ, ε νπνία αθνξνχζε ηέζζεξηο ηνκείο: (α) ηνλ ηνπξηζκφ, (β) ηε λαπηηιία, (γ) ηηο 

θαηαζθεπέο, (δ) ηηο κεηαθνξέο, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο ηξάπεδεο. Ζ λέα νηθνλνκηθή 

δνκή είρε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο(κέζσ ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ) θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ σο ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ ζα 

ζπληεινχζε ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία απέθηεζε έλα ηδηφηππν 

ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ηεο θξαηηθήο επέθηαζεο θαη ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο δηαθφξσλ ηνκέσλ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ελψ ε εμάξηεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

θνξά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκφζηα ζθαίξα πνπ θαηαιάκβαλε ην 45 % ηνπ ΑΔΠ λα 

κεηαηξαπεί ζε πξνλνκηαθφ πεδίν πνιηηηθήο δηαρείξηζεο κε ηελ αλάπηπμε πειαηεηαθψλ 

πξαθηηθψλ. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα απέθηεζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ηζρχ θαη εγεκφλεπζε 

επί ηεο νηθνλνκίαο. Κάζε θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απφ ην 1980 έσο ην 2010 ήηαλ 

ειιεηκκαηηθφο, θαζψο νη θπβεξλήζεηο δελ θαηφξζσζαλ λα εμπγηάλνπλ ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα επηηχρνπλ ηε θνξνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ 

εηζνδεκάησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ. Απηφ δελ θαηέζηε εθηθηφ γηα ην ιφγν 

φηη κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ(κεζαίσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ) δεκηνπξγήζεθε έλα 

ζχζηεκα «λφκηκεο θνξναζπιίαο». Σν ζχζηεκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ‘’θαηαθεξκαηηζκέλνπ’’ αλαρξνληζηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

αληηπξννδεπηηθφ ραξαθηήξα ζπληεξνχζε θαη αλαπαξήγαγε θνηλσληθέο αληζφηεηεο, 

εθφζνλ δελ αλαδηέλεκε πφξνπο απφ ηα εχπνξα ζηα αζζελέζηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 
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Παξά ηα επαλαιακβαλφκελα ζηαζεξνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα ην δεκφζην ρξένο δελ 

θαηάθεξε λα κεησζεί ηελ πεξίνδν 1980-2009, ελψ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’1990 

κέρξη ηελ πξνζθπγή ζην Μεραληζκφ ηήξημεο ηνπ 2010 εθαξκφζζεθε ε πνιηηηθή ησλ 

‘’πιαζκαηηθψλ ζηνηρείσλ’’ ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ.  Παξά ην γεγνλφο ινηπφλ 

φηη γηα ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ζηνρνπνηήζεθαλ νη πςεινί κηζζνί θαη ν 

δηνγθσκέλνο δεκφζηνο ηνκέαο, ην ειιεληθφ πξφβιεκα είλαη πνιηηηθφ θαη ζπζηεκηθφ 

πξφβιεκα θαη πεγάδεη απφ ηνλ ηξφπν άληιεζεο ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη ην 

αλαρξνληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο, επνκέλσο, είλαη ην πξντφλ ηεο ‘’θνξναζπιίαο’’ ησλ εχπνξσλ 

νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία δηεθδίθεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα 

θαηνρπξψζνπλ απφ ηελ πνιηηεία. Σα δχν κεγάια θφκκαηα πνπ ελαιιάρζεθαλ ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζπλήξγεζαλ ζε απηή θαη ηελ αλαπαξήγαγαλ κε ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ πξνψζεζαλ. Οδεγεζήθακε έηζη κνηξαία ζηε ρξενθνπία δηφηη εμέιεηπε ε 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο, ε 

νπνία δηέξρνληαλ κέζα απφ δχν κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαξθψο αλαβάιινληαλ θαηά ηε 

Μεηαπνιίηεπζε: ηε δεκηνπξγία κηαο αμηφπηζηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε ζέζπηζε 

ελφο ζχγρξνλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο
256

. Καη ε επζχλε απηήο ηεο αλαβνιήο είλαη 

ακηγψο πνιηηηθή θαη ειιεληθή, θαζψο νη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά ήηαλ απξφζπκεο λα 

πξνσζήζνπλ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ππφ ην θφβν ηνπ ‘’πνιηηηθνχ θφζηνπο’’. 

   Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηείρε ην «Μλεκφλην» βξήθαλ σο αλάρσκα ηηο αληηδξάζεηο 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαζψο έζηγαλ θεθηεκέλα πνπ πεξηήιζαλ ζε απηέο απφ ην 

δηεθζαξκέλν θνκκαηνθξαηηθφ θαη πειαηεηαθφ θαζεζηψο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Ζ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ κία απφ απηέο. Ζ θνξνδηαθπγή πνπ 

ζπληεξνχζε απηφ ην ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ έξημε 

φιν ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηε θνξνιφγεζε κηζζσηψλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζηξψκαηα απηά είραλ κηθξφηεξν κεξίδην 

επζχλεο γηα ηελ θξίζε ζε ζρέζε κε ηα πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Ζ επηινγή 

απηή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο θαη ησλ πεξηθνπψλ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νδήγεζε ζε βαζχηεξε 

χθεζε(-25 % ηνπ ΑΔΠ) θαη πςειή αλεξγία(28 %). Γεκηνχξγεζε έηζη έλα θαχιν θχθιν 

θαη απέδεημε φηη ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο ηνπ «Μλεκνλίνπ» φρη κφλν δελ ζεξάπεπζε ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά αληηζέησο εμαζζέληζε ηελ αλάπηπμε θαη αχμεζε ην δεκφζην 
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ρξένο. Σν ηειεπηαίν, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ην «Μλεκφλην», ην 2014 βξέζεθε ζηα 

επίπεδα ηνπ 2010(320 δηο. ή 175 % ηνπ ΑΔΠ). Με δεδνκέλε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο πςειήο αλεξγίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην ειιεληθφ ρξένο 

δελ είλαη βηψζηκν. Γηφηη ην ‘’θάξκαθν’’ «Μλεκφλην» δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα ηνλ 

αζζελή, ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απέηπραλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα κέηξα ηνπ ζηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη έηζη ηέζζεξα ρξφληα 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ βξίζθνληαη ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ αδηεμφδνπ. Ζ κφλε ιχζε είλαη ε 

βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο
257

. 

   πλεπψο ην «Μλεκφλην» έξρεηαη απφ καθξηά, απφ ηηο πνιηηηθέο ‘’θνξναζπιίαο’’ ηεο 

πεξηφδνπ 1980-2010 πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ θαη εηζάγεη ηε ρψξα ζε κηα 

κεηαβαηηθή πνιηηεηαθή πεξίνδν, κηα «λέα Μεηαπνιίηεπζε» κε αζαθή ραξαθηεξηζηηθά. 

Γη’ απηφ απνηειεί έλα πνιηηεηαθφ γεγνλφο κείδνλνο ζεκαζίαο
258

. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ην 2010 μεθηλά κηα λέα πνιηηεηαθή πεξίνδνο πνπ έρεη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αιιαγή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ηεο πξνκλεκνληαθήο Διιάδαο, ρσξίο φκσο λα ζίγεηαη ην 

πνιίηεπκα, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα είλαη θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Αληηζέησο ην 

πνιηηηθφ θαη θνκκαηηθφ ζχζηεκα ‘’θαξθηλνβαηεί’’ πιήξσο απαμησκέλν θαη 

απνλνκηκνπνηεκέλν · δελ επεξεάδεη φκσο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα δηέξρεηαη κηα ζνβαξή θξίζε λνκηκνπνίεζεο, θαζψο 

έρεη δηαξξαγεί ε βάζε επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία: ε 

ζρέζε αληηπξνζψπεπζεο εθινγέα θαη εθιεγφκελνπ. Σν παξάδνμν σζηφζν είλαη φηη ελψ 

φινη δηαπηζηψλνπλ ηε βαζηά θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη είηε ππνζηεξίδνπλ ην «Μλεκφλην» είηε φρη έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ 

αμηαθφ γλψκνλα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε. 

Απηφ καξηπξεί φηη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε δελ κεηαηξάπεθε ζε θξίζε ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ζε ζπληαγκαηηθή θξίζε ή ζε αθπβεξλεζία
259

.  
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259

  Μαληηάθεο Α., «Σν άδνμν ηέινο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη νη φξνη αλάδπζεο κηαο λέαο 

κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ», ζε www.constitutionalism.gr/site/wp-

content/mgdata/pdf/456politeiakesmetabolesmel572012.pdf 
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    Σν «Μλεκφλην», εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ κνληέιν, κεηέβαιιε ηε ζεζκηθή θαη 

πνιηηηθή ηζνξξνπία ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

«πξσζππνπξγνθεληξηθνχ» κνληέινπ εμνπζίαο, ζην νπνίν είρε νηθνδνκεζεί ε 

κεηαπνιηηεπηηθή δεκνθξαηία, ην «Μλεκφλην» ήξζε λα εληζρχζεη ην ζπγθεληξσηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν έλαληη ηεο 

λνκνζεηηθήο θαη εμνπιίζζεθε κε επξχηαηεο εμνπζηνδνηήζεηο
260

. Απηφ ζπληειέζζεθε κε 

ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ ζηε βάζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 44 §1 .
261

 γηα 

παξάθακςε ηεο ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ςήθηζεο λφκσλ απφ ηε 

Βνπιή θαη αλάιεςε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ(ΠΝΠ)
262

. Έηζη κεηαβιήζεθε ν 

ραξαθηήξαο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο λνκνζέηεζεο, εθφζνλ ν ξφινο ηνπ 

λνκνζέηε ππνβαζκίζηεθε ζηελ ‘’επηθχξσζε’’ πξνδηακνξθσκέλσλ λνκνζεηηθψλ 

παθέησλ. Ο θαηαηγηζκφο κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαλ ηα ηειεπηαία ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε 

ππνβάζκηζε θαη ην ξφιν ησλ βνπιεπηψλ ζε φξγαλα ‘’επηθχξσζεο’’ πξνεηιεκκέλσλ 

απνθάζεσλ
263

.  

   Σν ειιεηκκαηηθφ απφ πιεπξάο ζεζκηθψλ αληηβάξσλ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο πνπ νδήγεζε ζην «Μλεκφλην» δελ θάλεθε επνκέλσο λα ζεξαπεχεηαη 

νχηε ζηε κλεκνληαθή επνρή, αιιά αληηζέησο ε θξίζε πνπ δηέξρνληαλ βάζπλε θαη 

απέθηεζε λέα ραξαθηεξηζηηθά. Με απηά ηα δεδνκέλα έγηλε νινέλα θαη κεγαιχηεξνο ν 

θίλδπλνο ε θξίζε ρξένπο λα κεηαηξαπεί ζε θξίζε δεκνθξαηίαο
264

. Σν αθφκε πην 

εληζρπκέλν απφ ηε κλεκνληαθή επνρή «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ 

καο θιεξνδφηεζε ε Μεηαπνιίηεπζε παγίσζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θαζηέξσζε έλα 

αθφκε πην ζπγθεληξσηηθήο κνξθήο ζχζηεκα εμνπζίαο. Σν ζχζηεκα απηφ ήηαλ πιένλ 

έλα «θιεηζηφ» ζχζηεκα θπβέξλεζεο, ην νπνίν αλέιαβε θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα θαη 

ρσξίο λα επηδηψμεη ηε ζπλαίλεζεο ηεο θνηλσλίαο λα δηαρεηξηζζεί εθείλν ην πνιηηηθφ 

αίηεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο θαη ηελ επξσπατθή ηεο πνξεία. Σν 

αίηεκα απηφ δελ απνηέιεζε επνκέλσο αληηθείκελν πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο νχηε 

                                                 
260

  Κατδαηδήο, φ.π., ζ. 17. 
261

 Σν νπνίν αλαθέξεη: «ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο 

αλάγθεο ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κπνξεί, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 
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  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 57-60. 
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  Κατδαηδήο, φ.π. 
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  Κακηζίδνπ, φ.π. 
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ζρεδηάζηεθε απφ λέν θπβεξλεηηθφ ζρήκα, αιιά αλαηέζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2011, κεηά 

ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ, ζε έλα ηερλνθξάηε, ην Λ. Παπαδήκν, 

πξψελ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ο λένο πξσζππνπξγφο δελ επηιέρζεθε απφ 

ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο πνπ δηέζεηε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

πιεηνςεθία, φπσο νξίδεη ην άξζξν 38 §2 ., αιιά απφ ηελ ηφηε ηξηθνκκαηηθή 

θπβέξλεζε ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ. Οκνίσο θαηά ηελ αλάδεημή ηνπ παξαβηάζζεθαλ θαη νη 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 37 §4 ., ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο 

απφ εμσθνηλνβνπιεπηηθφ πξφζσπν κε ηε κεζνιάβεζε φκσο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

νκάδαο ηνπ θφκκαηνο ή ησλ θνκκάησλ πνπ ζα ζηεξίμεη/ζηεξίμνπλ ηε λέα 

θπβέξλεζε
265

. Καηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο αλάδεημεο ηεο θπβέξλεζεο Παπαδήκνπ 

επεξέαζε ηε θχζε θαη έθηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ επζχλεο. Δθείλνο αλαθεξφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ησλ ηξηψλ θνκκάησλ πνπ ηνλ επέιεμαλ θαη 

δηαπξαγκαηεπφηαλ κε απηνχο ηα κέηξα πνιηηηθήο ηνπ «Μλεκνλίνπ» πνπ ζα πινπνηνχζε 

ε θπβέξλεζε χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη θξίζηκεο πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ 

ηεο ρψξαο ειήθζεζαλ απφ απηφ ην θιεηζηφ θαη νιηγνκειέο ‘’επηηειείν’’ πνπ 

απαξηίδνληαλ απφ ηελ ηερλνθξαηηθή θπβέξλεζε Παπαδήκνπ θαη ηα ηξία θφκκαηα πνπ 

ηε ζηήξηδαλ, ππφ ην δίιεκκα «ιηηφηεηα ή άηαθηε ρξενθνπία». Σν δίιεκκα απηφ 

δηαηεξήζεθε θαη ζηηο επφκελεο δηπιέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ θαη Ηνπλίνπ 2012, έιαβε 

φκσο λέα κνξθή, ε νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξακνλή ηεο ρψξαο ζην επξψ ή φρη
266

. 

Οη εθινγέο απηέο ήηαλ χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο θαη παξά ην θφβν 

πνπ θαιιηεξγήζεθε, θπξίσο απφ ηα ΜΜΔ, γηα έμνδν απφ ηελ επξσδψλε θαη αλαθνπή 

ηεο πνξείαο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ην εθινγηθφ ζψκα ςήθηζε κε λεθαιηφηεηα θαη 

αλέδεημε ζηαζεξή θπβέξλεζε. Ζ ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

ζπλεξγαζία ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΓΖΜΑΡ ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ππνζηήξηδε κία 

θηινεπξσπατθή ζηάζε. Δάλ φκσο απηή ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί εμαξηήζεθε απφ ηε 

δηάδξαζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ εμειίμεσλ
267

.  

   Σν θνκκαηηθφ ζχζηεκα απφ πιεπξάο, ππφ ηα δεδνκέλα ηεο κλεκνληαθήο πεξηφδνπ 

απιψο επηβεβαίσζε ηνλ εθθπιηζκφ ηεο δεκνθξαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. Ήδε πξηλ ηελ 

θξίζε ηα δχν κεγάια θφκκαηα(ΝΓ, ΠΑΟΚ), πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε κεηαπνιηηεπηηθή 
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  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 49-51.  
266

  Κακηζίδνπ, φ.π., ζ. 6-8.  
267

  Lavdas K., Mendrinou M., «Contentious Europeanisation and the Public Mind: Greece in 

Comparative Perspective», P. Sklias and N. Tzifakis (eds.), Greece’s Horizons, The 

Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs, 

DOI 10.1007/978-3-642-34534-0_4, Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy, Athens 

2013, ζ. 53. 
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πνιηηηθή ζθελή, είραλ απνιέζεη ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, αθνχ νη πνιηηηθνί 

ηνπο ζηφρνη είραλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηδίσμε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ηδηνηειεηψλ 

ησλ ζηειερψλ ηνπο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ. Ζ δπζαξέζθεηα 

ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα εληζρχζεθε απφ ηελ ‘’απνζηέσζε’’ απηή 

ησλ θνκκάησλ θαη νδήγεζε ζηελ απνλνκηκνπνίεζή ηνπ
268

.  

   Σν θελφ εθπξνζψπεζεο απφ ηε θζνξά ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ, αιιά θαη ε 

ζηνρνπνίεζε ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο σο ππεχζπλνπ γηα ηελ θξίζε 

θαη ηε δηαθζνξά είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε ελφο λένπ θφκκαηνο ηεο Υξπζήο 

Απηήο πνπ αλήθε ζην ρψξν ηεο Άθξαο Γεμηάο. Σν λέν απηφ κφξθσκα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο «θφκκα-εγθιεκαηηθή νξγάλσζε»
269

 δηφηη ρξεζηκνπνηεί σο κέζν 

πνιηηηθνχ αγψλα ηε βία. Ζ εμέιημε απηή απνηειεί αλακθηζβήηεηα νπηζζνδξφκεζε ζε 

απηαξρηθέο κεζφδνπο άζθεζεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη απνδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά 

πσο ην «Μλεκφλην» φρη κφλν δελ επέιπζε ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά παξ’ νιίγνλ λα νδεγήζεη ζε θξίζε δεκνθξαηίαο. Ζ ζχιιεςε θαη 

θπιάθηζε ηνπ αξρεγνχ θαη κειψλ ηεο νξγάλσζεο δελ αθχξσζε, αιιά κφλνλ κείσζε ηελ 

εθινγηθή ηεο επηξξνή. Σν επηπρέο είλαη φηη ε πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο 

θαηαδίθαζε ηηο θαζηζηηθέο κεζφδνπο πνπ κεηέξρνληαλ ην κφξθσκα απηφ θαη 

εμαθνινπζεί, παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, λα δηαπλέεηαη απφ δεκνθξαηηθά 

θαη θηιειεχζεξα ηδεψδε. Ζ αλάδπζε ηέηνησλ αθξνδεμηψλ κνξθσκάησλ είλαη θαηλφκελν 

πνπ παξαηεξείηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο. Ζ πξνζθπγή φκσο ζε 

αθξαίεο ή ιατθηζηηθέο πξαθηηθέο δελ απνηειεί δηέμνδν, αιιά απεηιή γηα ηε δεκνθξαηία.  

   Ο κφλνο δξφκνο γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» είλαη ε πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ 

επηινγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αλαβάιινληαλ θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε. Με ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ζηελ απειεπζέξσζε 

ησλ πγηψλ, άξηζησλ -θαη φρη αξεζηψλ- θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο 

γηα ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο ζηε κεηακλεκνληαθή επνρή. Σν «Μλεκφλην» απνηειεί κηα 

δηαηξεηηθή ηνκή πνπ ζα γελλήζεη λένπο ζπζρεηηζκνχο θνηλσληθνπνιηηηθψλ δπλάκεσλ. 

Οη δπλάκεηο απηέο ζα νηθνδνκήζνπλ ηε «λέα Μεηαπνιίηεπζε». Ζ ζπγθξφηεζή ηεο ζα 

δηέιζεη κέζα απφ κηα αξγή δηαδηθαζία θαη ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
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αίηεκα ηεο ζεηζάρζεηαο», Έζλνο, 16-09-2013. 
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  Κακηζίδνπ Η., «Σν θφκκα-εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη ην χληαγκα», ζε 
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πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππεξβεί ηηο κεηαπνιηηεπηηθέο αγθπιψζεηο θαη λα εδξαηψζεη 

έλα λέν ζχζηεκα ζηεξηγκέλν ζε λέα θαη πγηή νηθνλνκηθή δνκή.  

 

 

 

• Κεθάιαην Σξίην : Σν κέιινλ ησλ ζεζκώλ κεηά ηελ θξίζε  θαη ην «Μλεκόλην» θαη 

ελ όςεη κηαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεώξεζεο. 

 

 

   ην ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην ηεο αλάιπζεο ζα επηρεηξεζεί λα εμεηαζζεί πψο ε θξίζε 

επεξέαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πνην είλαη ην κέιινλ ηνπο 

κεηά απφ απηήλ θαη εάλ θαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζε κηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Ζ αλάιπζε δηαξζξψλεηαη ζε ηξία ππνθεθάιαηα. 

ην πξψην εμεηάδεηαη ε επηξξνή πνπ έρεη αζθήζεη ε θξίζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ. ην δεχηεξν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

ζην ζπληαγκαηηθφ θείκελν κε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαη ηέινο ζην ηξίην 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο ζπλεηζθνξάο κηαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο 

ζηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.  

 

− 3.1. Σν ύληαγκα θαη νη ζεζκνί ζηελ επνρή ηεο θξίζεο. 

 

   Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 δελ άθεζε αλεπεξέαζην ην χληαγκα, ηνπο 

ζεζκνχο θαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ κεηάιιαμε πνπ 

ππέζηεζαλ δελ εκθαλίζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, αιιά είρε αξρίζεη λα εθδειψλεηαη 

ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηελ αλάδπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε πξνψζεζε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο κνξθήο ‘’πιαλεηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο’’ πνπ ππεξέβαηλε ηελ θξαηηθή θπξηαξρία, θαηαξγνχζε ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο θαη ηηο ζπλέλσλε ζε έλα λέν ζχζηεκα ππφ ηνλ φξν 

«δηαθπβέξλεζε»(governance). ην ζχζηεκα απηφ ε θξαηηθή θπξηαξρία δελ απνηειεί 

πιένλ έλα απφιπην, ζηαηηθφ θαη αδηαίξεην κέγεζνο, αιιά εθδήισζε ελφο ζχλζεηνπ 

κεηαβιεηνχ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ δχλακεο θαη ηζρχνο
270

.  
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   Ζ Διιάδα σο εζληθφ θξάηνο έγηλε ηκήκα απηήο ηεο ‘’δηαθπβέξλεζεο’’ θαηά θχξην 

ιφγν κέζα απφ ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ζην ζχζηεκα ηεο ‘’πνιπεπίπεδεο 

δηαθπβέξλεζεο’’, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε παξαγσγή πνιηηηθψλ ζπληειείηαη κε 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εζληθνί θαη ππεξεζληθνί ζεζκνί θαη θνξείο. 

πλεπψο απνηέιεζε έθηνηε έλα δηεζλνπνηεκέλν θξάηνο
271

. 

   Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηβεβαίσζε ηηο κεηαβνιέο απηέο πνπ επήιζαλ ζηα εζληθά θξάηε 

θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηελ Διιάδα κε ηελ αλάδπζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δειαδή ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. ην λέν απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε 

δηεζλνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ έθεξε ηα 

εζληθά θξάηε αληηκέησπα κε ην αθξαίν ‘’θνληακεληαιηζκφ ηεο αγνξάο’’. Ζ ‘’αγνξά’’ 

δηεθδίθεζε πιένλ ηελ θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ ππνηαγή 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζηηο επηηαγέο ηεο. Σν δηεζλέο θαη εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ζπξξίθλσζε ηα πεξηζψξηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ πιεπξάο 

εζληθψλ θξαηψλ, ηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα δηέθπγαλ θάζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

έιεγρν, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηδησηηθνπνηήζεθαλ ελψ ράζεθαλ θεθηεκέλα εηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ ‘’αγνξά’’, δειαδή 

ηα ηδησηηθά θέληξα ηζρχνο αιιά θαη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί(Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, ΓΝΣ, ΟΟΑ,ΠΟΔ) κεηαηξάπεθε έηζη ζε έλα αδίζηαθην θέληξν ηζρχνο πνπ 

επηδίσμε ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηειηθά ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο. Απνθνξχθσκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ ε αζπδνζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008
272

.  

   Ζ θξίζε απηή επέηεηλε ηηο κεηαβνιέο πνπ έθεξε ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ζην πνιηηηθφ 

θαη ζεζκηθφ επίπεδν. Ζ πνιηηηθή θαη ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο αθνξά ζηελ 

επίδξαζε πνπ απηή άζθεζε ζηα ζεκέιηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ζπληαγκαηηθφ θξάηνο». Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζζεθαλ κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη κεηέπεηηα κε ηελ θξίζε ηνπ 2008 θιφληζαλ ηα ζεκέιηά ηνπ: ηελ 

εζληθή (θξαηηθή) θπξηαξρία, ηελ πνιηηηθή απηνλνκία θαη ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα(αηνκηθά θαη θνηλσληθά) πνπ απηφ θαηνρχξσλε
273

. 

                                                 
271
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ζ. 168 επ. 
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   ην πεδίν ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ε θξίζε ήξζε λα επηβεβαηψζεη ηε ζπξξίθλσζε πνπ 

είρε ζπληειεζζεί ζηελ θπξηαξρία ησλ εζληθψλ θξαηψλ κε ηελ αλάδπζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ πεξαηηέξσ ππνλφκεπζή ηεο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο έζεζε ην 

δήηεκα ηεο θξίζεο ηνπ πληάγκαηνο σο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαηνρπξψλεη ηελ 

εζληθή (θξαηηθή) θπξηαξρία θαη νξηνζεηεί ηελ θξαηηθή εμνπζία. Σν δήηεκα απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηε κεηάιιαμε πνπ έρεη ππνζηεί ην εμνπζηαζηηθφ θαηλφκελν ιφγσ ηεο 

ηάζεο ηεο ‘’αγνξάο’’ λα θπξηαξρήζεη επί ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έηζη ην εμνπζηαζηηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη νξηνζεηεζεί κέζσ 

ηνπ πληάγκαηνο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θξαηψλ ππεξβαίλεη πιένλ ηα εζληθά θξάηε 

θαη απνθηά ππεξεζληθφ ραξαθηήξα. ην λέν ππεξεζληθφ πεξηβάιινλ πνπ εληάζζεηαη 

θπξηαξρεί ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ, νη έιεγρνη είλαη ειάρηζηνη θαη ν 

αληαγσληζκφο κεγάινο. Με απνηέιεζκα λα κεηαιιάζζεηαη ζε έλα πνιππιφθακν θαη 

αζχδνην εμνπζηαζηηθφ κφξθσκα πνπ ππνλνκεχεη ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ελφο ‘’θξάηνπο λπρηνθχιαθα’’ πνπ έρεη απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα 

κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ‘’αγνξψλ’’
274

. Σν θπξίαξρν 

θξάηνο, ην εζληθφ θξάηνο, επηρεηξεί λα ζπγθξνπζζεί κε ηηο ‘’αγνξέο’’ σο δηεζλήο 

νηθνλνκηθφο δηαπξαγκαηεπηήο ζην φλνκα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζχγθξνπζή ηνπ 

απηή αλαδεηθλχεη ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε θπξηαξρία ζήκεξα έρεη μεπεξάζεη πιένλ ηα 

φξηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη είλαη αλαγθαζκέλε λα ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα κηαο 

‘’ζπλαξρίαο’’, κηαο ζπλέξγεηαο δειαδή πνιιαπιψλ θπξηαξρηψλ. Έρεη απνιέζεη ζπλεπψο 

ηε ‘’ρσξηθή’’ ηεο δηάζηαζε, ε νπνία ηελ πεξηφξηδε ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο
275

.  

   Ζ θξίζε πνπ πθίζηαηαη ην εζληθφ θξάηνο δελ αθνξά κφλνλ ην πεδίν ηεο θπξηαξρίαο, 

αιιά θινλίδεη αθφκε θαη ηε λνκηκνπνηεηηθή ηνπ βάζε: ηε ιατθή θπξηαξρία. Ζ δηάζηαζε 

απηή ζπλδέεηαη κε ηελ απνδπλάκσζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ επνρή 

ηεο θξίζεο. Γηφηη πξάγκαηη ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 

νκαιά, ε αλάδεημε ησλ θπβεξλήζεσλ γίλεηαη κέζα απφ δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο(εθινγέο) φκσο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί θαη’ επίθαζε. Πίζσ απφ ηε ιεπηή 

απηή επηθάλεηα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπληεινχληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηα ζεκέιηα 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη εηδηθφηεξα ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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  φ.π., ζ. 2-3. 
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 88 

Καη απηφ θαζψο νη απνθάζεηο πιένλ ιακβάλνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο εθηειεζηηθά ησλ ‘’αγνξψλ’’ φξγαλα. Ζ θξίζε αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

Κνηλνβνπιίσλ θαη ε παζεηηθή ζηάζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ραξαθηήξα ηεο δεκνθξαηίαο. ια απηά καο βνεζνχλ λα εμαγάγνπκε 

ην ζπκπέξαζκα φηη ην δεηνχκελν είλαη πιένλ ε θξίζε ηεο πνιηηηθήο απηνλνκίαο ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο ζηνπο θαηξνχο ηεο θξίζεο. Σν αλεζπρεηηθφ εδψ είλαη φηη ε πνιηηηθή 

απηνλνκία δελ ζπξξηθλψλεηαη κφλνλ ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη απφ ππεξεζληθά 

θέληξα, αιιά θαη απφ πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο εληφο ηνπ ππξήλα 

ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θξάηνπο, νη νπνίεο έρνπλ αιινηξησζεί απφ ηζρπξά νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη αιιαγέο απηέο πνπ ζπληεινχληαη γχξσ καο δελ 

απνηεινχλ απιψο κηα ζχγθξνπζε εζληθνχ θξάηνπο θαη ‘’αγνξψλ’’, θαζψο ε ζχγθξνπζε 

απηή ππνθξχπηεη κηα πην ζχλζεηεο κνξθήο ζχγθξνπζε κεηαμχ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δπλάκεσλ κε ζηφρν λα δηεθδηθήζνπλ ηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο. Σεο 

πνιηηηθήο σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλαγέλλεζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

Γεκνθξαηία θαη πνιηηηθή παζρίδνπλ λα επηβηψζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα 

ηδησηηθά ζπκθέξνληα (‘’αγνξά’’) επηρεηξνχλ λα ηηο ππνθαηαζηήζνπλ θαη λα επηβάιινπλ 

ηε δηθή ηνπο ηδηφηππε ‘’θπξηαξρία’’. Μηα κεηαιιαγκέλε ‘’θπξηαξρία’’, ελ νπνία πφξξσ 

απέρεη απφ ηελ θπξηαξρία φπσο ηε γλσξίζακε ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ.  

   Ζ θξίζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε κεηάιιαμε ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο 

λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ κεηάιιαμε απηή δελ 

έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, δελ απνξξέεη δειαδή απφ ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά είλαη κηα εμέιημε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θπξίαξρε ζηνλ 

επξσπατθφ θαη ην δηεζλή ρψξν ηάζε ‘’δπζπηζηίαο πξνο ηε δεκνθξαηία’’
276

. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζέηεη έηζη ζε δνθηκαζία ηελ ίδηα ηε δεκνθξαηία
277

, θαζψο νη ζεζκνί 

δηακνξθψλνληαη πιένλ κε βάζε ηηο ζθνπηκφηεηεο ηεο ‘’αγνξάο’’ θαη απνθάζεηο 

επηβάιινληαη ζην εζληθφ επίπεδν απφ ππεξεζληθά κνξθψκαηα, φπσο ε ΔΔ, ελ ίδεη κηαο 

«ζθιεξήο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο». Ζ πεηζαξρία απηή επηρεηξήζεθε λα 

ζπληαγκαηνπνηεζεί ζηα εζληθά θξάηε κε ηελ πξνψζεζε κηαο «ζπληαγκαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο» σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θξίζεο ζηελ Δπξψπε, 

δεδνκέλεο ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ νξάκαηνο γηα έλα Δπξσπατθφ χληαγκα γηα ηελ 
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  Κακηζίδνπ Η., «Οηθνλνκηθή θξίζε, χληαγκα θαη δεκνθξαηία», ζε Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο 

ΔΖΔΑ(επηκ.), Κξίζε θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, 2013. 
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  φ.π. 
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πνιηηηθή ηεο ελνπνίεζε. ε κηα Δπξψπε φπνπ ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ηείλεη λα 

ηζνπεδψζεη ηα ζεκέιηά ηεο θαη πνπ ηελ έρεη εηζαγάγεη ζε κηα πνξεία πνπ είλαη ακθίβνιν 

πξνο ηα πνχ νδεχεη.  

   πλεπψο ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο ζπκπνξεχεηαη κε 

απηφ ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο ρψξνπ ελψ ε ζπκκεηνρή ζην επξσπατθφ 

κφξθσκα πνπ δελ έρεη αθφκα πξνζδηνξίζεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη θαζηζηά 

ηαπηφρξνλα αβέβαηε θαη ηε δηθή ηεο πνξεία. Σν εζληθφ χληαγκα δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θξίζεο δηφηη ε ιχζε απηή ππεξβαίλεη πιένλ ην 

εζληθφ επίπεδν
278

 θαη δηφηη ηειηθά ην πξφβιεκα δελ είλαη ζπληαγκαηηθφ, αιιά πνιηηηθφ. 

Ζ ιχζε ηνπ δηέξρεηαη δειαδή κέζα απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ
279

. Σν εζληθφ χληαγκα δηέξρεηαη θαη εθείλν κηα θάζε θξίζεο. 

Ήδε απφ ην 2002 ζσζηά επηζεκαίλνληαλ φηη ην εζληθφ χληαγκα έρεη πιένλ ράζεη ηε 

δπλακηθή ηνπ αθνχ ε εζλνθεληξηθή ηνπ πξφζιεςε έρεη θαη’ νπζία ππεξθεξαζηεί απφ 

ηελ επξσθεληξηθή σο απφξξνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηνλ «επξσπατθφ 

ζπληαγκαηηθφ πνιηηηζκφ»
280

. Ζ πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο εάλ ηειηθψο επνδσζεί 

ζα παγηψζεη πιένλ ηελ πιήξε ‘’αλαρψξεζε’’ ηνπ εζληθνχ πληάγκαηνο
281

 θαη ηελ 

θαηίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ. ηελ επνρή ηεο θξίζεο ην χληαγκα έρεη δηαβξσζεί απφ 

ηελ θνηλσληθή χιε θαη κνηάδεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηε λέα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα κεηαβιεζεί θαηά ηε θνξά ηεο 

θνηλσληθήο χιεο
282

. Πψο ζα ζπληειεζζεί απηή ε κεηαβνιή ηεο ζπληαγκαηηθήο 

θαηαζθεπήο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηε λέα θνηλσληθή χιε; Ζ κεηαβνιή απηή ζα πξέπεη 

λα ζπληειεζζεί ζην εζληθφ επίπεδν κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο παξά ηελ 

απνκείσζε ηεο δπλακηθήο ηνπ απφ ηελ εμειηζζφκελε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ελσζηαθνχ 

θαηλνκέλνπ. Ζ αλαζεψξεζε απηή δελ κπνξεί ζα ζεξαπεχζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Μπνξεί φκσο θαη πξέπεη λα 

ζεξαπεχζεη ηηο αδπλακίεο ηεο δηθήο καο δεκνθξαηίαο, ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδνπκε νχηε λα κεηαζέηνπκε ζε άιινπο. Δάλ δελ παξαδερζνχκε πνηέο είλαη νη 

αδπλακίεο απηέο θαη ζχκθσλα κε πνηά ζηξαηεγηθή ζα θηλεζνχκε ψζηε λα ηηο 
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  Μαληδνχθαο Π., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη χληαγκα»,  
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ζεξαπεχζνπκε, ηφηε ζα βξηζθφκαζηε θαη πάιη ζην ίδην ζεκείν. ην ζεκείν απηφ πνπ 

καο νδήγεζε ζηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο κε επηινγέο πνπ θηλνχληαλ 

πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε ρσξίο λα εληνπίδνπλ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηνπ 

πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο: ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

έιιεηςεο ζεζκηθψλ αληηβάξσλ.  

   Σν χληαγκα δελ έρεη κεηαθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
283

 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

εμαιείςεη σο δηα καγείαο απηή ηελ παζνγέλεηα. Μπνξεί φκσο λα ζπκβάιιεη ελ κέξεη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη έλα ζηαζεξφ 

πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο απνηξέπνληαο ηελ πξνζθπγή 

ζηε βία ή θαηλφκελα απνζηαζεξνπνίεζεο
284

. Ζ θξίζε είλαη κία επθαηξία αλαζηνραζκνχ 

θαη αλαδεκηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο καο θαη δελ ζα έπξεπε λα αθήζνπκε λα πάεη 

ρακέλε.  

 

 

− 3.2.  Σί καο θιεξνδόηεζε ε αλαζεώξεζε ηνπ 2001. 

 

   Ζ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 είλαη ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο δεδνκέλνπ 

φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ 2008 ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη απνηπρεκέλε
285

. Απνηέιεζε 

‘’λεσηεξηζκφ’’ ζηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηζηνξία
286

 ηφζν δηφηη είρε ζπλαηλεηηθφ 

ραξαθηήξα
287

 φζν θαη δηφηη ζε αληίζεζε κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 1975 θαη 1986 δελ 

ππήξρε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ή ζεζκηθή αθνξκή πνπ λα νδήγεζε ζε απηή
288

. Ο 

θχξηνο ιφγνο πξνψζεζεο ηνπ αλαζεσξεηηθνχ δηαβήκαηνο ήηαλ ε επηδίσμε ησλ δχν 

κεγάισλ θνκκάησλ λα απαληήζνπλ ζηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ αδηαθνξία ησλ πνιηηψλ 

έλαληη ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαλεψζνπλ 

θξάηνο θαη θνηλσλία
289

. Καη ηα δχν θφκκαηα ζπλέθιηλαλ σο πξνο ηηο ππφ αλαζεψξεζε 

δηαηάμεηο πξνζδίδνληαο ζηε δηαδηθαζία ζπλαηλεηηθφ ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα ε 
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πνιηηηθή θαη ηε ζπληαγκαηηθή κεραληθή ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο», ζε Κνληηάδε Ξ., 

Αλζφπνπινπ Υ.(επηκ.), Κξίζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο;, Παπαδήζεο, Αζήλα 2008,  

Υξπζφγνλνο Κ., Ιδησηηθή δεκνθξαηία. Απφ ηηο πνιηηηθέο δπλαζηείεο ζηελ θιεπηνθξαηία, 

Δπίθεληξν, Θεζ/λίθε 2009, ζ. 75-77. 
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αλαζεψξεζε απηή λα ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ηεο ρψξαο απφ ην ζπγθξνπζηαθφ ζε 

έλα ζπλαηλεηηθφ κνληέιν δεκνθξαηίαο. Ο αλαζεσξεηηθφο λνκνζέηεο επεξεαζκέλνο απφ 

ην δηάρπην αίζζεκα δπζπηζηίαο πξνο ηελ πνιηηηθή ηάμε επηδίσμε ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο 

ζε ζπλεξγαζία θαηά ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ ή ηελ αθαίξεζε ηεο δπλαηφηεηάο 

ηεο λα αζθήζεη πνιηηηθή εμνπζία ζε θξίζηκα πεδία θαη ηε κεηαθνξά ηεο άζθεζήο ηεο ζε 

ηερλνθξαηηθήο πθήο φξγαλα
290

. Ζ ζπλαίλεζε απηή κεηαμχ ησλ θνκκάησλ απνηππψζεθε 

ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνσζήζεθαλ ζηελ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία, νη νπνίεο ήηαλ νη 

θάησζη
291

:  

1. ε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 54 §1 ., ε νπνία επέθεξε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο λα κεηαβάιεη ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

θαηά ην δνθνχλ.  

2. ε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ε εθινγίθεπζε ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ ζχγρπζεο εθηειεζηηθήο θαη 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. 

3. ε ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

4. ε πξνψζεζε –πνπ ηειηθά δελ επνδψζεθε- ηξνπνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο 

ΠηΓ ψζηε απηή λα απεκπιαθεί απφ ηε κεζνιάβεζε βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. 

5. ε ζπγθξφηεζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε 

ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

6. ε νπδεηεξνπνίεζε θξίζηκσλ πεδίσλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο κέζα απφ ηε 

‘’ζπληαγκαηνπνίεζε’’ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. 

 

Δδψ ζα γίλεη αλαθνξά, ελ ζπληνκία, ζε ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηηο 

παξαπάλσ.  

   Καίξηαο ζεκαζίαο αιιαγή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ήηαλ ε 

αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 54 §1 ., ε νπνία πιένλ πξνέβιεπε φηη : «Σν εθινγηθφ ζχζηεκα 

θαη νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο νξίδνληαη κε λφκν πνπ ηζρχεη απφ ηηο κεζεπφκελεο εθινγέο, 

εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη ε ηζρχο ηνπ άκεζα απφ ηηο επφκελεο εθινγέο κε ξεηή δηάηαμε 

πνπ ςεθίδεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ». Ζ 

πξφβιεςε απηή ήηαλ ε απάληεζε ζηε δηάρπηε δπζπηζηία απέλαληη ζηελ θξαηηθή 

εμνπζία, ε νπνία σο θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία κεηέβαιε θαηά ην δνθνχλ ηνλ 
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εθινγηθφ λφκν. ε θάζε πεξίπησζε, ν εθινγηθφο λφκνο θαζνξίδεη άκεζα ηνλ αξηζκφ θαη 

ην κέγεζνο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ 

θαηαιακβάλεη ην θάζε θφκκα. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζδηφξηζε θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ ‘’λφκηκνπ πιεζπζκνχ’’: «Ο αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ θάζε εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο νξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, κε βάζε ην λφκηκν πιεζπζκφ ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, απφ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζηα νηθεία δεκνηνιφγηα, φπσο λφκνο νξίδεη…[…]». Ζ πξφβιεςε ηνπ 

άξζξνπ 54 εηζάγεη ηελ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάγεη ζε νπζηαζηηθή παξάκεηξν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ινγηθήο 

ηνπ. Έηζη ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ θαη 

εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ε πξφβιεςε φηη ν 

εθινγηθφο λφκνο κπνξεί λα ηζρχζεη θαη ζηηο επφκελεο εθινγέο εάλ ςεθηζζεί κε 

απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ζπλεπάγεηαη φηη ε 

άκεζε ηζρχο ηνπ πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ θνκκάησλ. Αλα βαζκίδεηαη 

ζπλεπψο ε λνκηθνπνιηηηθή ζέζε ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ηε ξεηή πξφβιεςε ηνπ 

πληάγκαηνο γηα ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θνκκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε 

αζθάιεηα δηθαίνπ κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα ζηαζεξφ 

εθινγηθφ δίθαην
292

. 

   Γεχηεξε ζεκαληηθή αιιαγή ζπληειέζζεθε ζην πεδίν ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αλαζεψξεζε εηζήγαγε κηα λέα λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία, ηε «κηθξή», ε νπνία ζα ππήξρε παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξφβιεπε 

ήδε ην χληαγκα. χκθσλα κε απηή, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλφδνπ ηεο Βνπιήο ηα 

λνκνζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο λφκνπ, κε εμαίξεζε φζα αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Βνπιήο, ζπδεηνχληαη θαη ςεθίδνληαη απφ ηηο δηαξθείο 

θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο. ηε ζπλέρεηα ην ςεθηζζέλ απφ απηή ηελ επηηξνπή 

λνκνζρέδην εηζάγεηαη πξνο ςήθηζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. Ζ Οινκέιεηα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην ςεθηζκέλν απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή 

λνκνζρέδην. Μηα αθφκε αιιαγή ζην πεδίν απηφ αθνξνχζε ηηο ηξνπνινγίεο θαη 

εηδηθφηεξα δχν ζρεηηθά κε απηέο δεηήκαηα: ηηο ‘’άζρεηεο’’ κε ην θχξην αληηθείκελν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ ηξνπνινγίεο θαη ηηο ‘’ηξνπνινγίεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο’’. ην δήηεκα 
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ησλ ‘’άζρεησλ’’ ηξνπνινγηψλ δελ ππήξμε θακία αιιαγή θαη έηζη ε ηειηθή απφθαζε 

ζρεηηθά κε απηέο εμαθνινπζεί λα είλαη πνιηηηθή, θαζψο ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο 

ηεο ζπλάθεηαο ησλ ηξνπνινγηψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ απνθαίλεηαη ε 

Βνπιή. ζνλ αθνξά ηηο ‘’ηξνπνινγίεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο’’, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 74 §5 . φξηδε πιένλ φηη: «πξνζζήθεο ή ηξνπνινγίεο Τπνπξγψλ ζπδεηνχληαη 

κφλν αλ έρνπλ ππνβιεζεί ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

ζηελ Οινκέιεηα, ζην θαηά ην άξζξν 71 Σκήκα ή ζηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, 

φπσο νξίδεη ν Καλνληζκφο». Ζ ίδηα πξφβιεςε ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνζζήθεο ή 

ηξνπνινγίεο βνπιεπηψλ. ε φ,ηη αθνξά ην πεδίν ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ε 

αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 70 §6 . εηζήγαγε κηα ζεκαληηθή ηνκή, εθφζνλ πξφβιεςε ηε 

ζρεηηθνπνίεζε ηεο αξρήο φηη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα αζθεζεί κφλν ζηελ 

Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. ξηζε ινηπφλ φηη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα 

αζθείηαη θαη απφ ην Σκήκα δηαθνπήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Βνπιήο, θαζψο θαη απφ ηηο 

δηαξθείο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο. Έηζη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο ηεο 

Κπβέξλεζεο κπνξεί λα αζθείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

πεξηφδνπ
293

.  

   Μία ηξίηε αιιαγή κείδνλνο ζεκαζίαο ήηαλ ε ‘’ζπληαγκαηνπνίεζε’’ ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, θαζψο ηφζν ε νπδεηεξνπνίεζε ζεκαληηθψλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επέθεξε ε ζέζπηζή ηνπο φζν θαη ε επηινγή ησλ κειψλ ηνπο απφ ηε 

Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο κε απμεκέλε πιεηνςεθία ήηαλ κία εμέιημε πνπ 

ελίζρπζε ηε κεηάβαζε ζε έλα ζπλαηλεηηθφ κνληέιν δεκνθξαηίαο
294

. Ο αλαζεσξεηηθφο 

λνκνζέηεο θαηνρχξσζε ζην χληαγκα πέληε Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πεδίν ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ιεηηνπξγνχλ εγγπεηηθά έλαληη ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ πνιηηεχκαηνο: 1) ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα(άξζξν 9
 
Α .), 2) ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο(άξζξν 15 §2 .), 

3) ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ(άξζξν 19 §2 .), 4) ην 

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ(άξζξν 103 §7 .), 5) ν πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε(άξζξν 103 §9 .)
295

. Ζ θαηνρχξσζή ηνπο ηππνπνηήζεθε ηφζν ζε εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο φζν θαη ζηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 101
 
Α ., ην νπνίν 

                                                 
293

  Κνπηζνπκπίλαο ., «Ζ ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚηΒ-Πξψηεο παξαηεξήζεηο», ζην Κνληηάδεο Ξ.(επηκ.),Πέληε ρξφληα κεηά 

ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001,ηφκνο β΄, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 2006. 
294

  Κνληηάδεο, φ.π., ζ. 119-120. 
295

  Μαπξνκνχζηαθνπ Ζ., «Οη δηαδξνκέο απφ ηελ ακθηζβήηεζε ζηελ θαζνιηθή απνδνρή κηαο 

λέαο κνξθήο δηνίθεζεο: νη ειιεληθέο αλεμάξηεηεο αξρέο», ΔθεκΓΓ, 2/2012, ζ. 236. 
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νξίδεη φηη ηα κέιε ησλ Αξρψλ ζα δηνξίδνληαη κε νξηζκέλε ζεηεία κε απφθαζε ηεο 

Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο κε απμεκέλε πιεηνςεθία 4/5, ελψ αλαζέηεη ζηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο ηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ Αξρψλ κε ηε Βνπιή θαη ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. Σηο δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλεη θαη ν λφκνο 

3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο 

ξπζκίζεηο»(ΦΔΚ Α΄ 220/20.9.2002).  

   Δμαξρήο ε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε δηράζηεθε ιφγσ ηεο ηδηφκνξθεο θχζεο ησλ 

Αξρψλ θαη ηνπο πξνζέδσζε δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνχο: ‘’ηέηαξηε εμνπζία’’, 

‘’ζεζκηθά αληίβαξα’’, ‘’εγγπήηξηεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ’’, ‘’θξαηηθά φξγαλα’’. Ζ 

επηθξαηνχζα ζέζε ηεο λνκνινγίαο θαη ηεο ζεσξίαο ήηαλ απηή πνπ ηηο παξνπζίαδε σο 

φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν ή ζηελ 

επνπηεία ηεο δηνίθεζεο, αιιά κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ θαη δηθαζηηθφ έιεγρν. Σα κέιε 

ηνπο αλαδεηθλχνληαη απφ ηε Βνπιή θαη απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο
296

. Ζ αλάζεζε ηεο επηινγήο ησλ κειψλ ηνπο ζηε Γηάζθεςε ησλ 

Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο επηιέρζεθε απφ ηνλ αλαζεσξεηηθφ λνκνζέηε σο ιχζε ζην 

ειιηπέο έξεηζκα ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ Αξρψλ, εθφζνλ απηέο αζθνχλ 

δεκφζηα εμνπζία
297

. Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζηε ρψξα 

ζπλδέζεθε κε ηελ παξαηεξνχκελε ζην δηεζλή ρψξν ηάζε γηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ επνρή ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο, αιιά θαη κε ηελ αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα γηα 

νπδεηεξνπνίεζε επαίζζεησλ πεδίσλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο. Σν ζχγρξνλν θξάηνο 

εκθαλίζηεθε αδχλακν λα δηαρεηξηζζεί απηά ηα πεδία δξάζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

απνζχξζεθε απφ ηε δηαρείξηζή ηνπο, ηελ νπνία αλέζεζε ζε άιια φξγαλα ψζηε λα 

δηαθπιάμεη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηνπ
298

. Σε δηεζλή απηή ηάζε ζπκκεξίζηεθε θαη 

ν αλαζεσξεηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 2001, ηελ νπνία εδξαίσζε θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  

                                                 
296

  φ.π., ζ. 236-249. 
297

  Ζιηάδνπ Αηθ., «Ζ ζεκαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θαηνρχξσζεο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ζην 

λέν χληαγκα», ζην Σζάηζνο Γ./Βεληδέινο Δπ./Κνληηάδεο Ξ.(επηκ.), Σν λέν χληαγκα: πξαθηηθά 

ζπλεδξίνπ γηα ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 1975/1986/2001, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-

Κνκνηελή 2001, ζ. 401. 
298

  Βεληδέινο Δπ., «Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο 

ηνπ 1975/1986/2001», ζε Κνδχξε Φ., Μεγγιίδνπ .(επηκ.), Η ‘’Αλεμαξηεζία’’ ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ. Πξνβιεκαηηζκνί θαη ειπίδεο ελφο λένπ ζεζκνχ, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζ. 

13-14. 
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   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηφζν ν ζπλαηλεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλαζεψξεζεο φζν 

θαη νη βειηηψζεηο πνπ απηή επέθεξε ζην ζπληαγκαηηθφ θείκελν ηελ θαηαγξάθνπλ σο 

ζεηηθή γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ηάζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ πεξηβάιινλ. 

 

 

− 3.3. Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο κεηά ηελ θξίζε θαη ην 

«Μλεκόλην». 

 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο δηεμήρζε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζή ηνπ. πσο ηνλίζηεθε θαη ζην Κεθάιαην 

2, ε θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» δελ απνηεινχλ λνκηθφ δήηεκα, αιιά πνιηηηθφ. πλεπψο 

κηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα επηιχζεη απηά ηα 

δεηήκαηα, εθφζνλ ην χληαγκα σο ‘’λνκηθή κνξθή’’ δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

πνιηηηθή
299

. Γελ κπνξεί έηζη λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν πνπ ζα εκπνδίζεη ηελ πνιηηηθή 

ηάμε λα κνηξάδεη ςεχηηθεο ππνζρέζεηο ή λα ρξεζηκνπνηεί πειαηεηαθά θαη απζαίξεηα ην 

θξάηνο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ εθινγή θαη επαλεθινγή ηεο. Ζ ππέξβαζε απηήο ηεο 

παζνγέλεηαο δελ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ πληάγκαηνο, αιιά κε ηελ αιιαγή ησλ 

λννηξνπηψλ ηεο πνιηηηθήο ηάμεο θαη ησλ πνιηηψλ, δειαδή κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ 

πνιηηηζκνχ
300

. Σν χληαγκα φκσο σο θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηεο πνιηηείαο κέρξη ζήκεξα 

δελ ήηαλ έλα ζχγρξνλν χληαγκα, αιιά έλαο ‘’ράξηεο ηνπ θνκκαηηζκνχ’’ πνπ 

ζπληεξνχζε έλα ζχζηεκα θπβέξλεζεο πνπ δελ εμαζθάιηδε αμηνθξαηία, αιιά 

πξνζηάηεπε ‘’θάζηεο’’, γηα ηηο νπνίεο θαηνρχξσλε κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία. 

πλέβαιε επνκέλσο έσο έλα βαζκφ ζηελ θξίζε, δηφηη ζπληεξνχζε έλα ζάπην 

ζχζηεκα
301

. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία 

φπσο πξέπεη λα ηνληζζεί μαλά ζα ζπκβάιεη κφλνλ έσο έλα βαζκφ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο 

λένπ θαη πγηνχο ζπζηήκαηνο θπβέξλεζεο. Οη κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, κε απνθνξχθσκα ηε ‘’κλεκνληαθή επνρή’’, έδεημαλ 

φηη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ρξεζηκνπνίεζαλ ην χληαγκα σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

                                                 
299

  Γξφζνο, Γ., «πληαγκαηηθφο ιφγνο θαη νηθνλνκηθή θξίζε», Δθεκεξίδα Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ. 

ηρ. 6, 2011, ζ. 764-765. 
300

  Αιηβηδάηνο Ν., Πνηα δεκνθξαηία γηα ηελ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ιέμεσλ θαη ηνπ λνήκαηφο ηνπο, Πφιηο, Αζήλα 2013, ζ. 19-20. 
301

 Βνπξινχκεο Π., «Απφ ηνλ ράξηε ηνπ θνκκαηηζκνχ ζε έλα ζχγρξνλν χληαγκα», Athens 

Review of Books, 37, 2013. 
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κηθξνπνιηηηθψλ θαη κηθξνθνκκαηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Σν ρξεζηκνπνίεζαλ δειαδή σο 

θάιπςε γηα ηηο ηδηνηέιεηέο ηνπο ππνβηβάδνληαο ην ξφιν πνπ απηφ αξκφδεη λα έρεη ζε κηα 

δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε πνιηηεία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην άξζξν 86 

. πεξί ηεο απφδνζεο επζχλεο ζηνπο Τπνπξγνχο. πλεπψο ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα θαηαζηξαηεγεί ην χληαγκα θαη λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ 

πληάγκαηνο κέζα απφ κηα αλαζεψξεζε. 

   Μηα επηθείκελε αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ‘’εληνπηζκέλε’’
302

 θαη λα δηαθξίλεηαη 

απφ «πεξίζθεςε θαη θεηδψ»
303

, ελψ γηα λα νδεγεζνχκε ζε απηή ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε 

εμήο πξνυπφζεζε: λα παξαδερζνχκε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε θαη λα 

απνδερζνχκε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα ηελ ππέξβαζή 

ηεο
304

. ηε ζπδήηεζε γηα ην λέν χληαγκα ην πξψην δήηεκα πνπ θαίλεηαη λα απαζρνιεί 

έληνλα ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν είλαη εάλ ε Βνπιή πνπ ζα ζπγθιεζεί γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ζα έρεη ηε κνξθή πληαθηηθήο ή Αλαζεσξεηηθήο. Δάλ ζα πξέπεη δειαδή 

λα ζεζπηζζεί έλα χληαγκα κε κήηξα απηφ ηνπ 1975 ή λα επηδησρζεί ε αλαηξνπή ηνπ 

θαη λα ζπληαρζεί χληαγκα εθ ηνπ κεδελφο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε Βνπιή πνπ ζα 

ζπγθιεζεί ζα πξέπεη λα είλαη πληαθηηθή θαη φηη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ λένπ 

θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα νξηζζεί κε δεκνςήθηζκα
305

. Ωζηφζν ε ζχγθιεζε πληαθηηθήο 

Βνπιήο ζε κηα θξηζηαθή πεξίνδν, φπσο απηή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα απφ ην 2010 

θαη έπεηηα, κε δεδνκέλε ηελ εμαζιίσζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηελ 

άλνδν ηνπ λενθαζηζκνχ εγθπκνλεί θηλδχλνπο
306

. Καη απηφ δηφηη ζα πιήμεη ηελ 

θαλνληζηηθφηεηα ηνπ πληάγκαηνο θαη ζα εληζρχζεη ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ
307

. 

   Απφ ηε ζπδήηεζε απηή πεξί ηεο κνξθήο ηεο Βνπιήο γελλάηαη θαη ην δεχηεξν δήηεκα 

ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε. Απαηηείηαη αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, ην 

νπνίν φπσο ιεηηνχξγεζε θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε ζηε βάζε κηαο 

«πξσζππνπξγνθεληξηθήο» εθδνρήο νδήγεζε ζηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο; 

Δάλ λαη, κήπσο ηφηε κηαο λέαο κνξθήο πνιίηεπκα, πξνεδξηθφ ή εκηπξνεδξηθφ, ζα ήηαλ 

θαηάιιειν γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε; 

                                                 
302

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 83. 
303

  σηεξέιεο Γ., «χληαγκα θαη πνιηηηθή ππφ ην θσο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ: ηα δηαθπβεχκαηα, 

νη δπλαηφηεηεο, ηα φξηα», ζε www.constitutionalism.gr/site/wp-

content/mgdata/pdf/0sotirelispolitiki210511.pdf 
304

  Γξφζνο, φ.π., ζ. 772. 
305

  Βι. ζρεηηθά Καηξνχγθαινο Γ., «πληαθηηθή ή Αλαζεσξεηηθή;», ΑΤΓΗ, 10-03-2013. 
306

  Υξπζφγνλνο Κ., Η θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ, Ληβάλεο, 

Αζήλα 2013, ζ. 215. 
307

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 87-88. 
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   ηα θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα, ν αξρεγφο ηεο θπβέξλεζεο ζπγθεληξψλεη ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ, εθφζνλ είλαη ν εθθξαζηήο ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ θνκκάησλ πξνο ην ιαφ, ηνπ νπνίνπ δεηά ηελ ππνζηήξημε, αιιά θαη 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν εγθξίλεη θαη εθαξκφδεη ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα. Ο 

Πξσζππνπξγφο επηθνηλσλεί κε ην εθινγηθφ ζψκα, ηνπο βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηφο ηνπ 

θαη ινγνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. Καζίζηαηαη ζπλεπψο 

θνξέαο φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη απνθηά κηα πξνλνκηαθή ζέζε, θαζψο φληαο θαη 

αξρεγφο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ιατθή απνδνρή 

ηνπ θφκκαηφο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα σο επηθεθαιήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαηεπζχλεη 

ηελ θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πξσζππνπξγνθεληξηθή κνξθή ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ 

επηηξέπεη ζην εθινγηθφ ζψκα λα δηακνξθψλεη επηινγέο, ηηο νπνίεο ζέβεηαη ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ηεο ζηαζεξήο δνκήο άζθεζεο εμνπζίαο, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

δεκνθξαηηθή αξρή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε δπαξρία ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

ζεσξείηαη άλεπ ζεκαζίαο
308

. Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ 

ηνλ Αξρεγφ ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ Κπβέξλεζε
309

, ν πξψηνο έρεη πεξηνξηζηεί πιένλ ζε 

έλα ζπκβνιηθφ ξφιν. Απηή ε εμέιημε επηζθξαγίζζεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986, ε 

νπνία θαζηέξσζε ηελ πξσζππνπξγνθεληξηθή κνξθή ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ.  

   Μπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» κνληέιν απηφ θαζεαπηφ 

ππεχζπλν γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο; 

Φπζηθά θαη φρη, δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε ζηηο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο, αιιά θαη ζην 

Κεθ. 1.1., γηα ηελ εδξαίσζε ηεο αθξαίαο εθδνρήο ηνπ πξσζππνπξγνθεληξηζκνχ ζηε 

Μεηαπνιίηεπζε επζχλεηαη ε θνκκαηνθξαηηθή θαη δηθνκκαηηθή κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο 

θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο «εληζρπκέλεο» αλαινγηθήο. πλεπψο ην 

«πξσζππνπξγνθεληξηθφ» κνληέιν νδήγεζε ζηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

δηφηη ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα ελφο ηζρπξνχ δηθνκκαηηζκνχ θαη κε έλα εθινγηθφ 

ζχζηεκα πνπ αλαδείθλπε απηνδχλακεο κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. Δδξαίσζε 

ζπλεπψο έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν εμνπζίαο, έλα ‘’θιεηζηφ ζχζηεκα’’, ην νπνίν 

ππνβάζκηδε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ ζεζκηθψλ αληηβάξσλ θαη θαζηζηνχζε 

αδχλαηε ηε ινγνδνζία ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην πνιίηεπκα ηεο «πξνεδξεπφκελεο» δεκνθξαηίαο δελ 

ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηαο άιιεο κνξθήο πνιίηεπκα. Ζ εγθαζίδξπζε ελφο 

                                                 
308

  Κακηζίδνπ Η., Σν Κνηλνβνπιεπηηθφ χζηεκα. Γεκνθξαηηθή αξρή  θαη θπβεξλεηηθή επζχλε, 

αββάιαο, Αζήλα 2011, ζ. 65-70. 
309

  Άξζξν 26 § 2 . 
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πξνεδξηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε
310

 δελ θαίλεηαη λα επηιχεη ην 

πξφβιεκα ηεο θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε Διιάδα δελ δηαζέηεη 

ζπλαηλεηηθή θνπιηνχξα, αιιά ζπγθξνπζηαθή. Ζ εγθαζίδξπζε ηνπ πνιηηεχκαηνο απηνχ 

είλαη επνκέλσο αδχλαηε, εθφζνλ απηφ πξνυπνζέηεη ζπλερείο ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα 

ζηνλ Πξφεδξν θαη ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Αλ νη δχν απηνί πφινη εμνπζίαο 

πξνέξρνληαη θαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο ρψξνπο, ν ζπκβηβαζκφο απηφο 

θαζίζηαηαη αθφκε δπζθνιφηεξνο
311

. Οκνίσο θαη ε πηνζέηεζε ελφο εκη-πξνεδξηθνχ 

πνιηηεχκαηνο ζηα πξφηππα ηνπ γαιιηθνχ δελ πξνζηδηάδεη ζηε ζπληαγκαηηθή καο 

παξάδνζε, θαζψο ε ζπλχπαξμε Πξνέδξνπ θαη Πξσζππνπξγνχ ζα δεκηνπξγνχζε έλαλ 

επηπιένλ «παίθηε αξλεζηθπξίαο»(veto player) ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Καη ζα 

θαζηζηνχζε έηζη αθφκε πην δχζθνιε ηελ εμεχξεζε ζπλαηλεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο
312

.  

   Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πξνθξίλεη ηελ πηνζέηεζε ελφο 

πξνεδξηθνχ ή εκη-πξνεδξηθνχ πνιηηεχκαηνο είλαη θνηλφο: θαη νη δχν απηέο κνξθέο 

πνιηηεπκάησλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν λα παίξλεη απνθάζεηο, ηηο νπνίεο ν 

Πξσζππνπξγφο απνθεχγεη ππφ ην θφβν ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Ζ Κπβέξλεζε δειαδή 

αλαβάιεη απνθάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα δπζαξεζηνχζαλ ηνπο ςεθνθφξνπο, νη 

νπνίνη ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο δελ ζα ηελ επαλεμέιεγαλ. Ζ κεηάβαζε φκσο ζε 

κηαο ηέηνηαο κνξθήο πνιίηεπκα δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο ζα ιπλφηαλ σο δηα καγείαο. Γηφηη ε ιχζε ηνπ δηέξρεηαη κέζα απφ ζεζκηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζα απαιιάμνπλ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ην 

θέξλνπλ αληηκέησπν κε απηφ. 

   Τπνζηεξίδσ ζπλεπψο εδψ φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» 

κνληέιν θπβέξλεζεο, δηφηη είλαη ην κνληέιν εθείλν πνπ «επλνεί ηηο ξεαιηζηηθέο 

ζπλζέζεηο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ θαηαζηάζεσλ»
313

. Σε δηαηήξεζή ηνπ 

ζηεξίδνπλ θαη ηα δχν κεγάια θφκκαηα, Τ.ΡΗΕ.Α θαη Νέα Γεκνθξαηία, ηα νπνία φκσο 

πξνηείλνπλ ηνλ «ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ»
314

 θαη ηε δεκηνπξγία ζεζκηθψλ αληηβάξσλ 

                                                 
310

 πσο πξνηείλεη ν Σ. Βηδάιεο ζην άξζξν ηνπ: « ‘’Ληγφηεξε Βνπιή!’’: ε πξννπηηθή ηεο 

πξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο», ζην 

www.constitutionalism.gr/site/wpcontent/mgdata/pdf/2013vidalisproedrikidimokratia.pdf   
311

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 95 επ.  
312

  φ.π., ζ. 97 επ. 
313

  φ.π., ζ. 99. 
314

  Τ.ΡΗΕ.Α., Θέζεηο γηα ην Πνιηηηθφ χζηεκα, Κείκελν Δπηηξνπήο γηα ην Πνιηηηθφ χζηεκα, 

Ηνχληνο 2014, ζε www.syriza.gr/theseis/pros_diavoulefsi_politiko_systhma.pdf 

http://www.constitutionalism.gr/site/wpcontent/mgdata/pdf/2013vidalisproedrikidimokratia.pdf
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απέλαληί ηνπ
315

. Σν «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» κνληέιν έρεη ζηνρνπνηεζεί φηη εληζρχεη 

ηελ θξίζε πνιηηηθήο ππναληηπξνζψπεπζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θξίζε πνιηηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Απηφ φκσο εμαξηάηαη απφ ηελ επάξθεηα ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο θαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο: ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα, ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, ην 

ραξαθηήξα ηεο θπβέξλεζεο(κνλνθνκκαηηθφο ή πνιπθνκκαηηθφο) θ.ά.
316

. πλεπψο ε 

δηαηήξεζε ηνπ «πξσζππνπξγνθεληξηθνχ» κνληέινπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ 

ηζρπξά ζεζκηθά αληίβαξα πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο «παξελέξγεηεο»
317

 ηνπ 

πξσζππνπξγνθεληξηζκνχ. Ζ δηαηήξεζή ηνπ δελ απνθιείεη ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κέζα απφ ηελ αλάζεζε ζε απηφλ αξκνδηνηήησλ 

ζε δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ππεξθνκκαηηθφ ηξφπν, φπσο ε 

επηινγή ηεο εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο ή ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ε πξνζθπγή ζηηο 

θάιπεο κε πξσηνβνπιία ηνπ θ.ά.
318

 Σν πξφβιεκα ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν 

νδεγεί θάζε θπβέξλεζε ζηελ αλαβνιή ηεο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζίγνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ αλάζεζε ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο δπλαηφηεηαο λα δεκηνπξγεί «πνιηηηθά γεγνλφηα». Να παξεκβαίλεη δειαδή 

ζηελ πνιηηηθή δσή φηαλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ ζπλζήθεο εμαηξεηηθά θξίζηκεο γηα ηε 

ρψξα. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα απεπζχλεηαη ζηε Βνπιή, λα ζπγθαιεί ηελ 

Κπβέξλεζε, λα πξνηείλεη λνκνζρέδην ή ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, λα αλαπέκπεη 

ζηε Βνπιή ςεθηζκέλν λνκνζρέδην ή λα αζθεί έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο ςεθηζκέλνπ 

λνκνζρεδίνπ
319

. 

   Σν δήηεκα φκσο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο δελ κπνξεί λα επηιπζεί κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ πξνψζεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ην αληηκεησπίζνπλ. Ζ δηαπινθή κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ηάμεο 

θαη ησλ ηδησηηθψλ θέληξσλ νηθνλνκηθήο ηζρχνο, ηα νπνία επηρεηξνχλ ηε ρεηξαγψγεζε 

ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ απνηειεί ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα ζπκθέξνληα απηά 

επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία δεηψληαο επλντθέο ξπζκίζεηο ππέξ 

ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ηάμε κε αληάιιαγκα πνηθίιεο δνπιείεο πξνο απηήλ, φπσο γηα 

                                                 
315 Νέα Γεκνθξαηία, Πξνηάζεηο γηα ηε πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε, Γεθέκβξηνο 2014,  

www.nd.gr/web/oi_protaseis_mas_gia_ti_suntagmatiki_anatheorisi__gia_na_anoiksei_

o_dromos_gia_ti_nea_metapoliteusi 
316

  Βεληδέινο Δπ, Πξνο κηα κεηα-αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, Πφιηο, Αζήλα 2008, ζ. 132-

133. 
317

  πσο ηηο ραξαθηεξίδεη ν Αιηβηδάηνο, φ.π. 
318

  φ.π., ζ. 99-100. 
319

  Γξφζνο, φ.π., ζ. 775. 
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παξάδεηγκα ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ησλ ππνςεθίσλ. Έηζη ην 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πξνσζεί επλντθέο ξπζκίζεηο ππέξ απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη 

αλαβάιεη φζεο ξπζκίζεηο ζίγνπλ ηα θεθηεκέλα ηνπο ππφ ην θφβν ηεο κε επαλεθινγήο. 

Αδηαθνξεί επνκέλσο γηα ην γεληθφ θαιφ θαη ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαινχ 

κηαο κηθξήο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, κεηαηξέπνληαο ην δεκφζην ρψξν ζε ηδησηηθφ.  

   Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα απάιιαζζαλ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ απφ ην θφβν ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζηνπο είλαη νη παξαθάησ: 

(1) ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ βξίζθεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ 

ζηαπξνχ πξνηίκεζεο, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεγάισλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ(φπσο ε Α΄ θαη Β΄ Αζελψλ) πνπ ζα απαιιάμνπλ ην πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο εθινγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

δηαξξαγνχλ νη ζρέζεηο δηαπινθήο ηνπ κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία 

αλαιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνεθινγηθήο θακπάληαο ησλ 

ππνςεθίσλ
320

. 

(2) ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ‘’επαγγεικαηνπνίεζεο’’ ηεο πνιηηηθήο κε 

ηελ θαζηέξσζε θσιχκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ απεξρφκελσλ βνπιεπηψλ ζηελ 

ακέζσο επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε
321

, θαζψο θαη θσιχκαηνο 

εθινγηκφηεηαο γηα βνπιεπηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα αλψηαην φξην 

ζπλνιηθήο βνπιεπηηθήο ζεηείαο
322

. Ζ αιιαγή απηή ζα εμαιείςεη ην θαηλφκελν 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζρέζεσλ ζπλαιιαγήο κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

(3) ε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ απφδνζε 

επζπλψλ (α) ζηνπο βνπιεπηέο θαη (β) ζηνπο Τπνπξγνχο. (α) ε φ,ηη αθνξά ηε 

ιεγφκελε «βνπιεπηηθή αζπιία», ην χληαγκα θαηνρπξψλεη φηη ε άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο ζε βνπιεπηέο γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο γίλεηαη θαηφπηλ άδεηαο ηεο 

Βνπιήο. Καηά πάγηα θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή ε Βνπιή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο δελ παξείρε φκσο πνηέ άδεηα δίσμεο. Γεκηνχξγεζε ζπλεπψο 

έλα θαζεζηψο πνηληθήο αζπδνζίαο, πιήηηνληαο ην θχξνο ησλ βνπιεπηψλ θαη 

                                                 
320

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 136-137, Γξφζνο, φ.π., ζ. 776. 
321

 Κακηζίδνπ Η., «Ζ θαζηέξσζε αλψηαηνπ νξίνπ ζπλνιηθήο βνπιεπηηθήο ζεηείαο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο. θέςεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 56 πλη.», ζε 

www.constitutionalism.gr/site/wp-

content/uploads/2013/11/2013_%CE%9Aamtsidou_thiteies.vouleuton.pdf  
322  Υξπζφγνλνο Κ., «ρεδίαζκα εθδεκνθξαηηζκνχ. Γψδεθα ζθέςεηο γηα κηα άιιε 

αλαζεψξεζε», ζε 

www.constitutionalism.gr/ast/cov/9X/9XRYSOGONOSsxediasma210511.pdf , ζ. 5. 

http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/11/2013_%CE%9Aamtsidou_thiteies.vouleuton.pdf
http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/11/2013_%CE%9Aamtsidou_thiteies.vouleuton.pdf
http://www.constitutionalism.gr/ast/cov/9X/9XRYSOGONOSsxediasma210511.pdf
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ππνβαζκίδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ
323

. Ωο εθ ηνχηνπ ε «βνπιεπηηθή 

αζπιία» ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη ε άζθεζε δίσμεο ζηνπο βνπιεπηέο γηα 

πνηληθά αδηθήκαηα λα αλαηεζεί ζηε Γηθαηνζχλε. «Αζπιία» ζα πξέπεη λα 

εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη κφλνλ γηα ςήθν ή γλψκε πνπ δίλνπλ νη βνπιεπηέο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ βνπιεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, φπσο νξίδεη ήδε ην 

ηζρχνλ χληαγκα
324

. (β) ε φ,ηη αθνξά ηελ απφδνζε πνηληθήο επζχλεο ζηνπο 

Τπνπξγνχο, ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 86 . θαη ηνπ Ν. 3126/2003
325

 

θαηνρπξψλεη ην αθαηαδίσθην ησλ Τπνπξγψλ, εθφζνλ αλαζέηεη ηελ 

αξκνδηφηεηα άζθεζεο δίσμεο ζε απηνχο απνθιεηζηηθά ζηε Βνπιή
326

 θαη νξίδεη 

απνζβεζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο
327

. Έηζη ε πνηληθή επζχλε ησλ 

Τπνπξγψλ κεηαηξέπεηαη ζε «πνηληθή επζχλε (κφλν) ησλ πξψελ Τπνπξγψλ»
328

, 

εθφζνλ εάλ ζηηο επφκελεο εθινγέο κία θπβέξλεζε επαλεθιεγεί, ην αδίθεκα ηνπ 

Τπνπξγνχ/ησλ Τπνπξγψλ ηεο παξαγξάθεηαη. Δπνκέλσο ε πξφβιεςε απηή ζα 

πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη ε άζθεζε δίσμεο ζηνπο Τπνπξγνχο γηα αμηφπνηλεο 

πξάμεηο λα αλαηεζεί ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε.  

(4) Δηζαγσγή ζεζκψλ δηαθάλεηαο ζηα ΜΜΔ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ζρέζεηο 

δηαπινθήο πνπ απηά αλαπηχζζνπλ κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

 

   ιεο νη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο γηα λα θαξπνθνξήζνπλ πξνυπνζέηνπλ κία 

κείδνλνο ζεκαζίαο κεηαξξχζκηζε ζε έλα ζεζκφ πνπ απνηειεί ηελ ‘’θαξδηά’’ ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καη ζπγθεθξηκέλα δχν δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παζνγέλεηά ηνπο: (α) ην έιιεηκκα εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαη (β) 

ηελ αδηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην έιιεηκκα εζσθνκκαηηθήο 

δεκνθξαηίαο, απηφ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε κία ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, 

θαζψο ε ηήξεζε ηεο αξρήο είλαη πξσηίζησο δήηεκα πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ φκσο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί κέζσ ηνπ πληάγκαηνο είλαη ε ζαθέζηεξε 

                                                 
323

  Μαληηάθεο Α., «Βνπιεπηηθή αζπιία θαη Γηθαζηηθή επζχλε», ΒΗΜΑ, 6-10-2013. 
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  Βι. άξζξν 61 §1 . 
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θπβέξλεζεο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ λ. 3126/2003, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα 2009. 
326

 Άξζξν 86 §1 . 
327

  Άξζξν 86 §3 εδ. β΄ 
328

 Υξπζφγνλνο Κ., Ιδησηηθή δεκνθξαηία. Απφ ηηο πνιηηηθέο δπλαζηείεο ζηελ θιεπηνθξαηία, 

Δπίθεληξν, Θεζ/λίθε 2009, ζ. 201. 
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θαηνρχξσζε ηεο αξρήο
329

. ε ζρέζε κε ηελ αδηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ, φπσο ηζρχεη κε ηελ ηειεπηαία ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε 

ηνπ 2001, ην θξάηνο εληζρχεη νηθνλνκηθά ηα θφκκαηα ηφζν γηα ηηο εθινγηθέο ηνπο 

δαπάλεο θαηά ηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο φζν θαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα
330

. 

Δθηφο απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηα θνκκαηηθά ηακεία εηζξένπλ θαη πνζά απφ 

αθαλείο ρξεκαηνδνηήζεηο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θνξείο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. 

Σα θφκκαηα ζπλεπψο αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο δηαπινθήο κε ηδησηηθά θέληξα νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο, ηα νπνία ηα ρξεκαηνδνηνχλ κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή επλντθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην ‘’πνιηηηθφ ρξήκα’’ πνπ ηξνθνδνηεί ηε ιεηηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή 

ησλ θνκκάησλ νδεγεί ζε θαηλφκελα δηαθζνξάο
331

. Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηαθάλεηα ζηα 

νηθνλνκηθά ησλ θνκκάησλ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί κε ηελ πξνψζεζε θαηάιιεισλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, αιιά θαη κε ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπο ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην
332

. Δμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θνκκάησλ ζα ήηαλ θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε δηαηήξεζε ηεο «εληζρπκέλεο 

αλαινγηθήο», αιιά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κπφλνπο ησλ 50 εδξψλ ζην πξψην θφκκα, κία 

πξφβιεςε πνπ δηαζηξεβιψλεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα. πλαθήο κε απηή ηελ αιιαγή 

ζα ήηαλ θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ ζε 200, αξηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε 

κεγαιχηεξε αληηζηνηρία κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο
333

.  

   Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πνηά ζεζκηθά αληίβαξα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην 

«πξσζππνπξγνθεληξηθφ» κνληέιν εμνπζίαο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ζηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη ‘’παξελέξγεηεο’’ 

ηνπ.  

   Ο πξψηνο ζεζκφο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί αληίβαξν έλαληη ηνπ 

«πξσζππνπξγνθεληξηθνχ πνιηηεχκαηνο, είλαη ην Κνηλνβνχιην. Σν Κνηλνβνχιην σο 

ζεζκφο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν εηζήιζε ζε κία πεξίνδν θξίζεο, ε νπνία 

απνηέιεζε ζχκπησκα ηεο θξίζεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο
334

. Ζ θξίζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ αληαλαθιά ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
335

, 
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330
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  Υξπζφγνλνο, φ.π., ζ. 12-13. 
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  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 117. 
334

 Βεληδέινο Δπ., «Ο ξφινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζήκεξα», ζε Κνληηάδεο Ξ., ππξφπνπινο 

Φ.(επηκ.), Σν κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ. πληαγκαηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, Η. 

ηδέξεο, Αζήλα 2011, ζ. 40. 
335

  φ.π. 
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θαζψο θαη ηελ θξίζε αληηπξνζψπεπζεο απφ ηελ νπνία πάζρεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ 

ελαιιαγή ζηελ εμνπζία δχν θνκκάησλ θαηά ηε Μεηαπνιίηεπζε θαηέζηεζε ηελ πνιηηηθή 

αληηπξνζψπεπζε πιαζκαηηθή, δηφηη ηα θφκκαηα παξνπζίαδαλ ειιεηκκαηηθά πνιηηηθά 

πξνγξάκκαηα, ελψ παξάιιεια έπαςαλ λα είλαη πνιηηηθνί νξγαληζκνί θαη κεηαηξάπεθαλ 

ζε πειαηεηαθά δίθηπα. Έηζη ηα θφκκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαλ ζην Κνηλνβνχιην 

απνηεινχληαλ απφ πξφζσπα πνπ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηελ θνηλσλία, αιιά απφ κία 

θιεηζηή ειίη: γφλνη πνιηηηθψλ νηθνγελεηψλ, επαγγεικαηηθά θνκκαηηθά ζηειέρε, 

πξφζσπα πνπ αγφξαζαλ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα, ηειενπηηθέο δηαζεκφηεηεο
336

. Πψο 

ινηπφλ ζηε κεηά ηελ θξίζε επνρή ην Κνηλνβνχιην ζα ζεξαπεχζεη απηέο ηηο παζνγέλεηέο 

ηνπ θαη λα θαηαζηεί ηζρπξφ ζεζκηθφ αληίβαξν; Πψο δειαδή ζα ηζρπξνπνηήζεη ηνλ 

ειεγθηηθφ ηνπ ξφιν;  

   Ζ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή θαηά 

πξψηνλ, κέζα απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ. Καηά 

ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ ππνβαζκηζκέλε ιφγσ ηεο 

«πξσζππνπξγνθεληξηθήο» κνξθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο 

αξρεγηθψλ θνκκάησλ πνπ δηαθξίλνληαλ απφ έληνλα ειιείκκαηα εζσθνκκαηηθήο 

δεκνθξαηίαο
337

. Ωζηφζν απνηέιεζαλ ην θχξην θνηλνβνπιεπηηθφ ππνθείκελν ζε ζρέζε 

κε ηα θφκκαηα θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο βνπιεπηέο, θαζψο απηέο αλέιαβαλ ην 

κεγαιχηεξν βάξνο θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
338

. Ζ θπξηαξρία ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ππνθεηκέλσλ 

κεηαιιάζζεη ην λφεκα ηεο ειεχζεξεο εληνιήο
339

, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

βνπιεπηψλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηνπο ζηάζε θαηά ζπλείδεζε
340

. 

Έηζη ε ζπλείδεζε ησλ βνπιεπηψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππνηάζζεηαη ζηηο επηηαγέο 

ηνπ θφκκαηνο, ζηε ιεγφκελε «θνκκαηηθή πεηζαξρία»
341

. Ζ θπξηαξρία φκσο ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηηο αλάγεη ζε ελ δπλάκεη 

ζεζκηθφ αληίβαξν απέλαληη ζηηο πξσζππνπξγηθέο ππεξεμνπζίεο, ππφ δχν πξνυπνζέζεηο: 

(1) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζα εμνξζνινγηζηεί θαη φηη ε νξγάλσζή 

                                                 
336 Υξπζφγνλνο Κ., «Κνηλνβνχιην θαη θξίζε αληηπξνζψπεπζεο» ζε Κνληηάδεο Ξ., 
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 Κνληηάδεο Ξ., Η ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ. Μηα πνιηηεηνινγηθή 

ζεψξεζε, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 1996, ζ. 43-44. 
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θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ;, ηφκνο α΄, άθθνπιαο Αλη. Ν., Αζήλα-Κνκνηελή 1993, ζ. 95. 
341

  φ.π., ζ. 104 επ. 
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ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ δηθαίνπ θαη (2) 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηππνπνηεζνχλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ζα ππάξρεη απνδνρή 

πεξηζζφηεξσλ ηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο
342

. 

   Καηά δεχηεξν, ην Κνηλνβνχιην ζα θαζίζηαην ηζρπξφ ζεζκηθφ αληίβαξν κέζα απφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ζπληειεζηεί κε ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ελαληίνλ ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε βνπιεπηή
343

.  

   Καηά ηξίηνλ, ην Κνηλνβνχιην ζα απνηεινχζε ηζρπξφ ζεζκηθφ αληίβαξν έλαληη ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ 

ηεο Βνπιήο γηα ηελ απφδνζε επζπλψλ ζηνπο θπβεξλψληεο. Ο ξφινο ησλ επηηξνπψλ ζα 

κπνξνχζε λα ηζρπξνπνηεζεί κε ηξεηο ηξφπνπο
344

: (α) κε ηε ζχζηαζε εμεηαζηηθψλ 

επηηξνπψλ θαηά ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, (β) κε πξφβιεςε γηα 

ππνρξεσηηθή νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, (γ) κε ηε δεκνζηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ησλ 

επηηξνπψλ. 

   Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε αληηζηαζκηζηηθά έλαληη ζην 

«πξσζππνπξγνθεληξηθφ» πνιίηεπκα είαλη ε εηζαγσγή ζεζκψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε «ιεινγηζκέλε»
345

 εηζαγσγή ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 

νδεγήζνπλ ζε θαηλφκελα δεκαγσγίαο
346

. Θεζκνί ιατθήο λνκνζέηεζεο φπσο ην 

δεκνςήθηζκα θαη ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ζεζκηθφ αληίβαξν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλνδεχνληαη απφ «ειέγρνπο θαη 

εμηζνξξνπεηηθά ζηνηρεία»
347

.   
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  Σδέκνο Β., «Ζ θνηλνβνπιεπηηθή αληηπνιίηεπζε», ζε Κνληηάδεο Ξ., ππξφπνπινο Φ.(επηκ.), 

Σν κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ. πληαγκαηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, Η. ηδέξεο, 

Αζήλα 2011, ζ. 221-223. 
344

 Βηδάιεο Σ., «Γηα ηε ‘’γπλαίθα ηνπ Καίζαξα’’: Πνιηηηθή επζχλε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ηεο Βνπιήο», ζε Κνληηάδεο Ξ., ππξφπνπινο Φ.(επηκ.), Σν κέιινλ 

ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ. πληαγκαηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, Η. ηδέξεο, Αζήλα 2011, ζ. 

208-210.  
345

  σηεξέιεο Γ., «Ζ νηθνλνκηθή σο επθαηξία γηα ηελ επαλαζεκειίσζε ηνπ θξάηνπο»,  ζε: 

http://www.constitutionalism.gr/html/ent/186/ent.2186.asp, ζ. 32-33. 
346

  Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 106. 
347
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   Σέινο ηζρπξφ αληηζηάζκηζκα ζα απνηεινχζε θαη ε Γηθαηνζχλε, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο νπνίαο δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο Γηθαζηηθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηάρπηνπ θαη παξεκπίπηνληνο 

δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ
348

. ζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο 

Γηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο, απηή ζα ήηαλ εθηθηή κε ηελ θαηνρχξσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο ηνπο
349

. Ζ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ζα γηλφηαλ 

δπλαηή κε ηελ ίδξπζε ελφο εηδηθνχ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα απνθαηλφηαλ γηα 

δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Σν φξγαλν 

φκσο απηφ δελ ζα έπξεπε απαξαηηήησο λα είλαη έλα πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην
350

.   

   Οη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ζε επίπεδν πληάγκαηνο 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο θαη ηελ κεηάβαζε ζε κία «λέα 

Μεηαπνιίηεπζε». Ζ έμνδνο απφ ηελ θξίζε επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ είραλ πηνζεηήζεη 

«Μλεκφληα» θαη ε ηαπηφρξνλε αδπλακία εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηα δηθά ηεο 

«Μλεκφληα», επηβεβαηψλνπλ γηα κία αθφκε θνξά φηη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ε θξίζε 

έρεη πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πξφζεκν. Ζ ππέξβαζή ηεο ζπλεπψο δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ 

ζεξαπεία ησλ ζεζκηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζην αδηέμνδν ηνπ 

«Μλεκνλίνπ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
348

  Υξπζφγνλνο Κ., «ρεδίαζκα», φ.π., ζ. 15. 
349

  φ.π., ζ. 15-16. 
350

 Αιηβηδάηνο Ν., Ο αβέβαηνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζνιή ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, Πφιηο, 

Αζήλα 2001, ζ. 64.   
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πκπεξάζκαηα 

 

   ηελ αλάιπζε απηή επηρεηξήζεθε λα ζπλδεζεί ε θξίζε, ηελ νπνία δηέξρεηαη ε ρψξα 

απφ ην 2010 θαη έπεηηα θαη ην «Μλεκφλην» κε ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο. Γηα λα ππνζηεξηρζεί φηη θξίζε θαη «Μλεκφλην» απνηέιεζαλ ην 

επηζηέγαζκα απηήο ηεο θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   Σα ζεκέιηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ηέζεθαλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, 

ην νπνίν επηθξίζεθε απφ ηε ζεσξία, αιιά θαη απφ πνιηηηθέο δπλάκεηο φηη απέδηδε ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο «ππεξεμνπζίεο». Ζ αηθλίδηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε πνπ 

πξνηάζεθε ην 1985 απφ ηελ θπβέξλεζε ΠΑΟΚ, θαηέιεμε ην 1986 ζηελ ςήθηζε ελφο 

πληάγκαηνο πνπ αθαηξνχζε ηηο «ππεξεμνπζίεο» απηέο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ελίζρπε ην 

ζεζκηθφ ξφιν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαζηεξψλνληαο «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» πνιίηεπκα. 

Απφ απηφ απνπζίαδαλ ηζρπξά ζεζκηθά αληίβαξα πνπ αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, ην 

έιιεηκκα εγγπήζεσλ Γηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ βνπιεπηψλ. Παξάιιεια, παξφιν πνπ ε 

Μεηαπνιίηεπζε ραξαθηεξίζηεθε σο «θνκκαηηθή δεκνθξαηία», ιφγσ ηεο 

ζπληαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηα θφκκαηα ζηαδηαθά 

απηνλνκήζεθαλ θαη θξαηηθνπνηήζεθαλ επηβάιινληαο έλα θαζεζηψο «θνκκαηνθξαηίαο». 

«Πξσζππνπξγνθεληξηθφ» πνιίηεπκα θαη «θνκκαηνθξαηία» νδήγεζαλ ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ζε βαζηά θξίζε. Ζ θξίζε απηή ήηαλ απφξξνηα ζεζκηθψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θξίζε 

απηή ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηξεηο ζεζκνί: ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ε Γηθαζηηθή 

εμνπζία θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

   Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηε Μεηαπνιίηεπζε νξγαλψζεθαλ ζε καδηθά θφκκαηα, ελψ ην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα έιαβε δηθνκκαηηθή κνξθή. ηελ θαζηέξσζή ηνπ ζπλέβαιε θαη ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο «εληζρπκέλεο» αλαινγηθήο. Ζ ελαιιαγή δχν θνκκάησλ ζηελ 

εμνπζία παξεκπφδηζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε 

θπβέξλεζε ιεηηνπξγνχζε σο «εθηειεζηηθή επηηξνπή» ηνπ θφκκαηνο. πγρξφλσο ε 

αξρεγηθή θχζε ησλ θνκκάησλ ελέηεηλε ην έιιεηκκα εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, ελψ 

νη πειαηεηαθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ εληφο ηνπο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ αλαβνιή 

ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. ε 

φ,ηη αθνξά ηε Γηθαζηηθή εμνπζία, απηή δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεζκηθφ 

αληίβαξν ιφγσ ηνπ ελαγθαιηζκνχ ηεο κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ν νπνίνο ήηαλ 
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απφξξνηα ηεο πξφβιεςεο ηεο επηινγήο ηεο εγεζίαο ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Ζ πξφβιεςε απηή έθακςε ηελ αξρή ηεο εμσηεξηθήο 

αλεμαξηεζίαο ηεο θαη ηελ θαηέζηεζε αλίζρπξε απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία ππνβάζκηζε ην ξφιν ηεο Γηθαζηηθήο 

θαη θαηνρχξσζε ηελ αηηκσξεζία ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζα απφ ηελ πξφβιεςε 

ηνπ άξζξνπ 86 . γηα ηελ απφδνζε πνηληθήο επζχλεο ζηνπο θπβεξλψληεο κεηά απφ ηε 

ζπλαίλεζε ηεο Βνπιήο. Σέινο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ν ηξίηνο ζεζκφο πνπ ζπλέβαιε 

ζηελ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην», θαζψο ιφγσ ηνπ θξαηηθνχ θαη θνκκαηηθνχ 

ελαγθαιηζκνχ ηεο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα κεηαξξπζκηζηεί θαη λα εθζπγρξνληζηεί. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα κηθξνθνκκαηηθά νθέιε θαη κεηαηξάπεθε ζε κέζν άληιεζεο 

πφξσλ απφ θφκκαηα θαη εμσζεζκηθά θέληξα κε απνηέιεζκα ηελ θαζ’ νινθιεξίαλ 

δηάβξσζή ηεο.  

   Οη παζνγέλεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ εηζαγσγηθά θαη ζην Κεθάιαην 1, νδήγεζαλ ήδε 

απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 ηε ρψξα ζηε δίλε κηαο βαζηάο θξίζεο. Ζ θξίζε απηή εληάζεθε κε 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, δελ έιαβε φκσο νηθνλνκηθφ πξφζεκν, αιιά 

ακηγψο πνιηηηθφ. πλδέζεθε δειαδή πεξηζζφηεξν κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

ρξφληεο παζνγέλεηέο ηνπ, πνπ εληάζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, παξά κε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ππαγσγή ζην «Μλεκφλην» ην 2010 ήηαλ πιένλ 

αλαπφθεπθηε, θαζψο νη θπβεξλήζεηο ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009 νιηγψξεζαλ θαη αλέβαιαλ 

ηηο πξσηνβνπιίεο εθείλεο πνπ ζα είραλ πξνιάβεη ηε ρξενθνπία ηεο ρψξαο. Σν 

«Μλεκφλην» ζπλεπψο πξνζεγγίδεηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε σο ακηγψο πνιηηηθφ 

πξφβιεκα. Γηφηη απνηειεί ην επηζηέγαζκα κηαο θξίζεο πνπ ζνβνχζε ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Μηαο θξίζεο πνπ πξνήιζε απφ ηελ αλαβνιή ησλ 

αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Σν εξψηεκα επνκέλσο είλαη: 

πνηέο κεηαξξπζκίζεηο αλαβάιινληαλ θαη απφ πνηνχο. Ζ θξίζε θαη ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα πνπ νδήγεζαλ ζην «Μλεκφλην» είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ζαζξνχ κνληέινπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν ζαζξφ απηφ κνληέιν ζηεξίρηεθε ζηε βάζε ελφο ζαζξνχ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ νδεγεζήθακε ιφγσ ηνπ 

δαλεηζκνχ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ιφγσ άληιεζεο ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ απφ έλα αλαρξνληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

είλαη ην πξντφλ ηεο «λφκηκεο θνξναζπιίαο» ησλ εχπνξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ηελ 

νπνία δηεθδίθεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα θαηνρπξψζνπλ απφ ηα δχν κεγάια θφκκαηα πνπ 

ελαιιάρζεθαλ ζηελ εμνπζία. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηείρε ην «Μλεκφλην» βξήθαλ 

αλάρσκα θνηλσληθέο νκάδεο, ησλ νπνίσλ έζηγαλ ηα θεθηεκέλα. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη 
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ε κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ θαηέζηε εθηθηή νχηε ηελ 

πεξίνδν ηνπ «Μλεκνλίνπ», κε απνηέιεζκα ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

λα κεηαηεζεί ζε κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο. Ζ επηινγή απηή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο, νδήγεζε ζε βαζχηεξε χθεζε ηελ νηθνλνκία. 

Απέδεημε έηζη φηη ην «Μλεκφλην» φρη κφλν δελ ζεξάπεπζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

αιιά αληηζέησο εμαζζέληζε ηελ αλάπηπμή ηεο θαη αχμεζε ην δεκφζην ρξένο. Σν 

«Μλεκφλην» επνκέλσο έξρεηαη απφ καθξηά, δειαδή απφ ηηο πνιηηηθέο θνξναζπιίαο ηεο 

κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ θαη εηζάγεη ηε ρψξα ζε κία λέα πνιηηεηαθή πεξίνδν κε 

αζαθή ραξαθηεξηζηηθά, κεηαβάιινληαο ηε ζεζκηθή θαη πνιηηηθή ηζνξξνπία ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο. Ωζηφζν ην πνιίηεπκα φρη κφλν ζπλέρηζε λα έρεη 

«πξσζππνπξγνθεληξηθή» κνξθή, αιιά ε κνξθή ηνπ απηή εληζρχζεθε κε ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία λα εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν έλαληη ηεο λνκνζεηηθήο. 

Γεκηνπξγήζεθε έηζη έλα «θιεηζηφ» ζχζηεκα θπβέξλεζεο, ην νπνίν αλέιαβε λα 

δηαρεηξηζηεί ην πνιηηηθφ αίηεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο. Ζ παξάιιειε 

θζνξά ησλ δχν θνκκάησλ πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε Μεηαπνιίηεπζε, νδήγεζε ζηελ άλνδν 

ιατθηζηηθψλ θαη αθξνδεμηψλ θνκκάησλ. Απέδεημε ινηπφλ φηη ην «Μλεκφλην» φρη κφλν 

δελ ζεξάπεπζε ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά αληηζέησο ηελ βάζπλε θαη 

παξ’ νιίγνλ λα νδεγήζεη ζε θξίζε δεκνθξαηίαο. ηε βάζε απηή, ν κφλνο δξφκνο γηα 

ηελ ππέξβαζή ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αλαβάιινληαλ θαηά ηε 

Μεηαπνιίηεπζε θαη νδήγεζαλ ηε ρψξα κνηξαία ζε απηφ. 

   ην ηειεπηαίν Κεθάιαην ηεο αλάιπζεο εμεηάζηεθε πνηφ είλαη ην κέιινλ ησλ ζεζκψλ 

κεηά ηελ θξίζε θαη ην «Μλεκφλην» θαη θαηά πφζνλ ζηελ ππέξβαζή ηνπο ζα ζπλέβαιε 

κηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Τπνζηεξίρζεθε ινηπφλ εδψ φηη κηα ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη έσο έλα βαζκφ ζηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο, 

ζην κέηξν πνπ ην ηζρχνλ χληαγκα ηνπ 1975/1986/2001/2008 ζπληεξεί έλα ζάπην 

ζχζηεκα. Αθνχ αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζηε κεηάιιαμε ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ 

ζεζκψλ ζηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη ζηελ ππνρψξεζε ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο 

νηθνλνκίαο θαη αθνχ παξαηέζεθαλ ελ ζπληνκία νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έθεξε ε 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001, εληνπίζηεθαλ νη κεηαβνιέο πνπ ζα πξέπεη λα επηρεηξεζνχλ ζε 

επίπεδν πληάγκαηνο. Πξνθξίλεηαη έηζη ε δηαηήξεζε ηεο «πξσζππνπξγνθεληξηθήο» 

κνξθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη φκσο λα ζπλνδεπηεί απφ ηζρπξά ζεζκηθά 

αληίβαξα πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο «παξελέξγεηεο» πνπ απηφ δεκηνπξγεί. Ζ δηαηήξεζε 

ηνπ «πξσζππνπξγνθεληξηθνχ» κνληέινπ δελ απνθιείεη ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ αλάζεζε ζε απηφλ αξκνδηνηήησλ ζε 
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δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ππεξθνκκαηηθφ ηξφπν. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν λα παξεκβαίλεη ζηελ πνιηηηθή δσή 

φηαλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθά θξίζηκεο γηα ηε ρψξα ζπλζήθεο. Με ηελ 

πξφβιεςε απηή ζα αληηκεησπηδφηαλ ην πξφβιεκα ηνπ «πνιηηηθνχ θφζηνπο» πνπ νδεγεί 

θάζε θπβέξλεζε λα αλαβάιεη ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζίγνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα. Σν πξφβιεκα φκσο ηνπ «πνιηηηθνχ θφζηνπο» δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε 

ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηνπ ΠηΓ, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ πξνψζεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην πεδίν εθείλν πνπ αθνξά ηε δηαπινθή ηεο πνιηηηθήο ηάμεο κε 

ηδησηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Καη νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο είλαη: (1) ε θαηάξγεζε 

ηνπ ζηαπξνχ πξνηίκεζεο θαη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεγάισλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. (2) ε θαζηέξσζε θσιπκάησλ εθινγηκφηεηαο γηα ηνπο βνπιεπηέο, ππφ 

πξνυπνζέζεηο. (3) ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφδνζεο επζπλψλ ζηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηνπο Τπνπξγνχο, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο ζηνπο Τπνπξγνχο ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε. Γηα 

λα θαξπνθνξήζνπλ απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο πξνυπνζέηνπλ κία κείδνλα κεηαξξχζκηζε 

ζε έλα θνκβηθήο ζεκαζίαο ζεζκφ, ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καη εηδηθφηεξα δχν 

παζνγέλεηέο ηνπο: ην έιιεηκκα εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αδηαθάλεηα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο.  

   Σέινο ην «πξσζππνπξγνθεληξηθφ» κνληέιν θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ 

ηξία ηζρπξά ζεζκηθά αληίβαξα. Πξψηνλ, απφ έλα ηζρπξφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν ζα 

απνθηήζεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

νκάδσλ θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Γεχηεξνλ, απφ ηε «ιεινγηζκέλε» εηζαγσγή ζεζκψλ 

άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο ην δεκνςήθηζκα θαη ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. Καη 

ηξίηνλ, κέζα απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο δηθαηνζχλεο, ε νπνία ζα 

πξαγκαησζεί κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα ελίζρπαλ ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη 

ζα ζπλέβαιαλ ζηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη επθαηξία 

γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε δεκνθξαηία καο, γηα ηηο αδπλακίεο ηεο θαη ηε ζεξαπεία ηνπο 

θαη είλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα πάεη ρακέλε.  
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Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο(ΦΔΚ Ηδξχζεσο: 753/η. Β΄/19.5.2004 θαη ΦΔΚ Σξνπνπνίεζεο: 

1610/η.Β΄/17.8.2007). 

  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ έιαβε ηξεηο ππνηξνθίεο: ππνηξνθία 

εηζαγσγήο απφ ην  Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007, 

ππνηξνθία εηζαγσγήο απφ ηηο Μηλσηθέο Γξακκέο Α.Δ., γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-

2007 θαη ππνηξνθία θνίηεζεο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2008-2009. Καηά ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο δηεηέιεζε θαη ππφηξνθνο ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ & Έξεπλαο(ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

  Μηιάεη Αγγιηθά θαη έρεη γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ(πηζηνπνηεηηθφ ECDL). 

 

 

 

 

 

 

 


