
  

       
 

Πειραιάς, 16 Noεμβρίου, 2016 

 
 

 
Διάλογοι για το Σύνταγμα 

 
 

 
Σε προηγούμενο άρθρο μου, με τίτλο «Ένας Διάλογος για την Δημοκρατία», στο 326ο τεύχος 

των «ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ», μεταξύ των άλλων υποστηρίχθηκε η δισυπόστατη φύση των Ελλήνων από 

τα χαρακτηριστικά της δύναμης και της διάνοιας, κατά τον Αριστοτέλη. 
Σύμφωνα δε με τις ανθρωπολογικές διαγνώσεις του φιλοσόφου Νίτσε, η δράση των αρχαίων 

Ελλήνων διέπετο από τη σύνθεση τόσο των Διονυσιακών όσο και των Απολλώνειων αρχών, με 
συνέπεια να έχουν δημιουργήσει αυτόν τον ρωμαλέο πολιτισμό. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά μας είχαν παρατηρήσει τόσο ο Πλάτων όσο και ο μαθητής του 
Αριστοτέλης.  

Ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης μας άφησε ως μεγάλη κληρονομιά το έργο του «Πολιτικά», στο 

οποίο περιγράφεται η ορθή δημοκρατία, την οποία ονόμασε «πολιτεία» και από το οποίο 
μπορεί και η σύγχρονη ανθρωπότητα και ιδιαίτερα οι απόγονοί του να αντλούν έμπνευση 

για το δημοκρατικό πολίτευμα, την «πολιτεία», όπως ο ίδιος την ονομάζει. 
Χαρακτηριστική είναι η παρακαταθήκη του: 

«Το είδος της δημοκρατίας είναι ανάλογο με την πόλη και τον λαό της και ότι η 
οργάνωση και η λειτουργία των θεσμών της δύνανται ν’ αποτελούν συνδυασμούς 

αριστοκρατίας και δημοκρατίας». 
Αν όμως δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την Αριστοτελική Δημοκρατία, τουλάχιστον ας 

προσεγγίσουμε αυτήν, με την δυνατότητα που παρέχεται σήμερα με την ευκαιρία αναθεώ-

ρησης του Συντάγματος, ώστε αυτή να μην είναι μία απλή αναθεώρηση, αλλά μία ριζική 
αναπροσαρμογή, θεραπεύοντας ορισμένες επικίνδυνες παθογένειες του πολιτικού κομματι-

κού συστήματος. 
- Όπως, πρώτη και ουσιαστική θεραπεία είναι η αποκομματικοποίηση και η απελευθέ-

ρωση από τους κομματικούς μηχανισμούς του συνόλου του σώματος της κοινωνίας, των 
κοινωνικών ομάδων και κυρίως των θεσμών της Πολιτείας, ώστε να μην υπάρχουν πλέον 

παντού οργανωμένοι κομματικοί «στρατοί», αλλά με ελεύθερη πολιτική συνείδηση πολίτες. 
Η κοινωνία είναι μία και όχι πολλά κόμματα, όπως μας λέει ο Πλάτων. 

- Να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών και ιδιαίτερα μεταξύ Νομοθετικής και 

Εκτελεστικής εξουσίας, ώστε η Νομοθετική να μην αποτελεί επέκταση της Εκτελεστικής, 
πλαισιώνοντας την Εκτελεστική με εξωκοινοβουλευτικούς αρίστους ειδήμονες λειτουργούς. 

- Η Δικαστική εξουσία να αναδιοργανωθεί χάριν της εύρυθμης και ταχείας απόδοσης του 
έργου της (φρονώ, ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν οι δικαστικές εκκρεμότητες διαρκούν 

επί πολλά χρόνια). 
- Να ιδρυθεί Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίον να επαγρυπνά για την εφαρμογή των 

νόμων από όλους τους Συνταγματικούς φορείς. Ο Πλάτων στους «Νόμους» γι αυτόν τον 

σκοπό προέβλεπε το λεγόμενο «Νυχτερινό Συμβούλιο».  
- Είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμά μας θεσμική 

διάταξη που να προβλέπει την ίδρυση και τη λειτουργία, ως Ανεξάρτητη Αρχή, Εθνικού 
Συμβουλίου, το οποίον διαρκώς να επαγρυπνά για την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της 

Χώρας. 
- Επίσης είναι αναγκαίο να προβλεφθεί βασικό άρθρο στο Σύνταγμα να μην επιτρέπεται 

στην εκάστοτε Κυβέρνηση να δανείζεται από εσωτερικούς, πολύ μάλλον από εξωτερικούς 
φορείς, χρήματα με τον ευτελή σκοπό να ισοσκελίζει τον ελλείποντα προϋπολογισμό. Να 

ισχύει μόνο για παραγωγικά έργα. Να λογοδοτεί με τη λήξη της θητείας της στις αρμόδιες 

Δικαστικές Αρχές σε περιπτώσεις παραβάσεων. 
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- Η Δημόσια Διοίκηση, ως επίσης οι Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές είναι λίαν 
ωφέλιμο να αναδιοργανωθούν βάσει καθορισμένων οργανογραμμάτων (πίνακες οργάνωσης 

κάθε υπηρεσίας και καθήκοντα λειτουργών). Να υπάρχει αξιοκρατία και έλεγχος εφαρμο-

γής των Νόμων και των Κυβερνητικών αποφάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο 
Πλάτων στους «Νόμους» είχε προβλέψει γι αυτόν τον σκοπό το «Σώμα των Ευθύνων», με 

αυστηρές κυρώσεις εάν δεν εκτελούσαν ευσυνείδητα την αποστολή τους.  
 

Βεβαίως απεξάρτηση από την εκάστοτε κομματική Κυβέρνηση, ώστε να μην αποτελεί η 
Δημόσια Διοίκηση προέκτασή της.  

- Ασφαλώς να υπάρχει ισότητα εφαρμογής των Νόμων έναντι πολιτών και πολιτικών, διότι 

είναι αδιανόητο να υπάρχει ασυλία των βουλευτών και υπουργών. Θεμελιώδης διακηρυγμέ-
νη αρχή στην δημοκρατία του Αριστοτέλη. 

- Επίσης θλιβερή είναι η εικόνα της συντριπτικής απουσίας των βουλευτών από τις 
συνεδριάσεις της Βουλής, τόσο ώστε να εγείρονται ερωτήματα: 

Μήπως η λειτουργία της πρέπει να υποκατασταθεί από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και 
από την παρουσία των βουλευτών στα Μέσα Ενημέρωσης; Μήπως κάθε αδικαιολόγητη 

απουσία πρέπει να έχει οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος τους; 
- Αποφυγή δημοψηφισμάτων τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να οδηγήσουν σε 

καταστροφή, ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ως «τυραννία των πολλών» την Εκκλησία του 

Δήμου. Σήμερα η προσφυγή σε δημοψηφίσματα καταδεικνύει το χωλαίνον κοινοβουλευτικό 
σύστημα των κομμάτων. 

- Πλήρης αποδέσμευση των κομμάτων από την χρηματοδότηση αυτών εκ μέρους της 
«οικονομικής ολιγαρχίας», διότι έτσι αιχμαλωτίζεται κατ’ επέκταση αυτή η ίδια η δημοκρα-

τία. 
- Ενώ απεναντίας επιβάλλεται να υπάρχει πολιτική διαλεκτικότητα και σύμπνοια μεταξύ 

των κομμάτων για Εθνικούς και Κοινωνικούς σκοπούς και να μην επιτρέπουν σε αυτά τα 
θέματα να επικρατούν οι κομματικοί ανταγωνισμοί ώστε, όπως λέει ο Πλάτων, να μην 

κινδυνεύουν τα κόμματα να χαρακτηρισθούν από έλλειψη πατριωτισμού. Πάντα υπάρχει το 

μέσον και ο ορθός λόγος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Κουραστήκαμε από την κομματική 
πόλωση … 

- Να μην επιδιώκει η εκάστοτε αντιπολίτευση, με τη σκληρή τακτική της, να ανατρέψει 
την πρόσφατα εκλεγείσα Κυβέρνηση. Η επιδιωκόμενη κομματική πόλωση αποτελεί παθολο-

γία, δημιουργεί συνθήκες διχασμού στο κοινωνικό σώμα και τελικά μάλλον αποβλέπει την 
διατήρηση του ασθενικού κομματικού πολιτικού συστήματος. 

 Ακόμα, στο πνεύμα της ομαλής λειτουργίας της δημοκρατίας τοποθετούνται: 

 Η εξυγείανση της Πολιτείας από τις υπερβολές του Συνδικαλιστικού Κινήματος, το 

οποίο πολλές φορές υπερβαίνει τα δημοκρατικά όρια. 

 Επίσης είναι αναγκαία –χάριν του σημαντικού κοινωνικού ρόλου, τον οποίον διαδραμα-

τίζουν- η υπεύθυνη και η ακριβής δημοσιογραφία των Μέσων Ενημέρωσης έναντι της 
Κοινής Γνώμης. 

- Επί πλέον, είναι βασική υποχρέωση αυτό το ίδιο το κείμενο του Συντάγματος να 
εκκαθαρισθεί από δευτερεύουσες διατάξεις ισχύος Νόμου, έτσι ώστε να αποτελείται μόνο 

από καθαρές θεσμικές διατάξεις που αφορούν την δομή και τη λειτουργία της ευνομούμε-
νης δημοκρατικής Πολιτείας. 

- Επίσης θεμελιώδες θέμα θεωρείται στο Σύνταγμα να τεθούν στόχοι στην παιδεία των 
Ελληνοπαίδων. Αυτοί δεν είναι άλλοι από αυτούς που καθόρισε ο Πλάτων, οι οποίοι απο-

βλέπουν στην ανάπτυξη του πνεύματος, στην καλλιέργεια της ψυχής και στην αγωγή του 

σώματος. Σε αυτούς τους τρείς στόχους ο Αριστοτέλης πρόσθεσε τον τέταρτο, να είναι η 
παιδεία χρήσιμη, δηλαδή να συνδέεται με την αγορά εργασίας. Η δε εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση να μη γίνεται από Κυβέρνηση σε Κυβέρνηση και από Υπουργό σε Υπουργό, αλλά 
θα ήταν φρόνιμο να συμβαίνει σε χρόνο παράλληλα με την αναπροσαρμογή του Συτνάγμα-

τος. 
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- Τελικά, επειδή γίνεται πολύς λόγος για την εκλογή και τις αρμοδιότητες μεταξύ του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης και επειδή, λόγω αυτής της δυαρχίας, 

πάντοτε θα υπάρχουν τριβές μεταξύ αυτών των θεσμών, όπως μαρτυρεί η ιστορική πραγμα-

τικότητα, 
Τολμάται να προταθεί: 

Τώρα, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, η μετατροπή του πολιτεύματος από την 
Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία στην Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρα-

τία, κατά τα πρότυπα άλλων Χωρών, στις οποίες εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς. 
Μία τέτοια βασική μετατροπή του πολιτεύματος θεραπεύει πολλές ουσιαστικές από τις 

ανωτέρω παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος και είναι πλησίον της παραπάνω 

Αριστοτελικής επιταγής περί «συνδυασμού δημοκρατίας και αριστοκρατίας» ενός δημοκρα-
τικού πολιτεύματος.  

Το ισχυρότερο όπλο για να αμύνεται και να ενδυναμώνεται η δημοκρατία, πάντοτε και 
ιδιαίτερα σήμερα στους χαλεπούς καιρούς, είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναπροσαρμογή 

του Συντάγματος. Διότι, έτσι δύναται, όχι μόνον να διασώζεται, αλλά απεναντίας να εξελίσσε-
ται και να ενδυναμώνεται.  

Αυτή είναι και η διαπίστωση του ιστορικού φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου, ο οποίος λέει: 
«Οργανισμοί που δεν προσαρμόζονται εκφυλλίζονται ή πεθαίνουν και απεναντίας 

εξελίσσονται προοδευτικά αυτοί οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να προ-

σαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες». 
Συμπληρωματικά όμως προς την διαπίστωση του Κάρολου Δαρβίνου, ας επαναληφθεί η 

ρήση του Πλάτωνος: 
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από αυτό που διασπά την κοινωνία σε πολλά κομ-

μάτια και μεγαλύτερο αγαθό από εκείνο που την δένει μαζί και την κάνει μία». 
Συμπερασματικά, το κείμενο του νέου Συντάγματος πρέπει να διατρέχεται καθ’ όλο το 

μήκος του από το παραπάνω πνεύμα των σοφών μας. 
Όσες σκέψεις γράφηκαν παραπάνω, διατυπώθηκαν με κάθε αγαθή προαίρεση και ορμώμε-

νος από την διακαή ευχή ενός απλού πολίτη για την άριστη Δημοκρατία. 

Και βέβαια οι σκέψεις αυτές δεν διεκδικούν την τελειότητα και το αλάθητο, αλλά ίσως 
αποτελέσουν την απαρχή μίας περαιτέρω έρευνας και συζήτησης από τους πλέον ειδήμονες 

επιστήμονες επί του σοβαρού αυτού θέματος, της Αναπροσαρμογής του Συντάγματός μας. 
 

Με βαθειά εκτίμηση προς τους αναγνώστες. 
Άρης Διαμαντόπουλος 

Υποστράτηγος ε.α. / Ψυχολόγος / Δρ. Φιλοσοφίας 

 
 

 


