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«Παράνομο ιο 
δημοψήφιομα»

«Αν οι πρωτοβουλίες των άτυπων δημοψηφισμάτων 
αρμόζουν σε εκκλησιαστικά έργα, τότε γιατί δεν παίρνει 

μια ανάλογη πρωτοβουλία και για τη μη εξέταση των 
“θρησκευτικών”, στην εισαγωγή στα ΑΕΙ; Ισως, γιατί 

η νέα ρύθμιση, που υποτίθεται ότι θίγει την Εκκλησία, 
είναι δημοφιλής στα παιδιά και τους γονείς τους...».

μφισβητεί ευθέως ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, Μιχάλης Στα- 
θόπουλος, το κύρος και ιη 
νομιμότητα του «άιυπου 6η- 
μοψηφίομαιος» που διεξάγει 
αυιές πς μέρες η Εκκλησία 
για την αναγραφή ιου θρη
σκεύματος στις ιαυιόιηιες. 
Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι 
«κυρτότερη εγγύηση των πο
λιτειακών εκλογών είναι η 

μυοτικότητά τους, που όμως λείπει στη συγκε
κριμένη περίπτωση του δημοψηφίσματος».
■ Με συνέντευξή του στην «Κ.Ε.», ο υπουρ
γός Δικαιοσύνης κατηγορεί την Εκκλησία ότι 
«πολιτικοποιείται, αντιδρώντας κατά κυβερνη
τικών αποφάσεων, διχάζοντας το ίδιο το πλή
ρωμά της». Και της αποδίδει «προσπάθεια συ
ναισθηματικής εκμετάλλευσης των ιερών 
συμβόλων και δημιουργίας παραπλανητικών 
εντυπώσεων».
■ Για το άλλο καυτό θέμα των ημερών, τα 
«διαπλεκόμενα», ο κ. Σταθόπουλος εξαιρεί 
την πρόταση της «Ε» για επέκταση του ασυμ
βιβάστου προμηθευτών του δημοσίου και ιδιο
κτητών MME, επισημαίνοντας ότι «το ουσια
στικό κριτήριο στην τήρηση της διαφάνειας εί
ναι το ποιος ελέγχει πραγματικά τα MME και 
τις επιχειρήσεις ανάληψης προμηθειών».
ΕΡ.: Βρίσκεστε, και πάλι, στο επίκεντρο των 
εξελίξεων. Ηρθε ο «Τίμιος Σταυρός» και έ
χει αρχίσει η συλλογή των υπογραφών, εν  
μέσω της συναισθηματικής φόρτισης του προ
σκυνήματος. Πώς σχολιάζετε το σκηνικό; 
AIL· Υπάρχει, φαίνεται, προσπάθεια να διατη
ρηθεί η συναισθηματική φόρτιση, με την επι
στράτευση συμβόλων. Η απλή, όμως, και χω
ρίς πάθη λογική λέει ότι δεν κινδυνεύει κα
θόλου το θρησκευτικό συναίσθημα των πολι
τών. Κανένας δεν εμποδίζεται να συνεχίσει να 
ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του καθήκο
ντα, να τηρεί τι θρησκευτικές παραδόσεις, να 
μετέχει σε θρησκευτικές εκδηλώσεις κ.λπ. 
Ολα αυτά στηρίζονται στο ελεύθερο θρησκευ
τικό φρόνημα, που παραμένει ανεμπόδιστο. 
Γι’ αυτό, είναι παραπλανητικό να προκαλείται 
η εντύπωση ότι, δήθεν, επιβάλλονται περιορι
σμοί στις θρησκευτικές ελευθερίες και στην α
κώλυτη άσκησή τους. _
ΕΡ.: Πιστεύετε ότι η συλλογή υπογραφών, 
για το θέμα της αναγραφής του θρησκεύμα
τος στις νέες ταυτότητες, κινείται στα πλαί
σια της αποστολής της Εκκλησίας ή υπερ
βαίνει τα όρια;
ΑΠ.: Ασφαλώς, άλλη είναι η αποστολή της 
Εκκλησίας. Στην αποστολή αυτή, πνευματική 
και κοινωνική, αλλά όχι πολιτική, δεν ται
ριάζει η πρωτοβουλία να στρέφονται οι πολί
τες εναντίον νόμιμης ενέργειας της κυβέρνη
σης, η κρίση για την οποία, μάλιστα, εκκρεμεί 
στα δικαστήρια, που είναι τα μόνα αρμόδια να 
αποφασίζουν για τη νομιμότητα κυβερνητι
κών ενεργειών. Η αντίδραση κατά κυβερνητι
κών αποφάσεων πολιτικοποιεί την Εκκλησία 
και διχάζει το ίδιο το πλήρωμά της. Αν οι 
πρωτοβουλίες άτυπων δημοψηφισμάτων αρμό
ζουν σε εκκλησιαστικά έργα, τότε γιατί δεν 
παίρνει ανάλογη πρωτοβουλία για τη μη εξέ-, 
τάση των θρησκευτικών, κατά την εισαγωγή 
στα ΑΕΙ; Ισως, επειδή η νέα ρύθμιση, που υ
ποτίθεται ότι θίγει την Εκκλησία, είναι δημο
φιλής στα παιδιά και τους γονείς τους. Αλλά 
τέτοια επιλεκτική διεξαγωγή άτυπων δημο
ψηφισμάτων, ανάλογα με το τι είναι πρόσκαι
ρα αρεστό στον κόσμο, μειώνει το κύρος και 
την αξιοπιστία τους.
ΕΡ.: Α ν και για την κυβέρνηση έχει κλεί
σει το θέμα των ταυτοτήτων, ποιες θα ήταν 
πιθανώς οι συνέπειες (πολιτικές, ηθικές) α
πό το αποτέλεσμα του άτυπου αυτού δημο
ψηφίσματος, ειδικά στην περίπτωση που συ
γκεντρωθούν εκατομμύρια υπογραφές;
ΑΠ.: Στην ουσία, το ερώτημα που θέτει η 
Εκκλησία στον πολίτη δεν είναι αν ο τελευ
ταίος θέλει να δηλώνει το θρήσκευμά του ή ό
χι. Σε αυτό ήταν και παραμένει ελεύθερος. 
Τον ερωτά αν θέλει να εξαναγκάσει την πολι
τεία να τον εξετάζει για το θρήσκευμά του, εί-

τε αυτό χρειάζεται, είτε όχι στην πολιτεία. Επι
βολή περιττών βαρών στην πολιτεία δεν εξυ
πηρετεί τον πολίτη, ο οποίος μπορεί, με άλ
λους τρόπους, να ασκήσει τη θρησκευτική του 
ελευθερία και όχι μέσω πιστοποιητικών τα ο
ποία εκδίδονται από τη πολιτεία για συγκε
κριμένους διοικητικούς σκοπούς. Αν δεν υ
πήρχαν αυτοί οι σκοποί, δεν θα χρειάζονταν τα 
δελτία ταυτότητας, χωρίς αυτό να αλλάζει σε τί
ποτα την άσκηση των θρησκευτικών ελευθε
ριών. Ως προς το όποιο αποτέλεσμα αυτού του 
δημοψηφίσματος, ο καθένας δικαιούται να 
διερωτηθεί, ποιες είναι οι εγγυήσεις για το α
νεπηρέαστο της «ψήφου» του πολίτη. Οπως εί

ναι γνωστό, στις πολιτειακές εκλογικές διαδι
κασίες, πρώτη και κυρτότερη εγγύηση για το 
ανεπηρέαστο της ψήφου είναι η μυοτικότητά 
της. Αυτή όμως είναι που, ακριβώς, λείπει ε
δώ. Στο πρόβλημα αυτό δεν έχει δοθεί, ακόμη, 
απάντηση από την πλευρά της Εκκλησίας. 
ΕΡ.: θέμα των ημερών είναι και τα διαπλε
κόμενα. Η «Ε» κάνει μια πρόταση για την 
διατύπτοση της επίμαχης συνταγματικής διά
ταξης. Μήπως εσείς, ως έμπειρος και έγκρι
τος καθηγητής του Αστικού Δικαίου, έχετε 
μια εναλλακτική πρόταση;
ΑΠ.: Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συ
ντάγματος της Βουλής έγινε, αυτή την εβδο

μάδα, μια σημαντική πρόοδος με την πρόβλε
ψη, αφενός, της απαγόρευσης συγκέντρωσης 
εξουσίας ελέγχου περισσότερων MME στο ίδιο 
πρόσωπο και, αφετέρου, με την πρόβλεψη του 
ασυμβίβαστου ανάμεσα στις ιδιότητες του ιδιο
κτήτη MME και της επιχείρησης που αναλαμ
βάνει δημόσια έργα και προμήθειες. Σημαντι
κό είναι ότι, τελικά, υπήρξε ευρεία συναίνεση 
από τους βουλευτές των περισσότερων κομμά
των. Την ίδια ευρεία αποδοχή εξασφάλισε και 
η επέκταση του ασυμβιβάστου σε συγγενείς 
και οικονομικά εξαρτημένα πρόσωπα.

θεωρώ σημαντική κατάκτηση ότι θα υπάρ
χει ρητή συνταγματική κατοχύρωση του ασυμ
βιβάστου και της μη συγκέντρωσης πολλα
πλής εξουσίας. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, 
μόνο η στενή συγγένεια αποτελεί τεκμήριο 
(και αυτό μαχητό) εξάρτησης. Η προβλεφθεί- 
σα διάταξη δεν διακρίνει. Το πραγματικό κρι
τήριο είναι η εξάρτηση και όχι, από μόνη της, 
η συγγένεια. Αλλιώς, θα φτάναμε σε άκα
μπτες λύσεις που δεν ταιριάζουν σε ένα σύ
νταγμα. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδε
χόμενο συγγενών, έστω μακρινών, με πλήρη, 
πραγματική, ανεξαρτησία μεταξύ τους.

Η πρόταση της «Ε» εξαιρεί, επιτυχώς, το ου
σιαστικό κριτήριο για την επιβολή του ασυμ
βιβάστου: Το ποιος έχει, τελικά, τον έλεγχο, έ
στω και μη νομικό, αλλά πραγματικό, του 
MME, αφενός, και της επιχείρησης που ανα
λαμβάνει δημόσια έργα και προμήθειες, αφε
τέρου. Ακριβώς, όμως, αυτό το καίριο κριτήριο 
δείχνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται περισσότε
ρο στην εφαρμογή του νόμου (από τα όργανα 
που τον εφαρμόζουν) και λιγότερο στην αφη~" 
ρημένα διατυπωμένη νομοθετική πρόβλεψη.

Η συνταγματική (ή και απλή νομοθετική) 
ρύθμιση δεν λύνει, από μόνη της, το πρόβλη
μα. Η ύπαρξη μη νομικού, αλλά πραγματικού, 
ελέγχου στα MME θα διαπιστωθεί, τελικά, α
πό τους αρμόδιους, π.χ., να παραχωρούν τις ά
δειες ίδρυσης ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνι
κού σταθμού. Και αυτοί θα πρέπει να έχουν α
πό το νόμο την ευχέρεια (και τη μεγάλη ευθύ
νη) να κρίνουν, κάθε φορά, τις ειδικές συνθή
κες κάθε συγκεκριμένης αίτησης, φυσικά μέ
σα σε ένα αυστηρό, υποχρεωτικό γ ι’ αυτούς, 
συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς 
όμως υπερβολικές τυπικές δεσμεύσεις, ποι 
μπορεί να οδηγούν σε αδικίες. — t

Στην εφαρμογή, επίσης, θα κριθεί ένα άλ
λο, εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικό 
ζήτημα. Η αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθε
ση του κύκλου των προσώπων που ελέγχουν 
τα MME, το κατά πόσο δηλαδή αυτοί, που έ
χουν τη μεγάλη ευθύνη και το προνόμιο να 
ενημερώνουν τον ελληνικό λαό, εκπροσω
πούν, κατά το δυνατόν, όλες τις τάσεις, όλα τα 
στρώματα, όλες τις κατηγορίες του ελληνικού 
λαού. Διότι, και με συνεπή εφαρμογή του α
συμβιβάστου, δεν αποκλείεται ο έλεγχος να 
μένει στα χέρια εκπροσώπων πολύ μικρής με
ρίδας του λαού, που έχει τα δικά της συμφέ
ροντα, τα οποία δεν συμπίπτουν ή είναι αντί
θετα με τα συμφέροντα άλλων, και μάλιστα 
πολυαριθμότερων τάξεων.

Η αντίρρηση ότι από άλλες κατηγορίες πο
λιτών, δυσχερώς θα προέκυπταν ενδιαφερό
μενοι με οικονομικές δυνατότητες ίδρυσης ε
νός σταθμού δεν θα ήταν ακριβής.

Πρώτον, διότι άλλες κατηγορίες πολιτών θα 
μπορούσαν να βρουν πολύ φθηνότερη προ
σφορά υπηρεσιών. Δεύτερον, διότι η βασική 
πηγή εσόδων των σταθμών, οι διαφημίσεις, θα 
μπορούσε να είναι κοινή πηγή για όλους. 
Και, τρίτον, διότι ακόμη και πολίτες από τις 
μικρομεσαίες τάξεις μπορούν να συνενώνο
νται σε ευρύτερους φορείς, ακόμη και σε 
ν.π.δ.δ., όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύμα
τα, δήμοι, δικηγορικοί σύλλογοι, η Εκκλη
σία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Γε
νική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος κ.λπ.

Η εσωτερική πολυφωνία κάθε MME είναι 
βέβαια απαραίτητη αλλά τελικά ελέγχεται 
(και συχνά νοθεύεται) από τους ιδιοκτήτες 
των MME. Ετσι, χρειάζεται και εξωτερική πο
λυφωνία, που σήμερα υπάρχει, το πολύ, στον 
τύπο, αλλά όχι στα ηλεκτρονικά MME.


