
Συγκροτήθηκε έπιτροπή 
γιά τις Συνταγματικές 
Ελευθερίες τώυ πολιτών

Επιτροπή γιά τ ίς  Συνταγροτι
κές ’Ελευθερίες συγκροτ ήίθηκε άπό 
άτομα, πού προέρχονται άπό διάφο
ρους κοινωνικούς, -πολιτικούς καί Ε
παγγελματικούς χώρους γιά νά συμ
βολή στην διαμόρφωση ένός Συντάγ
ματος, ττού ν’ άξιοποτεϊ την πείρα 
τού πρόσφατου παρελθόντος, ν’ άν
τ αποκρίνεται στίς απαιτήσεις τής 
έττοχής μας καί νά Εξασφαλίζει τ ίς  
δυνατότητες κοινωνικών καί δημοκρα- 
τ ι·κιών Εξελίξεων.

Τό κείμενο της διακηρύξεως ""ής 
’Επιτροπής Εχει ώς έξης:

«Τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας 
δεν είναι, μόνο «υπόθεση όλου τού 
λαού». Είναι — πρέπει καί μπορεί νά 
είναι —  καί ϊ  ρ γ ο τού λαού όλό- 
κληρου. ’Όχι βέβαια, μέ την «κατ’ 
Επιταγήν» ψήφιση ένός Ε τ ο ι μ ο υ  
συνταγματικού κειμένου, όπως <ττά 
δικτατορικά δημοψηφίσματα. Άλλα 
μέ την Ελεύθερη κι’ ενεργό λαϊκή συμ
βολή στή 5 α μ ό ρ φ ω σ η  των συν- 
ταγματικών διατάξεων.

’Άν βασική αρχή τής σύγχρονης 
Δημοκρατίας εΐναι ή συμμετοχή τού 
λαού σ τίς  διαδικασίες καί στά κέν
τρα πού άποφασίζονν γιά τά καί
ρια θέματα τού τόπου, άκόμα πε
ρισσότερο εΐναι αναγκαία ή λαϊκή 
παοουσία στήν διατύπωση τού Κα
ταστατικού Χάρτη, πού καθορίζει τά 
θεμελιακά δικαιώματα καί υποχρεώ
σεις τού πολίτη καί τού κράτους, 
γιά δεκαετίες όλόκληιρες.

‘Η άπαραίτητη τούτη συμμετοχή 
βέν Εξαντλείται μέ τήν Εκλογή τών 
κοινοβουλευτικών άντιπροσώπων τού 
λαού. Οί πέρα άπ’ τή Βουλή καί τά 
κόμματα κοινωνικοί κι’ Επαγγελμα
τικοί χώροι, μπορούν καί πρέπει νά 
Εχουν γνώμη,, καί μάλιστα γιά θέ
ματα τόσο κεφαλαιώδη— κνώμη, πού 
άμεσα κατατοπίζει τό Κοινοβούλιο 
γιά τίς  λαϊκές αντιδράσεις, καί θε
τικά τό βληθεί στήν Εναρμόνισή του 
μ' αυτές. "Ετσι, καί ή Δημοκρατία 
γίνεται κτήμα καί Εργο τού συνό
λου, καί ή «δημοκρατική παιδεία» 
τού λαού πραγματώνεται, καί οί δι
αδικασίες γιά τήν διεύρυνση τής δη
μοκρατικής λειτουργίας προωθούνται.

‘Η Εμπειρία, άλλωστ«, άπό τόσες 
κινητοποιήσεις τού λαού μας/ μαρ
τυρεί πόσο σημαντική κι’ άποτελε- 
σματική μπορεί νά εΐναι ή άτσμκκή 
καί όμοδική πρωτοβουλία, όταν σω
στά σκοπεύει καί σωστά δραστηρι
οποιείται.

Ή  «Επιτροπή γιά τ ίς  Συνταγ
ματικές ’Ελευθερίες» ιδρύθηκε άπό 
πολίτες πού προέρχονται άπό διά
φορους κοινωνικούς, πολιτικούς κι* 
Επαγγελματικούς χώρους. Καί στόχο 
της Εχει νά προτείνει καί νά συντο
νίσει τ ίς  πρωτοβουλίες, πού θά μπο
ρούσαν ν’ αναπτυχθούν άπ’ τόν λαϊ
κό παράγοντα, γιά τήν διαμόρφωση 
ένός Συντάγματος, πού ν* άξιοποι- 
εΐ τήν πείρα τού πρόσφατου παρελ
θόντος, ν* άνταποκρίνεται σ τ ίς  ά- 
παιτήσεις τής Εποχής μας καί νά 
Εξασφαλίζει τ ίς  δυνατότητες κοινω
νικών καί δημοκρατικών Εξελίξεων.

Είδικώτερα, ή «Επιτροπή γιά τ ίς  
Συνταγματικές ’Ελευθερίες» θά Επι
διώξει νά συμβάλει στήν πληρέστε
ρη συνταγματική περιφρούρηση τής 
λαϊκής κυριαρχίας —  στήν καθιέρω
ση δημοκρατικών θεσμών καί διαδι
κασιών —  στήν προστασία τών α
τομικών καί συλλογικών δικαιωμά
τω ν—  στόν Εκσυγχρονισμό κι* Εκδη
μοκρατισμό τής 'Παιδείας καί τών 
κρατικών δομών,, Εξουσιών καί όρ- 
γάνων.

Παράλληλος στόχος τής « ’Επιτρο
πής γιά τ ίς  Συντακματικές ’Ελευ
θερίες» εΐναι ή συνταγματική κατο
χύρωση τών δικαιωμάτων τών έπι- 
μέρους κοινωνικών κι’ Επαγγελματι
κών όμάδων, σέ αρμονία πάντα μέ 
τά συμφέροντα τού συνόλου.

Γιά τήν Επίτευξη τών σκοπών αυ
τών, ή «,Επιτροπή γιά τ ίς  Συνταγ
ματικές ’Ελευθερίες» καλεΐ σέ συ
νεργασία τ ίς  Επαγγελματικές, Επι
στημονικές, πνευματικές κλπ. δργα- 
νώσεις καί τούς πολίτες, πού συμ
φωνούν μέ τ ίς  θέσεις καί τούς στό
χους της, κι’ Επιθυμούν νά συμβά
λουν στήν πραγματοποίησή τους».

Τήν διακήρυξη υπογράφουν οτ έξης* 
Μανώλης Άναγνωστ άκη ς, ποιητής, 
Χρ. Άργυρόπουλος, δικηγόρος, Φαί
δων Βεγλερής, καθηγητής Πανεπιστη

μίου, Χαρ. Γαλανόπουλος, μέλος τής 
Διεύυθύνσεως τής Γ .Σ .Ε .Ε ., Παύλος 
Ζάννας, λογοτέχνης, Γιώργος Ζεββ- 
λΐέκης, γενικός γραμματεύς Συλλόγου 
Γεωπόνων, Κώστας Καλλιγάς, δημο
σιογράφος, Νανά Καλλιάνεση, Εκδό- 
τις , ’ Ιάκωβος Καμπανέλλης, συγγρα
φέας, Παναγ. Κανελλάκης, δικηγόρος« 
Μαρία Καρρά, τής Συντονιστικής ’Ε
πιτροπής ’Εργαζομένων Γυναικών, Σ ά
κη ς Καράγιωργας, καθηγητής, Βά- 
σω Κατράκη, ζωγράφος —  χαράκτρισ, 
Γ  ιώργος Κουμανάκος, στρατηγός Ε. 
ά., Γεώργιος Κουμάντος, υφηγητής 
Πανεπιστημίου, Τάκης Κύρκος, δικη
γόρος, Νίκος Κωνσταντόπουλος, δι
κηγόρος, Κώστας Κωτ σάκας, δικη
γόρος, Άλέκα Λαμπροπούλου, Αρχαι
ολόγος— πρόεδρος τού Συλλόγου Ξο- 
ναγών, Σπόρος Λουκάκης, πρόεδρος 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Ά ρ ιστ. Μ«· 
νεσης, καθηγητής Π ανεπιστημίου, 
Κώστας Μανωλκίδης, χημικός, Δημ. 
Ν. Μαρωνίτης, υφηγητής Πανεπιστη
μίου, Γιάννης Μασουρίδης, ναύαρχος 
Ε. ά., Βασίλης Μεσολογγ ίτ η ς , πρό
εδρος τού Συλλόγου ‘Ελλήνων Ηθο
ποιών, Γιάννης Μιχαλόπουλσς, τέως 
Εκπαιδευτικός, Μέντης Μποσταντό- 
γλου (Μ πέστ), γελοιγμάφος, Μανώ
λης Μυλωνάκης, αντιπρόεδρος ’ Ια
τρικού Συλλόγου ’Αθηνών, Γεράσιμος 
Νοταράς, κοινωνιολόγος, Δηιμ. Ό - 
πρόπουλος, άντισυνταγματάρχης έ.ά., 
Τάσος Παναγιωτόπουλο ς, χημικός, 
Στέφανος Παντελάκη,ς, παιδίατρος, 
Άστιασία Ποαταθανασίου, ηθοποιός, 
Θεοχάρης Παπαμάργαρης, οικονομο
λόγος καί τέως γεν. γραμ. ύπουργ. 
Οικονομικών, Μάριος Πλωρίτης, δη
μοσιογράφος —  συγγραφέας, Πέτρος 
Πρωτονοτάριος, υφηγητής τής ’ Ια
τρικής, Γιάννης Ρίτσος, ποιητής, 
Χρ. Ροκάφυλλος, δικηγόρος. Αγνή 
Ρουσσοπούλου, δικηγόρος —  συγγρα
φέας, Γ ιώργος Ρωμαίος, δημοσιογρά
φος, Νϊκος Ρώτης, γεν. γραμ μ. Δι
κηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών, Ά λ. 
Σακελλαρόπουλος, πρόεδρος Δικηγο
ρικού Συλλόγου ’Αθηνών, ’Αντώνιος 
Σαμαράκης, συγγραφέας, Διον. Σπι- 
νέλης, δικηγόρος, Κώστας Σημίτης, 
καθηγητής, Άστέρης Στάγκος, δη- 
μοσ'ογράφος, Στρατής Σωμερίτης, 
πρόεδρος τής Ένώσεως ύπέρ τών δι
καιωμάτων τού ’Ανθρώπου, Γ ιώργος 
Ταξιάρχου, μέλος τής Διευθύνσεως 
τής Γ .Σ .Ε .Ε ., Δημήτριος Φατοΰρος, 
καθηγητής Πανεπιστημίου, Βασ. φι
λίας, οικονομολόγος, Α μαλία Φλέ- 
μιγκ, Γιάννης Χαΐνης, ζωγράφος 
Ό ο. Χορτζηβασι λείου. Εκτελεστικέ 
τής Γ .Σ .Ε .Ε .

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΛ'ΤΟ ΚΗΡ
Υ Π Ο  ΓΟ Υ

‘Υπάρχει κΓ άλλο <■ 
τ ’ άνω. Κανείς μας 
τό ζενίθ τής εύτυχ' 
επαυσε νά έλπίζη 
τος. Επειδή άκί 
θέλεις νά κολυτε 
θέλω νά σοΰ 7 
πού θά σέ 6ο γ 
θώσης.

"Αν ό Θεό 
καί σέ προκ 
ο,τι ήθελες 
βιασθής ν’ 
είναι τό 
ζωής σου
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