
#

(ί ........: _____ _____ ____ ______  ............. 1 · *-

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο ΥΣΙΑΣ ΤΟ Υ ΠΟΛΙΤΕΥΜ ΑΤΟΣ

Ό  ρόλος ιού προέδρου 
καί οι σχέσεις του 

ρέ ιόν πρωθυπουργό
ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕI Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ;Η πολιτική ζωή τού τόπου, παρά τά σοβαρά εξωτερικά κι εσωτερικά προβλήματα, φαίνεται νά έχει σταματήσει στό θέμα τής διαδοχής στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας. Η σύνθεση τού Πρωθυπουργού μέ τό θέμα αυτό, θέτει ταυτόχρονα καί τό θέμα τής διαδοχής στήν αρχηγία τής Ν. Δ ., πράγμα πού εξηγεί, εν μέρει, καί τή μεγάλη σημασία πού αποδίδεται στό ενδεχόμενο μιάς μετάβασής του στήν Προεδρία. Περισσότερο ίσως ακόμα κι από ευκαιρία, αποτελεί γ Γ  αυτό επιτακτική

ανάγκη μιά εξέταάη, στήν παρούσα συγκυρία, τού πολιτικού ρόλου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τών σχέσεων του μέ τήν Κυβέρνηση καί ιδίως μέ τόν Πρωθυπουργό. Μιά παρόμοια εξέταση ισοδύναμε! στό βάθος, μέ αναζήτηση Ί̂-ής λογικής καί τελικά τής ουσίας τού πολιτεύματος πού μάς διέπει. Η εξέταση αυτή θά γίνει μέ μιά διπλή ανάγνωση: τού συνταγματικού κειμένου τού 1975 καί τής από τότε μέχρι σήμερα εφαρμογής του.
τό καθεστώς τών άλλων δυτικών 
χωρών; Στήν καταφατική απάν
τηση, θά πρόκειται γ ιά  ένα vie 
πολιτικό μοντέλο, γ ιά  ελληνικ 
πρότυπο.

ΟΙ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ε Σ  
ΔΥΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Ά ς  δούμε όμως ποιες είναι α 
κριβώς οι εξουσίες τού Γάλλου 
Π.Δ. προκειμένου νά τόν συγκρί
νουμε μέ τόν Έ λ λη να  Π.Δ.

Ο  Πρόεδρος τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας έχει τ ις  ακόλουθες ε
ξουσίες: 1 ) διορίζει τόν Πρωθυ
πουργό. καί τούς Υπουργούς, 2 ) 
συγκαλεί υπό την προεδρία του 
τό Υπουργικό Συμδουλιρ, 3 ) εκ
δίδει δ ια ταγματα  καί πράξεις νο
μοθετικού περιεχομένου (O R D O N 
N A N C E S ),  4 ) διορίζει τούς δη
μόσιους υπαλλήλους, τούς αξιω
ματικούς καί τούς δικαστές, 5 ) 
συνάπτει τ ις  διεθνείς συμβάσεις, 
6 ) είναι α ρ χ η γ ό ς. τού στρατού 
καί προεδρεύει τού Συμβουλίου 
εθνικής άμυνας, 7 '  σέ περίπτωση 
εθνικού κινδύνου συγκεντρώνει στά  
χέρια του όλες τ ις  εξουσίες, 8) 
προσφεύγει όποτε τό κρίνει αναγ
καίο στή λαϊκή θέληση (δημοψή
φισμα, εκλογές), 9 ) διαλύει τη 
Βουλή.

Τό πλέγμα  τών εξουσιών αυ
τών, πολιτικό επακόλουθο τών εκ
τάκτων συνθηκών κάτω από τ ις  ο
ποίες κλήθηκε ο στρατηγός Ντε- 
γκώλ ν ' αναλάδει τό  «πεπρωμέ
νο» τής Γαλλίας, προσέλαβε μ ιά  
ιδιάζουσα σημασ ία  τό ί 962, οπό
τε καθιερώθηκε ως τρόπος ανάδει
ξης τού Π.Δ, η άμεση καθολική 
ψηφοφορία: Η ανάδειξη τού Π.Δ. 
από τήν πλειοψηφϊα τού εκλογι
κό ύΣώ ματος τόν κατέστησε κύριο 
εκφραστή τής εθνικής κυριαρχίας.

Αυτό πού ο Μονάρχης ήταν «ε- 
λέφ Θεού», ο Γάλλος Π. Δ. εί
ναι «ελέφ Λαού». Η εθνική, η ι
στορική απόφαση ανήκει στήν α
ποκλειστική αρμοδιότητα τού Προ
έδρου. Η Γαλλική Δηιμοκοατία 
γνωρίζει μιά κεφαλή, πράγμα πού 
σημαίνει μιά  Βούληση. Στή διάρ
κεια τής επταετούς προεδρικής 
θητείας τό Γαλλικό Κράτος είναι 
ο Πρόεδρος.

Αυτή είναι τουλάχιστο η γκωλ- 
λική συνταγματική θεωρία καί 
πρακτική, πού όμως ακολουθείται, 
παρόλες τ ις ' λεκτικές διαφοροποι
ήσεις, κι από τό σημερινό Πρό 
εδρο.

Ά ν '  εντούτοις η γαλλική συντα
γματική πρακτική είναι καθαρή 
ojôr σημείο αυτό, δέν συμβαίνει 
τό ίδιο καί μέ το γαλλικό συντα
γματικό ^γράμμα. Σύμφωνα πρά
γματι μέ τό τελευταίο υπάρχει 
πρόβλημα^ σχέσεων Π.Δ. καί Πρω
θυπουργού. Ο ι συνταγματικές ε
ξουσίες τού πρώτου μπορούν νά 
συγκρουστούν μέ τ ις  ομόλογες ε
ξουσίες τού δεύτερου. Κάτι πού 
θά μπορούσε ιδίως νά συμβεί στήν 
περίπτωση πού αυτοί ανήκουν σε 
διαφορετικά κόμματα. Σ έ  μιά πα
ρόμοια περίπτωση ποιος υπερισχύ
ει ή μήπως δημιουογείτσι αδιέ
ξοδο;

 ̂Η πολιτειακή επιδίωξη αυτής 
τής εποχής φαίνεται ότι είναι γε
νικά η επινόηση τρόπων παρα
βίασης τής δημοκρατίας (προς χά
ρη τής τεχνολογικής αποτελεσμα- 
τικότητας, τής στρατηγικής πρω
τοβουλίας καί τής οικονομικής πα
ραγωγικότητας), χωρίς όμως ταυ
τόχρονα ν ' αποκαλυφθεί η πτώ
χευσή της. Η σύγχρονη ιστορία εί
ναι αντιδημοκρατική. Α υτό πού τήν 
χαρακτηρίζει είναι η ποσοτική 
αύξηση; η διάθεση τού «πλέον έ- 
χειν», η πλεονεξία. Η δικαιοσύνη, 
υλική καί ηθική — . οικονομική 
καί κοινωνική, πού αποτελεί τό 
λόγο τής δημοκρατίας, έχει χάσει 
σήμεοα τήν πρώτη θέση στήν ιε
ραρχία τών ιστορικών αξιών. Η 
δημοκρατία είναι ο μεγάλος ητ- 
τημένος τού καιρού μας. Αυτό 
πού στήν κεϋνσιανή οικονομολογι
κή επανάσταση αντικατέστησε 
τήν προοπτική τής εξασφάλισης 
ελεύθερου χρόνου (σχόλης), η 
«πλήρης απασχόληση», στή θετι- 
κιστική Πολιτική ονομάζεται 
«σταθερότητα», «αποτελεσματικό- 
τητα».

Τό ελληνικό Σύνταγμα τού 
1975_στήν «πρόκληση» αυτή τής 
εποχής μας, τής επανεισαγωγής 
δηλαδή τής μοναρχικής ιδέας καί 
πρακτικής, φαίνεται ότι θέλησε ν’ 
αντιδράσει ελληνικά, μέ τήν έν
νοια άτι χρησιμοποίησε σάν κα
τευθυντήρια αρχή τήε σύνθεσής 
του τό γνωστό μας «παθός μα
θός». Η ελληνική πολιτική ιστο
ρία έχει  ̂ υποφέρει τόσο από τή 
μοναρχική αυθαιρεσία όσο κι από 
τήν κοινοβουλευτική ανευθυνότητα. 
Η μεσότητα φαίνεται ότι αναζητή
θηκε γ Γ  αυτό στή ρύθμιση εκείνη 
πού θά ^εξουδετέρωνε τις δύο αυ
τές πηγές τής νεοελληνικής κακο
δαιμονίας. Ο κίνδυνος όμως πού 
παραφύλαγε, στό μέτρο πού αυτό 
αφηνόταν σέ ταχυδακτυλουργικά 
χέρια, ήταν νά π,ροκύψει ένα Σύν
ταγμα - προκρουστική κλίνη, κίν-

θηκε τό 58 - 62  κάτω από^ τήν π ί
εση τής ιστορίας καί τής προ
σωπικότητας τού σρατηγού Ντε- 
γκώλ. Αυτό πού χαρακτηρίζει καί 
τά  τρ ία  αυτά συστήματα είναι η 
μετατόπ ιση τής εξουσίας από τή 
Συνέλευση (από τή Βουλευτική 
ή Νομοθετική εξουσία) στό Συμ-

ν υνιαγματικη αναλυση 
άπό τόν Αρ.Η. Λ. Ν ΙΚ Ο Λ Ο Υ ΔΗ

βούλιο (στήν Εκτελεστική εξου
σ ία ) καί στήν πραγματικότητα σ ’ 
ένα άνθρωπο: τόν Πρόεδρο (Η. 
Π.Α., Γαλλία ) ή τόν Πρωθυπουρ
γό (Α γγλ ία ). Τά Κοινοβούλιο έ
χει σ τ ις  καλύτερες περιπτώσεις, 
όπως π.χ. στήν περίπτωση τών Η. 
Π.Α., απλώς υποβαθμιστεί, καί 
σ τις χειρότερες, π.χ. στή Γαλλία, 
εντελώς αποδυναμωθεί, ενώ στήν 
Α γγλ ία  έχει υποταχτεί μέ μιά ο
λιγαρχία, στήν ομάδα πού κάθε 
Φορά επικρατεί ατούς κόλπους τού 
κυβερνητικού κόμματος. Αυτά πού 
αποτελεί πολιτειακή διακόσμηση 
στήν _ Αγγλία^, η βασιλεία, στή 
Γαλλία  ονομάζεται Κοινοβούλιο. 
Η ιστορική απόφαση στή σύγχρο
νη δυτική Π ολ ιτ ία  ανήκει στά δη
μοκρατικό Μονάρχη (Πρόεδρο ή 
Πρωθυπουργό).

Τό ελληνικό Σύνταγμα  τού 75, 
αντί νά συνταχθεί μέ τρόπο από
λυτο μ ' ένα από τά συστήματα 
αειτά, θέλησε νά τοποθετηθεί α 
νάμεσα στό γαλλικό καί τό αγ 
γλοσαξονικό σύστημα. Αποφεύγον- 
τα ς -τό ν  προσανατολισμό πρός έ
να καθαρό προεδρικό σύστημα 
(περίπτωση Γ αλλ ιας), εισήγ,αγε 
ένα προεδρικό θεσμό πού διαφέ
ρει τόσο από τόν αντίστοιχο τής 
Γερμανίας ή τής Ιταλίας, όσο κι 
από τό Βασιλικό θεσμό τής Α γ γ λ ί
ας. Ο Πρόεδρος τής ελληνικής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ τό

Λ β  Σ τό  πολιτειακό «σενάριο)) πού συντάχθηκε  
\  \  μετά τήν πτώση της δικτατορίας, ποιος  
είνα ι ό πραγματικός πρω ταγωνιστής: ό Π ρ όε 
δρος η ό Πρωθυπουργός; ”Η μήπως κα νε ίς  άπο- 
κλειστικά αλλά καί οί δύο, μέ  τήν έννο ια  δηλα
δή ότι έχουμε νά κάνουμε μέ μιά δικέψαλη 
’Εκτελεστική εξουσία; (...) Ό  Π ρόεδρος τής  
Ε λ λη ν ικ ή ς  Δημοκρατίας, δπως προκύπτει άπό τά 
έξη σχεδόν χρόνια προεδρίας καί τούς δύο προέ
δρους πού έχουμε γνωρίσει μέχρ ι σήμερα, άσκεί 
λινότερες εξουσ ίες άπ’ όσες του άναγνω- ©ν 
ρίξει τό Σύνταγμα  Πώς έξη γε ίτα ι αύτό; /  /

δυνος_ πού δέν ξέρομε ακόμα άν 
τελ ι κά αποφ-εύκ-ι η :<ε.

Τά δυτικά μοντέλα, ανάμσσ 
στά οποία είχε νά ςπιλέξει η .ελ 
ληνική αναθεωρητική Βουλή τού 
7_5, ήταν τό καθαρό προεδρικό 
τής Αμερικής, τό καθαρά κοινο
βουλευτικό τής Αγγλ ίας καί -δ  
ενδιάμεσο^ πολιτειακό καθεστώς 
τής Γαλλίας, πού πραγματοποιή-

γράμμα τού ισχύοντος Συν)τος, έ
χει περισσότερες εξουσίες α π ' 6,- 
τι είχε παλιά  ο βασ ιλ ιάς ή έχει 
σήμερα η Β α σ ίλ ισ σ α  τής Α γ γ λ ί
ας ή τέλος ο Π.Δ. τής Γερμανί
ας, τής Ιταλίας, κλπ. Σημα ίνει ό
μως άραγε αυτό ότι τό ελληνικό 
καθεστώς είναι δυαρχικό κι όχι 
«.μοναρχικό», πως συμβαίνει νά εί
ναι, τηρούμενων τών αναλογιών,



Ποιος είναι ό πρωιαγωνιοιής σιήν ΈΑΑάΠα;
Στην πράξή, Πρωθυπουργός

πού διεφώνησε μέ τάν Πρόεδρο 
,— κι αυτό συνέβη, εκτός από μια 
εξαίρεση, μέ όλους τούς πρωθυ
πουργούς τής 5ης Γαλλικής Δ η 
μοκρατίας—  απομακρύνθηκε, «α
πολύθηκε». .

Εν τουτοις, τό γράμμα του Συν) 
τος τού 58 δέν αναγνωρίζει στάν 
Π.Δ. τό δικαίωμα νά «παύει» τόν 
πρωθυπουργό καί κατά μεϊζονα 
λόγο τήν Κυβέρνηση, ενώ αντίθετα 
παρέχει τή δυνατότητα στόν^ Πρω
θυπουργό νά «μπλοκάρει» τήν κυ
βερνητική (διοικητική καϊ_ νομοθε
τική) δραστηριότητα τού Προέ
δρου, αρνούμενος τήν προσυποτ 
νοαφή τών σχετικών προεδρικών 
πράξεων, κάτι όμως πού μπρρεί 
νά κάνει κι ο Πρόεδρος γ ιά  τις 
κυβερνητικές προτάσεις.

Αυτό τελικά πού χαρακτηρίζει 
τό γαλλικό πολιτικό σύστημα εί
ναι ότι τό Σύνταγμα τού 58 - 6 ?  
τοοποποιήθηκε στήν πράξη από 
τόν στρατηγό Ντεγι<ώλ προς τήν 
κατεύθυνση τής ενίσχυσης τής 
προεδοικής εξουσίας: Ο Γάλλος 
Π.Δ. ασκεί πέρισσότεοες εξουσυ 
ες από όσες τού αναγνωρίζει τό 
Σύν)μα. Αυτό ακριβώς αποτελεί 
άλλωστε καί τό κύρΚ3 περιεχόμε
νο τής κριτικής πού ασκεί στό 
θέμα αυτό η γαλλική αντιπολίτευ
ση.

Σ Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ

"Α ς επιστρέφουμε τώρα στήιν 
ελληνική πραγματικότητα γ ιά  νά 
δούμε πώς παρουσιάζονται εδώ τά 
ποάγματρ. Σ τό  πολιτειακός «σε
νάριο» πού συντάχτηκε μετά τήν 
πτώση τής δικτατορίας, ποιος εί
ναι ο πραγματικός πρωταγωνι
στής: ο Πρόεδρος ή ο Πρωθυπουρ
γός; "Η μήπως κανείς αποκλει
στικά αλλά καί οι _ δύο, μέ την 
έννοια δηλαδή ότι έχομε _ νά κά
νουμε μέ μιά δικέφαλη ’Εκτελε
στική εξουσία;

Τό Σύνταγμα τού 75, όπως ει
πώθηκε ήδη, δημιουργεί .τή γενι
κή εντύπωση, ότι πρόκειται _ μάλ
λον γιά τή δεύτερη αυτή περίπτω
ση, ότι εγκαθιδρύει δηλαδή^ ένα 
δυαρχικό σύστημα, κάτι πού θά 
τοποθετούσε τό σ τ ίγμα  τού_ πολι
τικού μας καθεστώτος ανάμεσα^ 
στό γαλλικό καί τό αγγλικό ή 
σωστότερα (γ ιά  χάρη καί τής ο
νομαστικής αναλογίας) καί τό γερ
μανικό σύστημα.

Η ελληνική Δημοκρατία δέν εί
ναι κοινοβουλευτική, όπως η γερ
μανική, ούτε προεδρική, (ή καλύ
τερα ημιπροεδρική), όπως η γαλ
λική, αλλά προεδοευομένη κοινο
βουλευτική Δημοκρατία (καί άρ. 
1§1). 0  Πρόεδρος τής ^ελληνικής 
Δημοκρατίας είναι πολύ ισχυρό
τερος από τόν Γερμανό Π.Δ., πού 
είναι απλός αντιπρόσωπος τού 
γερμανικού έθνους κι απλός φύλα
κας τής συνταγματικής τάξης, αλ
λά λιγότερο ισχυρός από τόν 
Γάλλο Π.Δ., πού είναι απόλυτος 
αρχηγός τής Εκτελεστικές εξουσί
ας καί ουσιαστικός^ άν οχι ο κυ- 
ριότερος μέτοχος τής Νομοθετικής 
εξουσίας. Αντίθετα δηλαδή από 
τό γαλλικό σύστημα, όπου οι ε
ξουσίες τού Π.Δ. είναι χωρίς βά
ρους, πραγματικές καί ενεργές, 
στό σύστημα· πού εισάγεται στον 
τόπο μας μέ το Σύν)μα_ τού 75 
οι εξουσίες τού Π.Δ. είναι υπό 
αίρεση, οιοονεί εικονικές καί δυνη
τικές. Ενώ στό γαλλικό Σύν )μα  εί
ναι ρητή· Tf επ ιταγή γ ιά  τήν άσκη
ση τών προεδρικών εξουσιών, στό

δικό μας Σ ύν )μ α  διαφαϊνεται μιά 
ευχή γ ιά  τήν άσκηση τών εξουσι
ών αυτών. Στή,ν ουσία πράγματι 
ή άσκησή τους προβλέπεται γ ιά  
εξαιρετικές περιστάσεις πού είναι 
Φυσιολογικά απευκταίες.

Μ ία  σύγκριση τών εξουσιών τού 
Γάλλου καί τού Ελληνα Π .Δ ; θά 
επέτρεπε τό ακόλουθο συμπέρα
σμα: Ο Πρόεδρος τής ελληνικής 
Δημοκρατίας έχει σχεδόν τόσες 
εξουσίες όσες κι ο ; Πρόεδρος τής 
γαλλικής Δημοκρατίας, μόνο πού 
ορισμένες απ ’ αυτές παρουσιάζον
ται ουσιαστικά διαφοροποιημένες^, 
κυρίως πρός τήν κατεύθυνση τού 
περιορισμού τους. Κ α ί στά  δμο 
συστήματα ο Π.Δ. εκδίδει δ ιατά
γματα, διορίζει τούς δημόσιους 
υπάλληλους κλπ, αντιπροσωπεύει 
διεθνώς τό κράτος, είναι αρχηγός 
τού στοαταύ, διαλύει τή Βουλή 
καί προσφεύγει στή λαϊκή θέληση.

Αντίθετα, ο "Ελληνας Π.Δ. υ
στερεί τού Γάλλου Π.Δ. στά ε
ξής θέματα: τού διορισμού τού 
Πρωθυπουργού, τής σύγκλησης υ
πό τήν προεδρία του τού Υπουργ. 
Συμβουλίου, τής συμμετοχής^ του 
στην άσκηση τής Νομοθετικής ε
ξουσίας καί τού περιεχομένου τών 
εξαιρετικών εξουσιών. Τέλος, ο δ ι
κός μας Πρόεδρος υπερτερεί τού 
Γάλλου Προέδρου στό θέμα τής 
παύσης τής Κυβέρνησης, τών προ
ϋποθέσεων ανάληψηις^ τών _ εξαιρε
τικών εξουσιών καί τής επέμβασης 
στό έργο τής Βουλής.

Αναλυτικότερα οι δύο τελευταί
ες αυτές κατηγορίες τών προε
δρικών εξουσιών παρουσιάζονται 
ως εξής: Στό θέμα τού διορισμού 
τού Πρωθυπουργού, η διαφορά α
νάμεσα στά  δύο συστήματα συνί- 
στατα ι σ τ’ ότι ενώ ο Γάλλος Π.Δ. 
μπορεί αμέσως νά διορίσει ως 
Πρωθυπουργό τόν «κηπουρό» του 
(άρ. 8), ο Έ λ ληνα ς  Π.Δ. πρέπει 
προηγουμένως ν’ αναθέσει , τήν 
πρωθυπουργία, μέ σειρά προτε
ραιότητας, στόν αρχηγό τού απ ό
λυτα πλειοψηφαύντος κόμματος, 
τού σχετικά πλειοψηφούντος κόμ
ματος καί τέλος τού δεύτερου σε 
κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος 
(αρ. 37 ). Θεωρητικά πάντως η 
διαφορά αυτή δέν είναι παρά δια
δικαστική. Ενώ δηλαδή στήν πε
ρίπτωση τού Γάλλου Π.Δ. τό ζή
τημα είναι νά υποταχτεί η Βου
λή στή θέλησή ταυ καί ν’ αποδε
χτεί ως Πρωθυπουργό τόν «κηπου
ρό» του, στήν περίπτωση τού "Ε λ 
ληνα Π.Δ, τό ζήτημα είναι νά π ε ί
στε) αντίθετα η Βουλή ν’ αρνηθεί 
τήν πρωθυπουργία ατούς συντα
γματικά  προηγούμενους στή διεκ
δίκησή της, γ ιά  ν’ αφεθεί ελεύθε
ρος ο δρόμος στόν «κηπουρό» τού 
Π.Δ. Σ τήν  πρώτη περίπτωση' η 
πρωθυπουργοποίηση τού προεδρι
κού εκλεκτού διατελεί υπό τήν α 
ναβλητική αίρεση τής αποδοχής 
του από τή Βουλής στή δεύτερη 
υπό τή διαλυτική αίρεση τής π α 
ράκαμψης εκείνων πού προηγούν
ται στή διεκδίκηση τής πρωθυ
πουργίας.

Στό^ θέμα τώρα τής σύγκλησης 
υπό τή,ν προεδρία τού Π.Δ. τού 
Υ.Σ., η διαφορά από τό ένα σύ
στημα στό άλλο είναι η ακόλου
θη: Αυτό πού στό γαλλικό σύ
στημα αποτελεί τόν κανόνα (άρ. 
9), στό ελληνικό αντιπροσωπεύ
ει τήν εξαίρεση. Τό δικαίωμα τού 
"Ελλη',ίίά Π.Δ. νά συγκαλίσει υπό 
τήν προεδρία τον τό Υ .Σ . ασκεί

το  ιμόνο σέ περίπτίρση «εκτά
κτων περιστάσεων» ^(άρ. 3 8 §2 ).
Η σημασ ία  ενός παρόμοιου περιο
ρισμού μειώνεται εντούτοις ση,μαν. 
κά άν ληφθεί υπόψη ότι η εκτίμη
ση γ ιά  την ύπαρξη τών «εκτάκτων 
περιστάσεων» επαφίετα: στόν ίδιο 
τόν περιρριζάμενο. Η νομοθετική 
εξ άλλου εξουσία τού Π.Δ., πού 
αποτελεί τόν κανόνα στό γαλλικά 
σύστημα (άρ. 3 4 §2 ), σ τό  ελλη
νικό ασκείται κατ’ εξαίρεση καί 
υπό περιορισμούς (άρ. 44 ).

Τέλος, οι εξαιρετικές εξουσίες 
τού άρθρου 1 6 τού γαλλικού Συν) 
τος τόσο ώς ποός^ τήν _ έκταση ό; 
σο κι ώς πρός τή διάρκεια και 
τήν εγκυρότητα τών συνεπειών 
τους.

- Υπάρχουν όμως, όπως επιση- 
μάνθηκε ήδη, καί σημεία όπομ ο 
Πρόεδρος τής Ελληνικής Δημοκρα-. 
τ ία ς υπερτερεί τού Π.Δ. τής Γαλ
λίας. Ισχύει αυτό στήν περίπτω
ση τού άρθρου 38§2, σύμφωνα 
μέ τό οποίο ο Π.Δ. μπορεί νά παύ
ει τήν Κυβέρνηση. Τό γαλλικό 
Σύν )μα  δέν περιέχει μ ιά  ανάλργη 
διάταξη.

"Ε να  άλλο σημείο που ο δικός 
μας Π.Δ. παρουσιάζεται ισχυρότε
ρος από τόν Π.Δ. τής Γαλλίας 
αφορά σ τ ις  π ροϋποθέσε ι πού α 
παιτούνται γ ιά  νά τεθούν σ ’ εφαρ
μογή τ ' άοθρα 16 καί 48 αντί
σ το ιχα  τού γαλλικού καί ελληνι
κού Συν)τος. Ο ι προϋποθέσεις αυ
τές είναι περισσότερο σαφείς κι 
αντικειμενικές στο άρθρο 16 α π ' 
ό,τι στό άρθρο 48. Έ ν α  τελευταίο 
σημείο αυτού τού,νείδους είναι καί 
η  ̂ δυνατότητα τού Έ λ ληνα  Π.Δ. 
νά επεμβαίνει στό έργο τής Βου
λής είτε αναστέλλοντας τις εργα
σίες της (άρ. 40 ), είτε διαλύον- 
τάς τη, υπό προϋποθέσεις, ακόμα 
καί μέσα στον πρώτο χρόνο με
τά από μιά προηγούμενη διάλυ
σή της (41 §4).

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑ! ΠΡΑ3Η

, Αΰτό είναι χονδρικά τό περίϊ» 
χόμενο τού συνταγματικού κειμέ
νου ατό θέμα σχετικά μέ τή θέ
ση πού- κατέχει στό πολιτειακό 
μας σύστημα ο Π.Δ. Η θέση αυτή, 
όπως φαίνεται ιδίως από τη σύγ
κριση μέ τό γαλλικό σύστημα, δέν 
είναι ^καθόλου ασήμαντη. 0  Π.Δ. 
μέ το νά μπορεί νά παύει, τήν 
Κυβέρνηση, νά διαλύει τή Βουλή, 
νά καταφεύγει στό δημοψήφισμα, 
κατ εξαίρεση νά νομοθετεί καί νά 
θετει σ ’ εφαρμογή το άρθρο 48 
τού Συν)τος, κατέχει αναμφίβολα 
μ ια  κυρίαρχη θέση στό πολιτικό 
μας σύστημα.Τήν Τρίτη ή συνέχει«

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΠΝ
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η

’Ανακοινώνεται ό τ ι μέ τήν άριθ. 805  
7 9  όπτόφαση τού Δημοτικού  Συμβουλ- 
άποφ ασ ίστηκε  ̂ή τροποπο ίηση τού έ> 
κριμένου σχεδίου τής ' πόλεως σ τό  Γ  
3 06  —  326  —  327  —  330.

Ο ι  ένδιαψερόμενοι μπορούν νά f 
σ τά  γραφεία τού Δήμου  ’Αχαρν 
έργάσ ιμες ημέρες καί ώρες γ ιά  
ροφορηθούν τό  περιεχόμενο τής c 
ως τού Δημοτικού  Συμβουλίου 
βάλουν τ ίς  τυχόν ενσ τάσεις  το 
κα πέντε (1 5 ) ήμερες άπό - 
εύσεως αύτής τής άνακοινώί

Ή  άνακοΐνωση δημοσιεύε- 
μερίδες.

ψ Αχαρνές 1 3 ) 2 ) ’
Ό  Δήμαρχος ΤΑ·

ν τ ι ν ο ς  β ρ ε


