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ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΘΕΜΑΤΑ: 
 

- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
 

- ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
 

- ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 

- Η Ε.Ο.Κ. 
 

- Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 
 
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (+εικόνες για πολιτική εξουσία)  
ΑΝ∆ΡΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 
ΚΑΙΡΟΥ ∆ΑΦΝΗ 
 
ΜΠΟΥΣΙΑ∆Η ΣΟΦΙΑ   (ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ) 
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ   ΕΞΟΥΣΙΕΣ   ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ  
                                               ΠΟΛΙΤΙΚΗ     ΕΞΟΥΣΙΑ  
  
Εκτελεστική εξουσία      Νοµοθετική Εξουσία            ∆ικαστική Εξουσία 
 
              ==                                   ==                                             == 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ                       ΒΟΥΛΗ                             ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ                      
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                                                                                                  
                   
 
         Πηγάζουν από το λαό 
          Ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα 
        ∆εν επιτρέπεται  η παρέµβαση της µιας στην δικαιοδοσία της άλλης.               
            
 
ΠΟΛΙΤΕΣ                     ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ                 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ  
                                       (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ)                         ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ         
                                                                                                       ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ           Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ      
ΣΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ           ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ       
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜ-              ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ  
ΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Η                                   ΨΗΦΙΖΕΙ Η ΒΟΥΛΗ. 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  
 
 
                 ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ:Το δικαίωµα που ανήκει µόνο στην πολιτεία να 
περιορίζει την ελευθερία του ατόµου µε καταναγκασµούς ή διαταγές. 
Χωρίζεται σε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική. 
Αποτελεί πρωτογενές δικαίωµα της πολιτείας ,συµφυές µε τη γένεση 
αυτής. Αυτονόητο είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι κανένα άλλο εκτός της 
πολιτείας νοµικό πρόσωπο δεν είναι εξοπλισµένο µε πρωτογενή δύναµη.    
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ΕΞΟΥΣΙΑ= Η εµφάνιση µιας εξουσίας παρουσιάζεται ως φυσικό 
φαινόµενο σε κάθε κοινωνία,το οποίο η ανθρώπινη σκέψη προσπάθησε 
ανέκαθεν να δικαιολογήσει και να εξηγήσει, επικαλούµενη την ανάγκη 
της µετάβασης, δια µέσου ενός συµβολαίου, από µια φυσική κατάσταση 
σε µια κοινωνική κατάσταση(Λοκ, Ρουσώ)ή προσφεύγοντας, όπως ο 
µαρξισµός , σε έναν ιστορικό υλισµό, όποτε η πολιτική εξουσία 
θεωρείται αντανάκλαση της οικονοµικής κυριαρχίας µιας τάξης. 
Ιστορικά η εξουσία πήρε κατ� αρχήν µια συγκεντρωτική µορφή , στην 
ουσία µοναρχική ,ενώ στη συνέχεια ο αγώνας κατά της βασιλικής 
απολυταρχίας οδήγησε ορισµένους αρχαίους 
συγγραφείς(Αριστοτέλης)στην διάκριση των διάφορων λειτουργιών της 
εξουσίας. Αυτή η διάκριση θεωρητικοποιήθηκε αρχικά από το Λοκ («Για 
την πολιτική εξουσία» 1690) και στη συνέχεια από το  
Μοντεσκιέ***((Montesqieu:<<Για να µη µπορεί κανείς να κάνει 
κατάχρηση εξουσίας πρέπει, από την ρύθµιση των πραγµάτων,η εξουσία 
να σταµατά στην εξουσία>>,Το πνεύµα των νόµων 1748.)      
               Έτσι δηµιουργήθηκε η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών ,που 
βρίσκεται στην βάση κάθε κλασσικής συνταγµατικής θεωρίας. Η 
νοµοθετική εξουσία  επιφορτίζεται µε την ψήφιση των νόµων 
(κοινοβούλιο)και η εκτελεστική εξουσία (αρχηγός του κράτους ή και της 
κυβέρνησης ) αναλαµβάνει την εφαρµογή τους , διαθέτοντας για τον 
σκοπό αυτό την κανονιστική εξουσία, δηλαδή την ευχέρεια να εκδίδει 
διατάξεις. Τέλος η δικαστική εξουσία επιλύει  τις αναφυόµενες διαφορές 
κατά την εφαρµογή των νόµων και των διατάξεων. 
            Από κοινού και µε τις διάφορες διακλαδώσεις τους (τοπικές 
αρχές, διάφορα συµβούλια, διάφοροι οργανισµοί) σχηµατίζουν τις 
δηµόσιες αρχές σύµφωνα µε µια µεταβλητή δοµή που προσδιορίζεται 
από τη συντακτική εξουσία.  Η τελευταία ονοµάζεται «πρωτογενής» όταν 
πρόκειται για τη δηµιουργία και την υιοθέτηση ενός συντάγµατος και  
παραγωγή ή «καθιδρύµενη», όταν πρόκειται απλώς για αναθεώρηση 
του(το κοινοβούλιο, τις πιο πολλές φορές, στη δηµοκρατία)            
            Αυτή η διάκριση των εξουσιών σύµφωνα µε τις σχέσεις που 
δηµιουργήθηκαν µεταξύ τους, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 
αρκετών πολιτικών καθεστώτων. Έτσι το αµερικανικό προεδρικό 
σύστηµα θεµελιώνεται, θεωρητικά, σε µια άκαµπτη διάκριση των 
εξουσιών µεταξύ του προέδρου του Κογκρέσου, που ωστόσο δεν 
αποκλείει, στην πράξη, µια ευρεία συνεργασία. 
             Αντιστοιχώντας σε µια δεδοµένη ιστορική φάση εξέλιξης της 
εξουσίας, κατά την οποία έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα εννοιολογικό 
όργανο ικανό να δικαιολογήσει τη συρρίκνωση της βασιλικής εξουσίας  
αποσπώντας από αυτή το δικαίωµα να νοµοθετεί , η διάκριση των 
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εξουσιών γνώρισε , στη συνέχεια, µια διπλή , αµφισβήτηση ,ταυτόχρονα 
θεωρητική και πρακτική. 
            Στην πράξη η πραγµατικότητα κινείται πολύ γρήγορα και δεν 
µπορεί να συστοιχήσει µαζί της . Πραγµατικά µε την ανάπτυξη του 
πλειοψηφικού κοινοβουλευτικού συστήµατος , η εκτελεστική και η 
νοµοθετική εξουσία συγκεντρώνονται στα χέρια του πλειοψηφούντος  
κόµµατος. Όσο για τη δικαστική εξουσία, ο Λοκ και ο Μοντεσκιέ 
αµφέβαλλαν ήδη για  για την πραγµατικότητα της ως αληθινής εξουσίας, 
ενώ ποτέ δεν υπήρξε ολοκληρωτικά ανεξάρτητη-τουλάχιστον οργανικά-
από τις δύο άλλες και προπάντων από την εκτελεστική εξουσία. 
 
                                                           « Πάπυρους Λαρούς Μπριτάννικα» 

 
  
 
 
 
 
***ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ:(1689-1775),από τους πρωτοπόρους του διαφωτισµού,  
διατύπωσε τις απόψεις του στο «πνεύµα περί νόµων»,όπου εξετάζονται 
οι µορφές των πολιτευµάτων.Κατά το Μοντεσκιέ , το καλύτερο 
πολίτευµα είναι η µοναρχία , όπου όµως θα ισχύει η διάκριση των 
εξουσιών               
 
∆ιάκριση των εξουσιών: 
«¨Όλα θα είχαν χαθεί , αν ο ίδιος ο άνθρωπος,ή το ίδιο σώµα των 
αρχόντων ή του λαού ασκούσε και τις τρεις εξουσίες.∆εν υπάρχει 
καθόλου ελευθερία ,αν η δικαστική εξουσία δεν είναι χωρισµένη από τη 
νοµοθετική ή την εκτελεστική εξουσία .Αν ήταν ενωµένη µε τη 
νοµοθετική εξουσία, η κυριαρχία πάνω στη ζωή και την ελευθερία των 
πολιτών  θα ήταν δεσποτική:Γιατί ο δικαστής θα ήταν και ο νοµοθέτης.  
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Αν ήταν ενωµένη µε την εκτελεστική εξουσία,ο δικαστής θα µπορούσε 
να έχει τη δύναµη ενός καταπιεστή»   
                                                                                          
                                             (Μοντεσκιέ, «Το πνεύµα των νόµων»σ.38) 
                           
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ =Στην πολιτειολογία  ονοµάζεται έτσι η µία 
από τις  εξουσίες της πολιτείας  που έχει ως  έργο τη σύνταξη και 
καθιέρωση νόµων.Στα κοινοβουλευτικά  πολιτεύµατα η νοµοθετική  
εξουσία ασκείται από τη βουλή και το µονάρχη, όπου υπάρχει. 
 

ΝΟΜΟΣ=Κανόνας δικαίου που ορίζεται από την πολιτεία.Οι νόµοι 
διακρίνονται σε= 
 
 
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ =                                                                     ΤΥΠΙΚΟΥΣ= 
Είναι όλοι όσοι περιέχουν κανόνα δικαίου,                                  Είναι όλες οι πράξεις της πολιτείας που  
ανεξάρτητα  από την προέλευσή τους.Μπορεί                    προέρχονται από το αρµόδιο της όργανο τη              
δηλαδή, να έχουν θεσπιστεί από τη νοµοθετική                   βουλή ,ανεξάρτητα αν οι πράξεις αυτές     
εξουσία ή να είναι έθιµα(άγραφο δίκαιο) ή να                      περιέχονται στην ουσιαστική έννοια νόµο. 
έχουν ορισθεί  από την εκτελεστική εξουσία,                         Οι τυπικοί νόµοι καταρτίζονται ως  εξής=       
µετά από εξουσιοδότηση της νοµοθετικής                            Υποβάλλονται από την Κυβέρνηση ή τους      
(νοµοθετικά διατάγµατα)                                                     βουλευτές στη βουλή.Αυτή πρέπει να τους  
                                                                                           συζητήσει και να τους  ψηφίσει δύο φορές,σε 

                                                                                              δύο διαφορετικές της συνεδριάσεις.                                                  
 Ο διάδροµος που οδηγεί στο γραφείο του                                               Μετά την ψήφισή τους                                                  
  Προέδρου της Βουλής                                                          από το νοµοθετικό σώµα,πρέπει                   
                                                                                             να επικυρωθούν από τον πρόεδρο της 
                                                                                               δηµοκρατίας και να  δηµοσιευθούν στην 
                                                                                              ΄΄εφηµερίδα της κυβερνήσεως�� µέσα σε δυο  
                                                                                               µήνες.Η ισχύς τους αρχίζει 10 µέρες                                                 
«Σχολική εγκυκλοπαίδεια ΧΡ..ΓΙΟΒΑΝΗ»                            µετά τη δηµοσίευση τους.                                                               



 7

                                            

 
          ΕΦΗΜΕΡΙΣ         ΤΗΣ         ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
                                                                                      
                      ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ      ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 
                                 ΤΕΥΧΟΣ   1ο                                                          Αρ.φύλλου 163 
                                                                                                               15  Ιουλίου    1998     
                                                                                                                                                                       
 
 

∆είγµα παραγράφου του συγκεκριµένου Τεύχους= 
 
       ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.205 
Περί  ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του  Κλαδικού  Λογιστικού 
Σχεδίου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη 
 
1.Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν.1041/1980(ΦΕΚ 75 Α ) όπως  
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α) 
2�. 
3�. 
4� 
5. Την υπ� αριθ. 182/98 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση  των  
υπουργών Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης , αποφασίζουµε     
 
 
                                                          ΑΡΘΡΟ  1 
 
Περιεχόµενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου   
 
Το περιεχόµενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τα Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου  
ορίζεται ως  κατωτέρω, στα µέρη από Πρώτο έως Πέµπτο.  
 
 
                                                              ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
                      ΒΑΣΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ  -∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  
                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 
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1) Σχηµατισµός και ανάδειξη της βουλής 
 
Η βουλή  αποτελείται από βουλευτές που  αντιπροσωπεύουν το έθνος και 
προέρχονται από όλες τις περιφέρειες του κράτους.Το σύνταγµα ορίζει 
ότι οι βουλευτές δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από 300 και λιγότεροι 
από 200. Σήµερα η βουλή αποτελείται από 300 βουλευτές.κάθε 4 χρόνια 
οι πολίτες που έχουν δικαίωµα ψήφου εκλέγουν τη βουλή.(το σύνταγµα 
ορίζει ότι το δικαίωµα της ψήφου µπορεί να περιοριστεί µόνο από 
πνευµατική ανικανότητα, ποινική καταδίκη για ορισµένα εγκλήµατα και 
συµπλήρωση ορισµένης ηλικίας.)Τα προσόντα που πρέπει να έχει 
κάποιος, για να εκλεγεί βουλευτής είναι= 1.Να είναι ¨Ελληνας πολίτης, 
2.να έχει δικαίωµα ψήφου ,3.να έχει συµπληρώσει το 25 ο έτος της 
ηλικίας του.Υπάρχουν οι βουλευτές της Επικρατείας που δεν ξεπερνούν 
το 1/20 της βουλής και που µπορούν να εκλέγονται ενιαία σε όλη την 
Επικράτεια. Οι εκλογές γίνονται συγχρόνως σε όλες τις περιφέρειες  µε 
ορισµένο εκλογικό σύστηµα..Ο αριθµός των βουλευτών  που βγάζει κάθε 
κόµµα σε κάθε περιφέρεια εξαρτάται από το εκλογικό σύστηµα.(είναι 
τρία. το αναλογικό που οι βουλευτικές έδρες µοιράζονται στα κόµµατα 
ανάλογα µε τις ψήφους που πήραν β. το πλειοψηφικό που όλες τις 
βουλευτικές έδρες τις παίρνει το κόµµα που ήρθε πρώτο. γ. το µεικτό που 
σε άλλες περιοχές εφαρµόζεται το αναλογικό και σε άλλες  το 
πλειοψηφικό)  
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2) Η λειτουργία της βουλής 
 
Τα χρονικά διαστήµατα που λειτουργεί η βουλή  διακρίνονται  στη 
βουλευτική περίοδο  και στις βουλευτικές συνόδους.βουλευτική περίοδος 
είναι το χρονικό διάστηµα , για το οποίο εκλέγονται οι 
Βουλευτές, δηλ. , για 4 χρόνια. Βουλευτική σύνοδος λέγεται ο χρόνος 
που εργάζεται η βουλή γιατί κάνει και διακοπές.Σε µια βουλευτική 
περίοδο υπάρχουν πολλές  βουλευτικές συνόδοι τακτικές και έκτακτες 
και ειδικές. Οι συνεδριάσεις της βουλής είναι δηµόσιες.Για να τις 
παρακολουθήσει κανένας πρέπει να έχει την άδεια του προέδρου της 
βουλής. Γίνεται κατάλογος των οµιλητών  και ο καθένας έχει ορισµένο 
χρόνο να µιλήσει, γιατί  ο χρόνος δεν αρκεί για όλους  τους βουλευτές. 
 
3)Νοµική θέση των βουλευτών   
 

Έχουν ορισµένα προνόµια ως αντιπρόσωποι  του έθνους. Αυτά είναι= 
 α)ασυλία δηλαδή το προνόµιο να είναι ανεύθυνοι για τη γνώµη τους και 
τη ψήφο τους  και το προνόµιο να έχουν ιδιαίτερη µεταχείριση για τις 
αξιόποινες πράξεις τους 
β)ατέλειες ή απαλλαγές δηλ. οικονοµικές διευκολύνσεις. 
γ)αποζηµίωση δηλαδή τα χρήµατα που παίρνουν από το δηµόσιο ταµείο 
οι βουλευτές .Το ποσό ορίζεται από το νόµο και λέγεται βουλευτική 
αποζηµίωση. 
 
4)Αρµοδιότητες της βουλής. 
 
α)Αναθεώρηση του Συντάγµατος.Η βουλή µε  την πλειοψηφία  των 3/5 
των µελών της  σε δυο ψηφοφορίες µπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση 
των διατάξεων του Συντάγµατος 
β)Η νοµοθεσία που είναι το κύριο έργο της 
γ) Ανάδειξη άλλων οργάνων. Η βουλή εκλέγει τον πρόεδρο της 
δηµοκρατίας. 
δ) Ο  έλεγχος της Κυβέρνησης.Η βουλή ελέγχει την κυβέρνηση, τον  
κάθε υπουργό χωριστά έτσι επηρεάζει την εκτελεστική εξουσία.Είναι η 
µόνη  αρµόδια να κατηγορεί τους υπουργούς.      
 
 
 
                    
              ¨Εχει  ακόµα και αυτονοµιακές αρµοδιότητες όπως τα 
δικαιώµατα της να ψηφίζει τον κανονισµό της, να εκλέγει το προεδρείο 
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της ,να κατηγορεί τους υπουργούς της στο ειδικό δικαστήριο κ.α    Είναι 
µια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της βουλής. 
 
 
 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ=Μία από τις τρεις λειτουργίες της πολιτείας 
,που συνθέτουν την έννοια της πολιτικής εξουσίας.Σύµφωνα µε τον 
Μοντεσκιέ που ακολουθούσε τον Αριστοτέλη τρία ξεχωριστά είδη 
εξουσίας υπάρχουν:η νοµοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική.Σήµερα 
αυτό δεν ισχύει γιατί δεχόµαστε ότι µια είναι η εξουσία, η πολιτική, που 
αναλύεται σε τρεις λειτουργίες.Με τον όρο λειτουργία εννοούµε  την 
εκτέλεση ορισµένου είδους κρατικών πράξεων , µε τον όρο δε εξουσία 
εννοούµε το σύνολο των οργάνων που έχουν προορισµό την εκτέλεση 
ορισµένου είδους κρατικών πράξεων.¨Εχει ως όργανα τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας και την κυβέρνηση.  
 
 
        Κυβέρνηση=Η εκτελεστική εξουσία σε κάποιο κράτος και τα 
ανώτατα πολιτειακά όργανα που την ασκούν. 
 
 
        Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας=Ο ανώτατος άρχοντας των 
δηµοκρατικών κρατών. Εκλέγεται  για ορισµένα χρόνια είτε κατευθείαν 
από το λαό είτε από το κοινοβούλιο.Οι υποχρεώσεις του και τα 
δικαιώµατα του ορίζονται από το σύνταγµα.    
 
 
Την εκτελεστική εξουσία αποτελούν οι υπουργοί και οι διοικητικές 
υπηρεσίες.Πραγµατοποιεί το έργο της κυβέρνησης εκτελώντας τους 
νόµους. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           �Σχολική εγκυκλοπαίδεια ΧΡ.ΓΙΟΒΑΝΗ� 
 
 
 
 



 11

 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ=Επιλύει τις αναφυόµενες διαφορές κατά την 
εφαρµογή των νόµων και των διατάξεων.¨Οργανό της τα δικαστήρια.                           
 
     ∆ικαστήρια=∆ηµόσια αρχή που έχει ως έργο να απονέµει δικαιοσύνη 
σε κάθε χώρα.τα δικαστήρια χωρίζονται σε 1)Πολιτικά (∆ικάζουν τις 
διαφορές από το ιδιωτικό δίκαιο)Ποινικά (∆ικάζουν τα αδικήµατα από 
την παράβαση των ποινικών νόµων)2)∆ικαστήρια πρώτου και δεύτερου 
βαθµού. 
Τα δικαστήρια δεύτερου βαθµού είναι απαραίτητα για να δικάζονται οι 
πρωτόδικες αποφάσεις,µε πιο µεγάλη ασφάλεια στον έλεγχο ανωτέρου 
βαθµού δικαστών.3)Ουσίας και τύπων(στην τελευταία αυτή κατηγορία 
ανήκει και ο ¨Αρειος Πάγος όταν δικάζει,ως ακυρωτικό και το 
Αναθεωρητικό για τα στρατιωτικά και τα ναυτικά αδικήµατα4)Κοινά & 
ειδικά.Αυτά είναι τα διοικητικά και απονέµουν τη στρατιωτική 
,ναυτική,διεθνή κτλ.δικαιοσύνη.    
 
 
 
                                           ΚΟΙΝΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Στην Ελλάδα έχουν ως εξής= 
α.Ειρηνοδικεία:Είναι πρωτοβάθµια και πάντοτε µονοµελή 
δικαστήρια.Αποτελούνται µόνο από ένα ειρηνοδίκη και δικάζουν τις 
αστικές διαφορές που είναι ασήµαντες. 
β.Πταισµατοδικεία:Πρωτοβάθµια µονοµελή δικαστήρια.∆ικάζουν το 
πταίσµατα και εξαιρετικά µερικά πληµµελήµατα,όπως π.χ.,την 
καταστροφή σπαρτών κτλ. 
γ.Πρωτοδικεία:Αποτελούνται ,όταν δικάζονται  υποθέσεις,από τον 
πρόεδρο και δυο δικαστέςκαι λειτουργούν στις πρωτεύουσες των νοµών 
και σε άλλες µεγάλες πόλεις.∆ικάζουν σε πρώτο βαθµό όλες τις αστικές 
υποθέσεις και τα πληµµελήµατα καθώς  εφέσεις  εναντίον των 
αποφάσεων που παίρνουν τα ειρηνοδικεία και τα πταισµατοδικεία. 
δ.Εφετεία:Ανώτερα αστικά και ποινικά δικαστήρια(11 σε όλη την 
Ελλάδα).Αποτελούνται από τον πρόεδρο και τους 4 εφέτες 
.Συνεδριάζουν µε τη σύµπραξη του εισαγγελέα και του γραµµατέα και 
δικάζουν,ως δευτεροβάθµια δικαστήρια τις εφέσεις που γίνονται στις 
αποφάσεις που έχουν πάρει τα   
πρωτοδικεία.∆ικάζουν ,επίσης,σε πρώτο βαθµό τις αγωγές κακοδικίας,τις 
υποθέσεις µε ειδική δικαιοδοσία κτλ.  
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        Ο Άρειος Πάγος,ο ανώτατος στην Ελλάδα δικαστικός 
οργανισµός(είναι κυρίως,ακυρωτικό δικαστήριο)Έχει έδρα την Αθήνα 
και αποτελείται από ένα πρόεδρο, ένα αντιπρόεδρο,17  
δικαστές(αεροπαγίτες),έναν εισαγγελέα,τρεις αντιεισαγγελείς και ένα 
γραµµατέα,και και συγκροτείται  από την ολοµέλεια και 2 τµήµατα που 
αποτελούνται  από 7 αεροπαγίτες.Ο καθένας από τους σχηµατισµούς 
αυτούς ασχολείται µε ειδικές υποθέσεις 
 
Εκτός από τα πιο πάνω δικαστήρια που τα αποτελούν πάντα ισόβιοι 
δικαστές ,υπάρχουν,επίσης σε όλες τις έδρες πρωτοδικείων τα 
κακουργιοδικεία  ,που δικάζουν τα κακουργήµατα, τα πολιτικά 
εγκλήµατα ,και τα εγκλήµατα εναντίον του  τύπου,όταν δεν είναι σχετικά 
µε την ιδιωτική ζωή.Γίνονται στις πόλεις που υπάρχουν 
πρωτοδικεία.Αποτελούνται από τους ενόρκους και από το δικαστήριο  
των συνέδρων(ένας πρόεδρος,2 µέλη και ο εισαγγελέας και ο γραµµατέας 
που συµπράττουν).   
 
 
 
  ∆ΙΚΑΣΤΕΣ:Οι δικαστές στην Ελλάδα χωρίζονται σε 
Αεροπαγίτες,Εφέτες,πρωτοδίκες (όλοι ισόβιοι),ειρηνοδίκες και 
πταισµατοδίκες(µόνιµοι).Οι εισαγγελείς ,αντιεισαγγελείς,ένορκοι, 
δικαστικοί γραµµατείς και υπάλληλοι της δικαστικής αστυνοµίας δε 
συµπεριλαµβάνονται  στην κυριολεξία του όρου δικαστής.Οι τακτικοί 
ανακριτές διορίζονται  κάθε φορά µε διάταγµα , ανάµεσα στους 
πρωτοδίκες και εφέτες , για να κάνουν τις ανακρίσεις πάνω στις 
υποθέσεις που φτάνουν στην αρµοδιότητα του δικαστηρίου που 
υπηρετούν. 
 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:Ειδική λειτουργία της πολιτείας που έχει ως σκοπό την 
αποκατάσταση του δικαίου, όταν προσβάλλεται, τη διατήρηση της τάξης 
στην κοινωνία µε την τιµωρία των αδικηµάτων και τη λύση των 
διαφορών.Τη δικαιοσύνη αποδίδουν σύµφωνα µε  το 
σύνταγµα(άρθρο87)ειδικοί δηµόσιοι λειτουργοί,οι 
δικαστές.Μπορεί,όµως,να το αναλάβουν και άλλα όργανα, όπως ο 
στρατός,το ναυτικό, η διοίκηση κτλ.  
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∆ΙΚΗ:Οι δίκες χωρίζονται σε αστικές(που δικάζουν και λύνουν διαφορές 
από το ιδιωτικό δίκαιο)και ποινικές (που τιµωρούν κολάσιµες 
πράξεις).Σε κάθε δίκη διακρίνουµε 3 υποκείµενα:το δικαστήριο,τον 
ενάγοντα στις πολιτικές δίκες και κατήγορο στις ποινικές(είναι εκείνος 
που ζητά την αποκατάσταση του δικαίου)και τον εναγόµενο στις 
πολιτικές δίκες  και κατηγορούµενο στις ποινικές(εκείνος που εναντίον 
του γίνεται η δίκη).Στην Αρχαία Ελλάδα ήταν η διαδικασία ,που γινόταν 
για να λυθεί µια υπόθεση δικαστική ή η αγωγή που έκαναν οι ιδιώτες για 
την προσωπική τους  ικανοποίηση. Στην περίπτωση της αγωγής ο 
κατηγορούµενος ήταν αναγκασµένος να παρουσιασθεί στον άρχοντα, 
όπου έδινε κατάθεση, για να γίνει επαλήθευση των ισχυρισµών του 
κατηγόρου.Στη συνέχεια ακολουθούσε η κυρίως δίκη. 
 
 
 
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ:Οι νοµικοί κανόνες στο σύνολό τους.Κανονίζουν τους 
τύπους , που µε βάση αυτούς ασκείται  η δικαιοσύνη.Χωρίζεται σε 
πολιτική , που ρυθµίζει τις διαφορές από τις σχέσεις ιδιωτικού 
δικαίου,και ποινική,που ασχολείτα µε τις υποθέσεις  από την παράβαση 
των ποινικών νόµων.Το όνοµα, όµως, δικονοµία παίρνουν,γενικότερα,και 
οι τύποι που πρέπει να ακολουθηθούν για να λυθούν άλλες διαφορές 
όπως π.χ. οι υποθέσεις στα διοικητικά, εκκλησιαστικά και άλλα  
δικαστήρια. 
 
 
1.-«Οι πράξεις σου πρέπει να είναι δίκαιες»            
          -«Πράττε δίκαια»   
                                                   Περίανδρος 
 
2.-«Η ζωή είναι πολύ γλυκιά όταν υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη σε 
όλους» 
            
    -«Ηδίων ηµίν η βιοτή,ένθα πάσι τα δίκαια και ίσα»  
                                                                                                         Σόλων                            
 
                                                                                                                            
«Σχολική εγκυκλοπαίδεια ΧΡ.ΓΙΟΒΑΝΗ» 
 
 
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 
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Το Σύνταγµα των Ηνωµένων  Πολιτειών της Αµερικής ψηφίστηκε  στις 
17 Σεπτεµβρίου 1787.Προβλεπει οµοσπονδιακή κυβέρνηση,που έχει την 
ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής ,της άµυνας, της οικονοµίας.Την 
νοµοθετική εξουσία των Ηνωµένων Πολιτειών ασκούν η Γερουσία  και 
η βουλή των αντιπροσώπων,που συναποτελούν το Κογκρέσο.Η 
δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη  και η εκτελεστική ασκείτα από τον 
πρόεδρο που εκλέγεται από εκλέκτορες για 4 χρόνια.Πρώτος εκλέχθηκε 
παµψηφεί ο Γ.Ουάσινγκτον. 
 
 
 
¨Αρθρο 6 από το Σύνταγµα των Ηνωµένων Πολιτειών= 
«Το Σύνταγµα και οι νόµοι των Ηνωµένων Πολιτειών που θα 
θεσµοθετηθούν Σύµφωνα µε αυτό�θα αποτελούν τον υπέρατο νόµο της 
χώρας και οι δικαστές κάθε πολιτείας θα είναι υποχρεωµένοι να τους 
εφαρµόζουν.Οι νόµοι και τα συντάγµατα Πολιτειών που είναι αντίθετοι 
µε το Οµοσπονδιακό σύστηµα, δεν θα έχουν εφαρµογή και ισχύ.» 
 
Το πρώτο ελληνικό  Σύνταγµα 
Κατά το πρώτο ελληνικό Σύνταγµα, το «Σύνταγµα της 
Επιδαύρου»όπως συνήθως ονοµάζεται,τη διοίκηση αποτελούσαν δυο 
σώµατα, µε ενιαύσια θητεία:Το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό.Το 
δικαστικό θα ήταν ανεξάρτητο από τα προηγούµενα.    
                                                                      �Ιστορία της Γ΄ τάξης� 
 
      Νοµιµότητα της νοµοθετικής,εκτελεστικής και της δικαστικής 
εξουσίας κατά τον J.Locke 
Αν και η νοµοθετική εξουσία,είτε βρίσκεται στα χέρια ενός ή 
περισσότερων , είτε είναι διαρκής είτε περιοδική , αποτελεί την ύψιστη 
εξουσία σε κάθε κράτος ,δεν µπορεί ωστόσο,πρώτον να είναι αυθαίρετη 
εξουσία πάνω στη ζωή και τη µοίρα του λαού.∆εν είναι παρά η ενωµένη 
δύναµη όλων των µελών της κοινωνίας που έχει ανατεθεί στο πρόσωπο ή 
στη συνέλευση που νοµοθετεί και δεν µπορεί να είναι τίποτα 
περισσότερο από αυτό που τα πρόσωπα αυτά είχαν στη φυσική 
κατάσταση πριν εισέλθουν σε κοινωνία.Η νοµοθετική εξουσία ως 
ανώτατη εξουσία δεν µπορεί δεύτερον να αποδώσει στον εαυτό της 
δύναµη να κυβερνάει µε αυθαίρετα διατάγµατα, αλλά είναι υποχρεωµένη 
να µεριµνά για τη δικαιοσύνη βάσει δηµόσια γνωστών υπαρκτών νόµων 
και να αποδίδει δικαιοσύνη µέσω αναγνωρισµένων δικαστών.    
  
 J.Locke,∆εύτερο δοκίµιο για                                                                                                  
τη διακυβέρνηση,σηµεία 135                                                                                                  
και 139   
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 Άποψη οικίσκων ελέγχου  

 Πρωτοδικείο Αθήνας .Μέτρα ασφαλείας και 
διαµόρφωση κτιρίων στα γραφεία ειςαγγελείας  
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Πολλές φορές ακούµε στα δελτία ειδήσεων και στα ραδιόφωνα, ότι ΄΄το 
 σύνταγµα παραβιάστηκε από τους πολίτες¨, ¨οι αρχές που µας αφορούν 
έχουν διατυπωθεί στα συντάγµατα των λαών¨...τι είναι όµως το 
σύνταγµα; 
  
Σύνταγµα είναι ο ανώτερος νόµος ενός κράτους που υπερέχει όλων των 
άλλων νοµών και µπορεί να µεταβληθεί µόνο µε τον ειδικό τρόπο που το 
ίδιο έχει ορίσει. Η κυβέρνηση, οι πολίτες και οι ίδιοι οι νόµοι δεν 
µπορούν να αντίκεινται στο σύνταγµα. Το περιεχόµενο του, αν και κατά 
καιρούς και κοινωνίες είναι διάφορο, αναφέρεται οπωσδήποτε στο 
θεµελιώδη και βασικό χαρακτήρα των ρυθµίσεων που εγκλείει. Με την 
έννοια αυτή ο Αριστοτέλης µετά από ενδελεχή ερευνά των 
¨συνταγµατικών¨ κειµένων της εποχής του δίνει στα ¨Πολιτικά¨ του τον 
κλασικό πλέον ορισµό ότι « πολιτεία γαρ εστί τάξις ταις πόλεσιν η περι 
τας αρχάς τινά τρόπον νενεµηνται και τι το τέλος έκαστης κοινωνίας 
εστίν». Κατά τον Αριστοτέλη η ¨πολιτεία¨ ταυτίζεται µε το ¨πολίτευµα¨, 
όρο τον οποίο χρησιµοποίησε το πρώτο ελληνικό σύνταγµα της 
Επιδαύρου το 1821-1822 και που σήµερα η σηµασία του περιορίζεται 
απλώς στο να διαγράψει τη βασική µορφή οργάνωσης του κράτους. 
Όµως τα συντάγµατα µε την σηµερινή τους σηµασία και περιεχόµενο 
είναι αποτέλεσµα των αγώνων-µετά την λήξη του µεσαίωνα και την 
άνοδο της αστικής τάξης-ανεξαρτητοποίησης από την απόλυτη 
µοναρχική εξουσία και της προσπάθειας δηµιουργίας αυτόνοµης 
(αστικής) κοινωνίας, που περιλάµβανε διασφαλίσεις τουλάχιστον σε 
φορολογικά θέµατα, και την ανεµπόδιστη άσκηση κάποιων ατοµικών 
ελευθέριων. Η τάση αυτή διαµορφώνεται µε ενάργεια και συστηµατικά 
στον ευρωπαϊκό χώρο µε τη διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη, της γαλλικής επανάστασης, και λίγο νωρίτερα (το 1776) 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου εκεί την εξέλιξη προσδιόρισαν και 
εθνικοαπελευθερωτικοί παράγοντες. Έτσι τα πρώτα συντάγµατα της 
Ευρώπης απορρέουν από πράξη του µονάρχη είτε µονωµένου χαρακτήρα 
(τα λεγόµενα παραχωρηµένα συντάγµατα) είτε µε τη µορφή κάποιας 
συµφωνίας (συντάγµατα-συνθήκες). 
Με το σύνταγµα ενοποιείται η κοινωνία. Ταυτόχρονα διαγράφονται τα 
πλαίσια των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, ακόµη και συγκρούσεων, και 
ο τρόπος άρσης ή συµβιβασµού τους µέσω θεσµοθετηµένων 
διαδικασιών. Επίσης το σύνταγµα τοποθετείται σε βασικής σηµασίας 
κοινωνικά προβλήµατα και γενικά επιβάλλει κάποιου είδους πολιτική και 
κοινωνική τάξη, την οποία δε δηµιουργεί απλώς αλλά και την εκφράζει 
µετουσιώνοντας έτσι την υφισταµένη και ιστορικά δεδοµένη 
πραγµατικότητα. Συνταγµατικά δικαιώµατα: σύνολο συνταγµατικώς 
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, τα οποία εξασφαλίζουν την απαρακώλυτη 
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έκφραση του προσώπου, ως ατόµου, ως κοινωνού και ως πολίτη του 
Κράτους ∆ικαίου! 
Πολλοί µπορεί να σε ρωτήσουν πληροφορίες για το σύνταγµα που ισχύει 
σήµερα. Γιατί λοιπόν να µην ξέρεις να τους απαντήσεις;  
 
Το σύνταγµα που ισχύει σήµερα στην χώρα µας θεσπίστηκε το 1975 και 
έχει την αποδοχή τόσο των κοµµάτων όσο και του ελληνικού λαού, γιατί 
προστατεύει τις ελευθέριες των πολιτών και τη δηµοκρατική πολιτική 
ζωή που διάλεξε ο ίδιος ο λαός µε το δηµοψήφισµα του, το 1974. 
Ξέρετε όµως τι είναι το δηµοψήφισµα;; 
∆ηµοψήφισµα είναι µια ειδική ψηφοφορία µε την οποία ο λαός εκφράζει 
την άποψη του για σοβαρά εθνικά και πολιτειακά θέµατα. 
Ας ξαναγυρίσουµε όµως στο σηµερινό σύνταγµα. Το σύνταγµα αυτό 
έγινε δεκτό από την ειδικά συγκροτηµένη βουλή το 1975. Με το 
σύνταγµα αυτό κατοχυρώνονται πληρέστερα τα ατοµικά δικαιώµατα και 
το κράτος δικαίου. Λόγω της δικτατορίας που είχε προηγηθεί, κατά την 
οποία είχαν παραβιαστεί αυτά τα δικαιώµατα, ο βαθµός προστασίας τους 
είναι τόσο υψηλός, που ξεπερνά σε παρά πολλά σηµεία το µέσο όρο των 
ευρωπαϊκών κρατών. Ακόµα και οι διατάξεις  της ευρωπαϊκής σύµβασης 
των δικαιωµάτων του ξανθωπού, αποτελούν το πληρέστερο κείµενο 
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Ελάχιστους όρους 
προστασίας µπορεί να προσθέσει στο ελληνικό σύνταγµα. Το σύνταγµα 
του 1975 αναθεωρήθηκε από την ΣΤ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων. 
Με την αναθεώρηση περιορίστηκαν οι αρµοδιότητες του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας και ενισχύθηκε ο ρόλος του πρωθυπουργού και του 
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Με το β΄ψηφισµα της ίδιας βουλής 
ορίστηκε η µεταφορά του κειµένου στη δηµοτική γλώσσα.  
 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συντάγµατος µας είναι... 
Α) οι πολίτες είναι κυρίαρχοι. 
 Αυτό σηµαίνει ότι, σύµφωνα µε το ελληνικό σύνταγµα, η θέληση του 
λαού γίνεται σεβαστή και επιβάλλεται χωρίς να εµποδίζεται από κανέναν. 
Οι πολίτες ασκούν την εξουσία µέσω των αντιπρόσωπων τους στη 
βουλή, τους οποίους ψηφίζουν στις εκλογές. Ο κάθε πολίτης, επίσης, έχει 
το δικαίωµα να θέτει υποψηφιότητα. Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να 
καταψηφίζουν τους βουλευτές που είχαν ψηφίσει αν δεν είναι 
ικανοποιηµένοι από τη δράση τους και να ψηφίζουν άλλους. Η 
ψηφοφορία είναι δικαίωµα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου. Το 
δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, το έχουν τυπικά όλοι οι πολίτες 
πάνω από 18 ετών δηλαδή µόλις ενηλικιωθούν. Η κυριαρχία του λαού 
συνεπάγεται και αλλά δικαιώµατα, όπως την ίδρυση ενός κόµµατος, αλλά 
και υποχρεώσεις, όπως τη στράτευση. Ο λαός, επίσης, µπορεί να 
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αποφασίζει για σηµαντικά ζητήµατα µε το γνωστό σε όλους 
δηµοψήφισµα. Ο λαός, τέλος, έχει δικαίωµα και υποχρέωση να αντισταθεί 
αν κινδυνεύσει το σύνταγµα να καταλυθεί.  
Β) οι πολίτες εκλέγουν αντιπρόσωπους από διαφορετικά κόµµατα. 
Είχατε ποτέ την απορία γιατί ο µονοκοµµατισµός δεν µπορεί να ισχύει σε 
ένα δηµοκρατικό πολίτευµα ; Εδώ λοιπόν θα µάθουµε και τι προβλέπει 
το σύνταγµα µας σχετικά µε αυτό. 
Μέσα σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα πρέπει να υπάρχει πολυφωνία και να 
εκπροσωπούνται τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα όλων των κοινωνικών 
οµάδων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τα διαφορετικά κόµµατα, που µε τα 
προγράµµατα και τους υποψήφιους τους προσπαθούν να ανταποκριθούν 
σε αυτές τις ανάγκες. Στην Ελλάδα ο πολυκοµµατισµός είναι 
κατοχυρωµένος από το σύνταγµα και έτσι όλοι οι πολίτες έχουν το 
δικαίωµα ίδρυσης και συµµετοχής στα κόµµατα. Μέσα στα κόµµατα και 
µεταξύ των κοµµάτων γίνεται διάλογος για σηµαντικά προβλήµατα και 
παράλληλη κρίνεται το κυβερνητικό έργο. 
 Τι γνωρίζετε σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των κοµµάτων;  
Τα κόµµατα οργανώνονται ώστε να έχουν επιρροή σε ολόκληρη τη χώρα. 
Κάθε κόµµα µε δηµοκρατικές διαδικασίες εκλέγει τον πρόεδρο, το 
γραµµατέα και την κεντρική επιτροπή. Είναι σηµαντικό να ισχύει η 
πολυφωνία στο εσωτερικό των κοµµάτων και να υπάρχει ανεµπόδιστος 
διάλογος. Τα κόµµατα επιδοτούνται από το κράτος ανάλογα µε την 
εκλογική τους δύναµη. Μετά τις εκλογές κάθε κόµµα εκπροσωπείται στη 
βουλή από τους βουλευτές του, οι οποίοι ουσιαστικά στο σύνολο τους 
εκπροσωπούν το έθνος, αφού έχουν εκλέγει από το λαό. Ο πρόεδρος του 
κόµµατος που έχει την πλειοψηφία των βουλευτών µέσα στη βουλή 
παίρνει εντολή ίδρυσης κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.  
 
 
Ξέρετε τι κάνουν τα σύγχρονα κόµµατα για να αυξήσουν την 
εκλογική τους βάση; 
Κάθε κόµµα έχει συνήθως στενότερους δεσµούς µε κάποιες κοινωνικές 
οµάδες και τάξεις, π.χ. µε τους εργάτες, τους αγρότες, τους υπάλληλους, 
τους επιχειρηµατίες, τα συνδικάτα κτλ. Κάθε κόµµα αντιµετωπίζει µε 
διαφορετικό τρόπο τα προβλήµατα αυτών των οµάδων. Τα σύγχρονα, 
πάντως, κόµµατα, για να έχουν περισσότερους ψηφοφόρους (µεγαλύτερη 
εκλογική βάση), συµπεριλαµβάνουν στα προγράµµατα τους τα αιτήµατα 
πολλών διαφορετικών οµάδων. 
Στο κεφαλαίο αυτό θα αναλύσουµε τις πολιτικές τάσεις των 
κοµµάτων. Ποια θέµατα έχουν αποκτήσει ιδιαίτεροι βαρύτητα στα 
προγράµµατα των κοµµάτων στη σύγχρονη κοινωνία? 
Τα κόµµατα που επιδιώκουν να επιφέρουν µεγαλύτερη κοινωνική 
δικαιοσύνη µέσα από την κρατική δράση  ονοµάζονται σοσιαλιστικά. 
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Εκείνα που δίνουν µεγαλύτερη άξια στην ατοµική ευθύνη και την 
προσωπική πρωτοβουλία και επιδιώκουν µέσω αυτών την κοινωνική 
ευηµερία ονοµάζονται φιλελεύθερα. Τα σύγχρονα κόµµατα, για 
παράδειγµα, προωθούν την ελεύθερη αγορά, αλλά προάγουν και την 
κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον, ιδιαίτεροι βαρύτητα, στα προγράµµατα των 
σύγχρονων κοµµάτων έχουν αποκτήσει θέµατα που αφορούν το 
περιβάλλον, την ισότητα των δυο φυλών και την ευρωπαϊκοί ενοποίηση. 
 
 
Το σύνταγµα καθορίζει... 

- Τα όργανα της δηµοκρατικής πολιτείας δηλαδή το λαό, τη βουλή, 
την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας. Επίσης καθορίζει 
τα δικαστήρια. Στην Ελλάδα το σύνταγµα καθορίζει την 
Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. 

-  Την λαϊκή κυριαρχία, ότι δηλαδή ο λαός είναι κυρίαρχος της 
εξουσίας και αποφασίζει κατά πλειοψηφία κατά τις εκλογές για 
τους αντιπρόσωπους του στη βουλή. 

- Την κατοχύρωση του πολυκοµµατισµού. 
- Το χωρισµό των εξουσιών, δηλαδή της εκτελεστικής, της 
νοµοθετικής και της δικαστικής. 

- Την κατοχύρωση των πολιτικών, των κοινωνικών και των 
ατοµικών δικαιωµάτων. 

- Την κοινωνική αλληλεγγύη ως απαράβατο όρο της δηµοκρατίας. 
- Το δικαίωµα της αντίστασης σε περίπτωση κατάλυσης της 
δηµοκρατίας. 

- To δικαίωµα των εκλεγµένων αντιπρόσωπων του λαού να 
ψηφίζουν τους νόµους που ισχύουν υποχρεωτικά για τον καθένα 
στη χώρα. 

- Το πολίτευµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αυτοί δηλαδή 
που θα κυβερνούν τη χώρα να έχουν την εµπιστοσύνη των 
εκλεγµένων αντιπρόσωπων του λαού και αν τη χάσουν θα πάψουν 
να είναι κυβέρνηση. 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε το σύνταγµα αυτό η δηµοκρατία µας είναι κράτος 
δικαίου.Τι σηµαίνει όµως αυτό; 
Αυτό σηµαίνει ότι οι νόµοι πρέπει να σέβονται τις αρχές της ισότητας και 
της ελευθέριας των πολιτών καθώς και όλα τα δικαιώµατα τους (στη 
ζωή, στην αξιοπρέπεια, στη µόρφωση, στην ελεύθερη έκφραση). Επίσης  
σηµαίνει ότι οι πράξεις της κυβέρνησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε το 
σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. Στην αντίθετη περίπτωση, η 
κυβέρνηση κρίνεται από ανεξάρτητα από αυτήν δικαστήρια, τα οποία 
αποφασίζουν µε βάση το σύνταγµα και τους νόµους.   
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   �Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Γ� τάξης� 
 
                     

ΜΕ ΜΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ� 
 
 
Α) Σύνταγµα  και Συνταγµατικό ∆ίκαιο 
 
   
Η Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 
Οι κανόνες δικαίου που προβλέπουν την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής 
εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις κράτους και κοινωνία, αποτελούν το αντικείµενο 
του κλάδου εκείνου της νοµικής επιστήµης που καλείται συνταγµατικό δίκαιο. 
�Ετσι, ένα κύριο χαρακτηριστικό των κανόνων του δικαίου αυτού είναι ότι η 
ύπαρξή τους και µόνο είναι ένα µέσο προστασίας όλων  µας απέναντι σε ένα 
εξουσιαστικό φαινόµενο όπως είναι το κράτος.  Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, 
αλλά και η γοητεία, του συνταγµατικού δικαίου.  Ασχολείται µε την εξουσία, µε το 
πώς αυτή θα οργανωθεί, θα ασκηθεί και, σε τελευταία ανάλυση, θα επιβληθεί 
στους πολίτες του κράτους, στους ανθρώπους που βρίσκονται στα όριά του, 
δηλαδή σε όλους µας. Είναι ένα δίκαιο στο οποίο υπάρχει  πάντοτε ένας ισχυρός, η 
κρατική εξουσία, και ένας ανίσχυρος απέναντί του, που είναι ο πολίτης.  
    ΄Οσο  πιο πλήρες, όµως, είναι το δίκαιο αυτό, όσο πιο σωστά εφαρµόζεται, τόσο 
µεγαλύτερη είναι και η προστασία του ασθενέστερου έναντι του ισχυρότερου.  
΄Ετσι λοιπόν, ο κλάδος της νοµικής επιστήµης που κατ� εξοχήν ασχολείται µε την 
εξουσία και µε τις σχέσεις δύο πόλων που βρίσκονται σε άνιση θέση, είναι και από 
τους πιο φιλελεύθερους κλάδους του δικαίου. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
 
     Το σύνολο των κανόνων δικαίου που ισχύουν σε µια δεδοµένη στιγµή σε ένα 
κράτος καλείται «έννοµη τάξη». ΄Ολοι όµως οι κανόνες αυτοί δεν έχουν, και δεν 
µπορούν να έχουν την ίδια ισχύ, να είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους.Και τούτο γιατί 
οι κανόνες δικαίου προέρχονται από διάφορα όργανα του κράτους και ρυθµίζουν 
διαφορετικής έκτασης και σηµασίας ζητήµατα. Οι κανόνες έχουν µεταξύ τους µιαν 
ιεραρχία, σχηµατίζουν µιαν πυραµίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται εκείνοι 
που αποτελούν το Σύνταγµα. 
     Σύνταγµα είναι ένα σύστηµα κανόνων δικαίου που έχουν τη µεγαλύτερη ισχύ 
στη συγκεκριµένη έννοµη τάξη και οι οποίοι καθορίζουν τη µορφή του 
πολιτεύµατος ενός Κράτους και τις βασικές γραµµές της οργάνωσής της, καθώς 
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και τη θέση και τα όρια της κρατικής εξουσίας απέναντι στα άτοµα που υπόκεινται 
σε αυτή. 
     Όπως παρατηρούµε, ο ορισµός του Συντάγµατος γίνεται µε βάση δύο 
χαρακτηριστικά : αφ�ενός µεν το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της 
πυραµίδας της έννοµης τάξης, αφ�ετέρου δε τα συγκεκριµένα θέµατα που 
ρυθµίζει. Όταν λέµε ότι οι κανόνες του Συντάγµατος έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ, 
εννοούµε ότι σε περίπτωση σύγκρουσής τους µε τους άλλους κανόνες, τότε 
εφαρµόζονται οι κανόνες του Συντάγµατος. Αυτό ισχύει για όλους τους κανόνες 
δικαίου οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε ένα νοµικό κείµενο το οποίο έχει παραχθεί 
µε µια συγκεκριµένη διαδικασία και καλείται Σύνταγµα. 
     Το νοµικό αυτό κείµενο (το Σύνταγµα) δεν περιλαµβάνει µολοντούτο όλους 
ανεξαιρέτως τους κανόνες δικαίου που ρυθµίζουν τα θέµατα στα οποία αναφέρεται 
ο ορισµός του Συντάγµατος που µόλις παραθέσαµε. Παραδείγµατος χάριν, το 
Σύνταγµα αναφέρει µόνον κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη 
διαδικασία µε την οποίαν εκλέγονται οι βουλευτές. Ο λεπτοµερής τρόπος 
εφαρµογής των αρχών αυτών υπάρχει σε ένα άλλο νοµικό κείµενο, τον εκλογικό 
νόµο , που, βέβαια, έχει υποδεέστερη τυπική ισχύ από το Σύνταγµα, αφού είναι 
απλός νόµος. 
   Ταυτόχρονα, το ίδιο το Σύνταγµα περιέχει και κάποιους κανόνες που, αν και 
έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ, αφού αποτελούν µέρος του κειµένου του 
Συντάγµατος , δεν ρυθµίζουν σχέσεις που εντάσσονται στο περιεχόµενο του  
Συντάγµατος όπως το ορίσαµε πιο πάνω. Παράδειγµα της τελευταίας περίπτωσης 
αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι συνταγµατικές διατάξεις που ρυθµίζουν το όριο 
ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των καθηγητών του πανεπιστηµίου. Στη νοµική 
ορολογία, αυτή η διάκριση αναφέρεται µε τους όρους ουσιαστικό Σύνταγµα (δηλ. 
Το σύνολο των κανόνων δικαίου οι οποίοι, ανεξάρτητα από την τυπική τους ισχύ, 
ρυθµίζουν τη συγκρότηση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας) και τυπικό 
Σύνταγµα (δηλ. Όλοι οι κανόνες δικαίου, ανεξαρτήτως περιεχοµένου, οι οποίοι 
περιλαµβάνονται στο ενιαίο νοµικό κείµενο του Συντάγµατος). 
   Το Σύνταγµα, ο θεµελιακός γραπτός Νόµος της Πολιτείας που καθορίζει τη 
µορφή του πολιτεύµατος και ρυθµίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του, 
ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει από τις 11 Ιουνίου του 1975. Λίγους µήνες πριν, 
µε το δηµοψήφισµα που έγινε στις 8 ∆εκεµβρίου του 1974, η µεγάλη πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού αποφάσισε να καταργήσει το µοναρχικό θεσµό και να 
καθιερώσει στην ελληνική Πολιτεία την αρχή της αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας. 
Έτσι, η µορφή του πολιτεύµατος, που καθιερώθηκε µε το νέο Σύνταγµα, 
χαρακτηρίζεται «Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία». 
   Το Μάρτιο του 1986 αναθεωρήθηκαν 11 άρθρα, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
διαδικασίες που προβλέπονταν από το ίδιο το Σύνταγµα του 1975. 
   Είναι χρήσιµο να έχουµε µια συνολική εικόνα της διάρθρωσης του 
συνταγµατικού κειµένου όπως ισχύει σήµερα, πριν δούµε αναλυτικά τους 
νοµικούς κανόνες που καθορίζουν τη µορφή του πολιτεύµατος και στηρίζουν τη 
λειτουργία του. 
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   Το Σύνταγµα χωρίζεται σε τέσσερα Μέρη, που περιλαµβάνουν συνολικά 120 
άρθρα. 
   Στο πρώτο Μέρος, που επιγράφεται «Βασικές διατάξεις», αναφέρεται η µορφή 
του πολιτεύµατος, διακηρύσσεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και η προσήλωση 
της χώρας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στη διεθνή ειρήνη και 
δικαιοσύνη. Τέλος, σύµφωνα µε την παράδοση όλων των ελληνικών 
Συνταγµάτων, καθορίζονται οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. 
   Το δεύτερο Μέρος επιγράφεται και έχει ως περιεχόµενο τα « Ατοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα».  
   Το τρίτο και µεγαλύτερο σε αριθµό άρθρων Μέρος επιγράφεται « Οργάνωση και 
Λειτουργίες της Πολιτείας». Περιλαµβάνει διατάξεις σχετικές µε τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας(πώς εκλέγεται, τι εξουσίες και τι ευθύνες έχει), µε την ανάδειξη και 
συγκρότηση, την οργάνωση και λειτουργία της Βουλής, για τη δικαστική εξουσία 
και για τη ∆ιοίκηση. Στο ίδιο αυτό Μέρος υπάρχουν σηµαντικές διατάξεις που 
απαγορεύουν να περάσει ξένη στρατιωτική δύναµη από τη Χώρα και να 
παραχωρηθούν σε διεθνείς οργανισµούς αρµοδιότητες της Ελληνικής Πολιτείας 
χωρίς προηγουµένως η πλειοψηφία της Βουλής να έχει ψηφίσει σχετικό νόµο. 
   Το τέταρτο και τελευταίο Μέρος επιγράφεται «Ειδικές τελικές και µεταβατικές 
∆ιατάξεις». Περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε τη διαδικασία αναθεώρησης του 
Συντάγµατος και διατάξεις οικονοµικού περιεχοµένου. Ακόµα, ορίζεται η 
υποχρέωση της Πολιτείας να µεριµνά για τον απόδηµο ελληνισµό και η 
υποχρέωση των πολιτών να σέβονται και να προστατεύουν το Σύνταγµα. 
 
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
  Το Σύνταγµα περιέχει τους θεµελιώδεις κανόνες για τη συγκρότηση της πολιτείας 
και τη σχέση του Κράτους µε τα άτοµα. Τα θέµατα αυτά είναι πολύ σοβαρά και 
αποτελούν, στην ουσία, τη βάση για τη διαµόρφωση όλων των άλλων κανόνων 
δικαίου που αναφέρονται σε ειδικότερα θέµατα. Έτσι, παρουσιάζεται ως µια 
µάλλον λογική συνέπεια το γεγονός ότι το Σύνταγµα, µε την αυξηµένη τυπική του 
ισχύ, µπορεί να τροποποιηθεί(να αναθεωρηθεί, κατά τη νοµική ορολογία) 
δυσκολότερα απ�ότι οι άλλοι, υποδεέστερης τυπικής ισχύος, κανόνες 
δικαίου(παραδείγµατος χάριν, οι νόµοι). Επιδιώκεται µε τον τρόπο αυτόν η 
µακροβιότητα των συνταγµατικών κανόνων, στοιχείο αναγκαίο όταν πρόκειται για 
σηµεία αναφοράς, καθώς επίσης και η ευρύτερη συναίνεση των πολιτικών 
δυνάµεων ,όταν πρόκειται να επιχειρηθεί η αναθεώρηση τους. Οι δύο αυτές 
παράµετροι (η διάρκεια και η συναίνεση) τείνουν να εξασφαλισθούν µε διάφορους 
τρόπους: είτε µε κάποια χρονικά όρια, πριν από τα οποία δεν µπορεί να γίνει 
αναθεώρηση, είτε µε κάποιες ειδικές, αυξηµένες, πλειοψηφίες οι οποίες πρέπει να 
επιτευχθούν στη Βουλή για να γίνει δυνατή η αναθεώρηση, είτε, τέλος, µε µιαν 
ειδική �και χρονοβόρα- διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην αναθεώρηση. 
Ακόµη, ένα Σύνταγµα µπορεί το ίδιο να προβλέπει ότι ορισµένες από τις διατάξεις 
του, εκείνες που ο συντακτικός νοµοθέτης θεωρεί ενδεχοµένως ως τις πιο 
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θεµελιώδεις, δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Τα Συντάγµατα των οποίων η 
αναθεώρηση υπόκεινται σε έναν ή περισσότερους από τους περιορισµούς που 
µόλις αναφέρθηκαν ονοµάζονται αυστηρά Συντάγµατα, ενώ εκείνα των οποίων η 
τροποποίηση γίνεται µε τον ίδιο απλό τρόπο που προβλέπεται και για τους κοινούς 
νόµους καλούνται ήπια. 
    Το Σύνταγµά µας συνδυάζει και τους τρεις παραπάνω περιορισµούς για την 
αναθεώρηση του, ενώ περιέχει και ορισµένες µη αναθεωρήσιµες διατάξεις. Η 
διαδικασία είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα (αφού πρέπει οι οποίες αλλαγές να 
ψηφισθούν από δύο συνεχόµενες Βουλές, µε άλλα λόγια πρέπει να παρεµβληθούν 
κατά τη διάρκεια της αναθεωρητικής διαδικασίας γενικές βουλευτικές εκλογές), 
χρειάζονται αυξηµένες πλειοψηφίες για την ψήφιση των τροποποιούµενων 
διατάξεων και, τέλος, δεν µπορεί να γίνει νέα αναθεώρηση πριν περάσουν 
τουλάχιστον πέντε χρόνια από την προηγούµενη. Ας διευκρινίσουµε πάντως ότι, 
παρ� όλες αυτές τις δυσκολίες για την αναθεώρησή του [που το κατατάσσουν 
µεταξύ των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών Συνταγµάτων), το Σύνταγµα του 1975/86 
αναθεωρείται πολύ πιο εύκολα από όλα τα προηγούµενα Συντάγµατα που ίσχυσαν 
στην χώρα µας.  
 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975/ 86 
 
    Ας προσεγγίσουµε τώρα, µε πιο αναλυτικό τρόπο, το Σύνταγµα που ισχύει 
σήµερα στη χώρα µας. Το Σύνταγµα αυτό ψηφίστηκε από την Ε� Αναθεωρητική 
Βουλή των Ελλήνων και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 1975. Η Βουλή αυτή είχε 
εκλεγεί την 17η Νοεµβρίου 1974, στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που έγιναν 
µετά τη Μεταπολίτευση, µετά δηλαδή την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος 
της 21ης Απριλίου 1967, στις 24 Ιουλίου 1974. Επίσης, στις 9 ∆εκεµβρίου 1974 
διεξήχθη δηµοψήφισµα για τη µορφή του πολιτεύµατος, και το εκλογικό σώµα 
τάχθηκε, µε πλειοψηφία 69,18%, υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Με βάση 
αυτό το δεδοµένο, δηλαδή την αβασίλευτη δηµοκρατία, η Ε�Αναθεωρητική Βουλή 
επεξεργάστηκε και ψήφισε το νέο Σύνταγµα της Ελλάδος, που αποτελείται από 
120 άρθρα. 
    ∆έκα χρόνια µετά, στις 9 Μαρτίου 1985, η Βουλή ξεκίνησε τη διαδικασία 
αναθεώρησης του Συντάγµατος. Η επόµενη Βουλή (που προήλθε από τις 
βουλευτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 1985 και αποκλήθηκε ΣΤ� Αναθεωρητική 
Βουλή των Ελλήνων) ψήφισε την τελική µορφή των αναθεωρηµένων διατάξεων, 
που τέθηκαν σε ισχύ στις 12 Μαρτίου 1986. Επίσης, η ίδια Βουλή ψήφισε και τη 
µεταγλώττιση του κειµένου του Συντάγµατος από την καθαρεύουσα στη δηµοτική. 
Έτσι, σήµερα ισχύει το Σύνταγµα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986, γι� αυτό 
και συνήθως το αποκαλούµε « Σύνταγµα του 1975/ 86». 
    Κατά την τρέχουσα περίοδο (Μάρτιος 1998), η Βουλή συζητά µια νέα 
αναθεώρηση του Συντάγµατος. Η ενδεχόµενη αυτή αναθεώρηση, που θα 
οριστικοποιηθεί από την επόµενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει από τις προσεχείς 
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βουλευτικές εκλογές, εκτείνεται σε έναν µεγάλο αριθµό άρθρων του Συντάγµατος, 
χωρίς πάντως να θίγει τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού µας συστήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Κατάλογος των Συνταγµάτων που ίσχυσαν στη χώρα µας από  
                                                             το 1821 
 
Τα σηµαντικότερα τοπικά Συντάγµατα του Αγώνα: 
      α) Οργανισµός της Γερουσίας της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος, 9 Νοεµβρίου 
1821 
      β) Νοµική ∆ιάταξη της Ανατολικής Ελλάδος, 15 Νοεµβρίου 1821 
      γ)Οργανισµός Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 ∆εκεµβρίου 1821 
 
Τα Συντάγµατα του Αγώνα(Α� Ελληνική ∆ηµοκρατία) 
     α)Σύνταγµα της Επιδαύρου(Προσωρινό Πολίτευµα της Επιδαύρου) 1η 

Ιανουαρίου 1822 
     β)Σύνταγµα του Άστρους(Νόµος της Επιδαύρου), 1η Ιανουαρίου 1823 
     γ)Σύνταγµα της Τροιζήνας (Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδος), 1η Μαϊου 1827 
 
Ηγεµονικό Σύνταγµα (Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδος), 15 Μαρτίου 1832 
Σύνταγµα του 1844, 18 Μαρτίου 1844 
Σύνταγµα του 1864, 17 Νοεµβρίου 1864 
Σύνταγµα του 1911, 1η Ιουνίου 1911 
Σύνταγµα του 1925, 22 Σεπτεµβρίου 1926 
Σύνταγµα του 1927 (Β� Ελληνική ∆ηµοκρατία), 3 Ιουνίου 1927 
Σύνταγµα του 1952, 1η Ιανουαρίου 1952 
Συνταγµατικά κείµενα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 
   α) Συνταγµατικό κείµενο του 1968, 15 Νοεµβρίου 1968 
   β)Συνταγµατικό κείµενο του 1973, 19 Αυγούστου 1973 
Σύνταγµα του 1975 (Γ� Ελληνική ∆ηµοκρατία), 11 Ιουνίου 1975 
Αναθεώρηση του Συντάγµατος του1975, 12 Μαρτίου 1986 

 
 
 
          �Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και τους πολιτικούς θεσµούς της Β�τάξης 
του ενιαίου λυκείου� 
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ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ  
 
Συνταγµατική Αναθεώρηση 
Κρίσιµα ερωτήµατα αναζητούν απαντήσεις 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
[ΤΕΥΧΟΣ 6/2000] 
Ενώ έχουµε πλέον εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος -µια αναθεώρηση που έχει χαρακτηριστεί από τους 
υπεραςπιστές της ως απολύτως οµαλή, ευρύτατη και αρκούντως συναινετική- ένα 
µείζον ερώτηµα πλανάται στη σκέψη πολλών ανθρώπων: λύνονται µε την 
αναθεώρηση αυτή τα κεντρικά προβλήµατα της πολιτικής και της κοινωνικής 
ζωής στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει διαµορφώνεται το πλαίσιο για την 
καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους στο άµεσο µέλλον.  
Στη µνήµη του Ι.∆. Αναστόπουλου  

Ι 
Ενώ έχουµε πλέον εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την αναθεώρηση 
του Συντάγµατος -µια αναθεώρηση που έχει χαρακτηριστεί από τους υπερασπιστές της 
ως απολύτως οµαλή, ευρύτατη και αρκούντως συναινετική- ένα µείζον ερώτηµα 
πλανάται στη σκέψη πολλών ανθρώπων: λύνονται µε την αναθεώρηση αυτή τα κεντρικά 
προβλήµατα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει 
διαµορφώνεται το πλαίσιο για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους στο άµεσο 
µέλλον. Οι αισιόδοξοι θα απαντήσουν καταφατικά, οι απαισιόδοξοι αρνητικά. Οι µεν 
πρώτοι διότι ήδη υφίσταται στη χώρα ένα επαρκές συνταγµατικό πλαίσιο -το 
εντελέστερο από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους- το οποίο απλά ίσως χρειάζεται 
κάποιες δευτερεύουσες εκσυγχρονιστικές προσαρµογές. Οι δε δεύτεροι ανησυχούν για 
τη γενική µείωση της πολιτικής αυτονοµίας όσο και της εθνικής κυριαρχίας στην 
παρούσα ιστορική φάση της "παγκοσµιοποίησης" των οικονοµικών και επικοινωνιακών 
φαινοµένων. Καυτηριάζουν, επίσης, το γεγονός ότι οι ποικίλες "έξωθεν δυνάµεις" 
(οικονοµικής, πολιτικής, ιδεολογικής, άτεχνο-επιστηµονικής φύσεως) επικαθορίζουν τις 
πολιτικές σχέσεις και αποφάσεις στο εθνικό Πεδίο, ενώ συρρικνώνουν ανάλογα και τις 
διαφορές µεταξύ των κυριοτέρων πολιτικών δυνάµεων στη χώρα. Όσοι, τέλος, 
εξακολουθούν να αµφιβάλλουν, εξαρτούν την τελική κρίση τους από την οριστική 
διαµόρφωση του συνταγµατικού κειµένου τους προσεχείς µήνες. Ιδίως, η κρίση αυτή θα 
επηρεαστεί από τον τρόπο µε τον οποίο το πρώτο ελληνικό Σύνταγµα του 21ου αιώνα 
θα επιλέξει να απαντήσει σε ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα της πολιτικής και της 
κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα. Μερικά από τα ζητήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα. 

ΙΙ 
1. Η υποχώρηση του κράτους από την οικονοµική και την ιδεολογική σφαίρα και η 
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αυτονοµία του πολιτικού στοιχείου Το ενδιαφέρον έχει µονοπωλήσει έως τώρα ένας 
χωρισµός που τελικά δεν έγινε µεταξύ του κράτους και της ορθόδοξης εκκλησίας, παρά 
την όξυνση που προσέδωσε στις µεταξύ τους σχέσεις το "ζήτηµα των ταυτοτήτων" (της 
κατάργησης, δηλαδή, της αναγραφής του θρησκεύµατος στα δελτία των αστυνοµικών 
ταυτοτήτων των πολιτών). Προτιµήθηκε, αντίθετα, η διατήρηση µιας σοβαρά πλέον 
κλονισµένης "συζυγίας" µεταξύ ενός θρησκευτικά χρωµατισµένου και όχι πλήρως 
εκοσµικευµένου κράτους και µιας αρκετά δηµοσιοποιηµένης και όχι αποκλειστικά 
αφοσιωµένης σε πνευµατικά ζητήµατα ορθόδοξης εκκλησίας. Το ίδιο, ή έστω κάτι 
ανάλογο, σηµειώθηκε και στον τοµέα της παραγωγής της ανώτατης παιδείας, η οποία 
παραµένει όχι µόνο καθολικά δωρεάν σε έχοντες και µη έχοντες αδιακρίτως, αλλά και 
αµιγώς κρατική υπόθεση και αποκλειστικό προνόµιο του κράτους. Αποκλείονται έτσι, 
εξ ορισµού από τον τοµέα αυτό, που είναι ο πιο νευραλγικός για το µέλλον του τόπου 
και στον οποίο σηµειώνεται κάθε χρόνο τεραστία ζήτηση σπουδών, άλλες δυνάµεις και 
δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Το περίεργο 
είναι ότι, ενώ το 1975 ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία που υποστήριζε τον κρατικό έλεγχο της 
ανώτατης παιδείας µε το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία, τότε, του Ανδρέα Παπανδρέου να 
δέχεται την ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων υπό τον όρο ότι θα λειτουργούσαν µε 
κριτήρια µη κερδοσκοπικά, σήµερα έχουν αντιστραφεί τελείως οι ρόλοι. Έτσι, η µεν 
Νέα ∆ηµοκρατία στο πλαίσιο µιας γενικότερης φιλελευθεροποίησης υποστηρίζει τη 
θέση που παλιά δεχόταν το ΠΑΣΟΚ, το δε τελευταίο έχει προσχωρήσει αναφανδόν ως 
προς το σηµείο αυτό, στις παλαιές θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας (Με την εξαίρεση, 
ίσως, κάποιων φωνών, περιλαµβανοµένης αυτής του νυν αλλά και του πρώην Υπουργού 
Εξωτερικών). Στον τοµέα, τέλος, των σχέσεων του κράτους µε την οικονοµία αποτελεί 
ένα αναχρονιστικό παράδοξο στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, µετά την ολοσχερή 
κατάρρευση του συστήµατος του υπαρκτού σοσιαλισµού και µετά την πλήρη ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ, να εξακολουθεί το Κράτος να "ρυθµίζει" (µε την γνωστή 
αναποτελεσµατικότητα) την οικονοµία και να δικαιούται µάλιστα κατά το ισχύον 
Σύνταγµα (άρθρο 106 παρ. 3) να προβαίνει σε "κρατικοποιήσεις", ενώ θα έπρεπε να 
υποχρεούται µάλλον για το αντίθετο. Κοντολογίς, η αυτονοµία της πολιτικής σφαίρας 
από ιδεολογικές και οικονοµικές παρεµβολές και εξαρτήσεις επιβάλλει την 
επαναναοριοθέτηση των σχέσεων της τόσο µε τους κύριους φορείς παραγωγής 
ιδεολογίας (στο θρησκευτικό, το επιστηµονικό ή το πολιτιστικό πεδίο) όσο και µε τον 
καθαυτό επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας. 2. Η εκλογή και οι αρµοδιότητες του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Το πολίτευµα της Ελλάδος είναι κατά το Σύνταγµα 
(άρθρο 1) η "προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία" και το πρώτο τη τάξει 
όργανο σε αυτήν, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, είναι ο ρυθµιστής του Πολιτεύµατος 
(άρθρο 30). Εν τούτοις, αυτή η περιεκτική σχεδίαση του πολιτεύµατος της Γ΄ Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, που θεµελιώθηκε µετά την κατάρρευση του αυταρχικού καθεστώτος της 
δικτατορίας των συνταγµαταρχών, κατέστη κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου έως 
και σήµερα αντικείµενο µιας αντιφατικής και εν πολλοίς αµοιβαία αποκλειόµενης 
ερµηνείας και εφαρµογής. Έτσι, κατά την πρώτη δεκαετία της ισχύος του Συντάγµατος 
του 1975, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εφοδιάστηκε µε ένα σύνολο αρµοδιοτήτων (τις 
λεγόµενες "υπερεξουσίες", µε κορυφαίες εξ αυτών το δικαίωµα παύσεως της 
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κυβερνήσεως και διαλύσεως της Βουλής), οι οποίες µολονότι ουδέποτε ασκήθηκαν στην 
πράξη, καθιστούσαν το ρόλο του κάτι παραπάνω από απλά "ρυθµιστικό" του 
πολιτεύµατος. Παρείχαν, αντίθετα, τη δυνατότητα για την από µέρους του ανάληψη ενός 
πρωτεύοντος καθοριστικού ρόλου, πράγµα που ισοδυναµούσε µε µια ουσιαστική 
"διαρχία" στην εκτελεστική εξουσία, και ίσως κατέληγε σε αναπόφευκτη σύγκρουση µε 
τον αρχηγό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας (τον πρωθυπουργό), αν αυτός εξέφραζε 
διαφορετικές πολιτικές δυνάµεις και αντιλήψεις. Στην περίπτωση αυτή, που βέβαια δεν 
υπήρξε στην πραγµατικότητα παρά µόνο ως θεωρητική εκδοχή, η χώρα ίσως δύσκολα 
θα απέφευγε τη δοκιµασία ενός νέου εθνικού διχασµού. Παρ' όλα αυτά, η αφαίρεση στη 
συνέχεια του συνόλου σχεδόν των ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας, κατά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1986, οδήγησε την θεσµική 
κατάστρωση του πολιτεύµατος προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και σε µία 
εξίσου ακραία εκδοχή του πολιτεύµατος της "προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας". Αφέθηκε, έτσι, να διαµορφωθεί το φαινόµενο µιας κατ' ουσία 
"πρωθυπουργοκεντρικής" λειτουργίας του πολιτεύµατος, δίχως τα αναγκαία θεσµικά 
αντίβαρα για την εξισορρόπηση ισχύος και αποφασιστικής επιρροής. Η κυριαρχία του 
πρωθυπουργού στη σύνθεση και τη λειτουργία της κυβέρνησης, στο κόµµα του οποίου 
είναι αρχηγός και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κατά σύρουν, του παρέχει 
υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας και τον καθιστά ένα είδος "παντοκράτορα" και 
"αιρετού µονάρχη". Τούτο όµως ελάχιστα προσιδιάζει όχι µόνο στο πνεύµα και την 
αληθινή φύση της προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, αλλά ίσως και 
αυτής της ίδιας της πλουραλιστικής και φιλελεύθερης δηµοκρατίας. Αν, µάλιστα, 
υπήρχε περίπτωση να τελεσφορήσει η κυβερνητική επιδίωξη για την εκλογή του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από την εκάστοτε θητεύουσα Βουλή µε τη µιας ή την άλλης 
µορφής µεθόδευση, τότε όχι µόνο ο θεσµός του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας θα 
υποβαλλόταν σε περαιτέρω µείωση του κύρους και της σηµασίας του, αλλά το κέντρο 
βάρους του πολιτεύµατος θα κατατοπιζόταν ακόµα περισσότερο στην πρωθυπουργική 
εξουσία. Αξίζει, εν προκειµένω, να σηµειωθεί ότι η αφαίρεση των προεδρικών 
"υπερεξουσιών" το 1986, µε πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου, δεν συνοδεύθηκε µε την αλλοίωση του τρόπου και της διαδικασίας 
εκλογής του ρυθµιστή του πολιτεύµατος. ∆ιαφορετικά το αξίωµα αυτό θα καθίστατο 
κενό περιεχοµένου, δεν θα ήταν παρά "µια αδειανή πολυθρόνα", όπως προειδοποιούσε 
έγκαιρα και έγκυρα ο Αριστόβουλος Μάνεσης. Από την άλλη, πάλι, πλευρά, η 
εναλλακτική πρόταση που έχει διατυπωθεί από ηγετικές προσωπικότητες στο χώρο της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης για την άµεση εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από 
το εκλογικό σώµα, πρόταση την οποία απορρίπτει αναφανδόν η κυβερνητική 
πλειοψηφία, αναγκαστικά θα συνοδευόταν από µια διεύρυνση των ρυθµιστικών του 
αρµοδιοτήτων. Ενδεχοµένως όχι στην έκταση της προ του 1986 καταστάσεως, αλλά 
πάντως αισθητά περισσότερες και ουσιαστικότερες από όσες διαθέτει σήµερα. Το 
πιθανότερο, ωστόσο, να συµβεί υπό τις ∆εδοµένες συνθήκες και την πολιτική 
ισοδυναµία στη Βουλή είναι µια "παθητική" αντίδραση: ούτε η διαδικασία εκλογής 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας θα αλλάξει, παρά την πρόθεση της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας, ούτε οι αρµοδιότητές του θα διευρυνθούν έστω µετριοπαθώς, παρά την 
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επιδίωξη της αξιωµατικής, τουλάχιστον, αντιπολίτευσης. Μολονότι τούτο είναι το 
µικρότερο, ίσως, κακό από όσα θα µπορούσαν να συµβούν, δεν είναι όµως και το 
καλύτερο δυνατόν. Γιατί το πολίτευµα της χώρας έχει υποστεί µιαν αισθητή 
"πρωθυπουργοκεντρική παρέκκλιση και µετασχηµατισµό", µε συνέπεια να σηµειώνεται 
υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας στο αξίωµα αυτό, δίχως τα επαρκή εκείνα και 
αναγκαία θεσµικά αντίβαρα που θα επέφεραν την εξισορρόπηση των κέντρων εξουσίας 
στο πλαίσιο µιας αληθινά σύγχρονης και πλουραλιστικής δηµοκρατίας. Κι αυτή η 
εξέλιξη δεν είναι διόλου ασήµαντη όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
τη χάραξη πολιτικής σε διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής. Συµπεραίνεται, εποµένως, 
ότι είναι χρήσιµη και αναγκαία η διόρθωση αυτής της αλλοίωσης που έχει υποστεί το 
πολίτευµα της κατ' όνοµα πλέον "προεδρευόµενης" κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και 
η σχεδίαση ενός συστήµατος καλύτερης και αρµονικότερης εξισορρόπησης µεταξύ των 
συντεταγµένων εξουσιών του κράτους. ∆ιότι, στο τέλος τέλος, όπως το έχει διατυπώσει 
µε τρόπο κλασσικό ο Montesquieu το καλύτερο πολίτευµα είναι εκείνο στο οποίο 
υπάρχουν θεσµικά όρια στην υπερβολική συγκέντρωση της εξουσίας, και τα καλύτερα 
όρια είναι όταν τα πράγµατα έχουν έτσι διευθετηθεί "ώστε η (µια) εξουσία να 
αναχαιτίζει την (άλλη) εξουσία". 3. Τα κόµµατα και η δηµοκρατία Τα πολιτικά 
κόµµατα αποτελούν ουσιώδη, sine qua non συνθήκη και θεσµό της σύγχρονης 
κοινοβουλευτικής και αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Για το λόγο αυτό την ύπαρξη 
και τη λειτουργία τους προβλέπει το ίδιο το Σύνταγµα (άρθρο 29), το οποίο µάλιστα 
ορίζει ότι "η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος". Είναι επίσης αλήθεια ότι ο ρόλος τους 
στάθηκε απόλυτα νευραλγικός για την ταχεία µετάβαση από τη δικτατορία στη 
δηµοκρατία και στη συνέχεια για τη στερέωση και την παγίωση του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος στη χώρα µας κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Έτσι, τα 
κόµµατα, µικρά και µεγάλα, υπάρχουν και λειτουργούν ελεύθερα, άλλα µε τρόπο 
συγκεντρωτικό, άλλα µε τρόπο ιεραρχικό και αρχηγικό κι άλλα µε τρόπο πιο ανοιχτό 
και συµµετοχικό. Σε όλα όµως από αυτά, παρά τις ποικίλες µεταξύ τους διαφορές, το 
ζητούµενο είναι η ουσιαστική τήρηση και ο σεβασµός των αρχών και µεθόδων της 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. Γιατί, διαφορετικά, είναι πράγµατι παράδοξο θεσµοί και 
όργανα που υπηρετούν κατ' εξοχήν τη δηµοκρατία, όπως τα κόµµατα, να διοικούνται 
εσωτερικά µε τρόπο που δεν είναι δηµοκρατικός. Στοιχειώδεις, δε, προϋποθέσεις 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας αποτελούν το δικαίωµα της ελεύθερης γνώµης και 
έκφρασης των µελών, η εκλογή όλων των οργάνων τους και η επί θητεία υπηρεσία σε 
αυτά, η λήψη των αποφάσεων σύµφωνα µε τον κανόνα της πλειοψηφίας, αλλά και ο 
σεβασµός του δικαιώµατος της διαφωνίας όσο και των απόψεων της µειοψηφίας, η 
διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων, ο έλεγχος και η λογοδοσία σε 
αξιόπιστα όργανα και αρχές, η τακτική σύγκληση των συνεδρίων τους. ∆εδοµένου όµως 
ότι οι αρχές αυτές δεν τηρούνται στην πράξη µε την αναγκαία για την ποιότητα της 
δηµοκρατίας σταθερότητα και συνέπεια, δεν είναι ίσως περιττή αλλ' ίσως είναι αναγκαία 
η σαφής και δεσµευτική θεσµοθέτηση της αρχής της δηµοκρατικής λειτουργίας για τα 
κόµµατα στο νέο Σύνταγµα, καθώς και η εξειδίκευση της σχετικής διάταξης από ειδικό 
νόµο που θα διαµορφωθεί µε διάλογο και διακοµµατική συνεργασία. Γιατί τα κόµµατα 
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που δεν είναι οργανωµένα και δεν λειτουργούν µε δηµοκρατικό τρόπο τελικά δεν 
αντιστοιχούν αλλά αντιφάσκουν και υπονοµεύουν τις προϋποθέσεις της δηµοκρατικής 
λειτουργίας του κράτους και του πολιτεύµατος. 4. Το "πολιτικό χρήµα" Εξ ίσου 
ουσιώδες για την ποιότητα και βιωσιµότητα της δηµοκρατίας είναι το ζήτηµα της 
διαφάνειας στη χρηµατοδότηση των πολιτικών αγώνων. Ο λόγος είναι ότι οι υπέρογκες, 
ιδίως έπ� έσχατης, δαπάνες βουλευτών και κοµµάτων οδηγούν σε υπόνοια διαπλοκής 
και ύποπτης συναλλαγής µεταξύ πολιτικών και ισχυρών οικονοµικών παραγόντων, οι 
οποίοι ενισχύουν τις δαπάνες των πολιτικών και συνακόλουθα τους "αιχµαλωτίζουν" 
στην εξυπηρέτηση των δικών τους ιδιοτελών συµφερόντων. Τούτο όµως οδηγεί στην 
απαξίωση του κύρους και της τιµής του πολιτικού κόσµου και της πολιτικής γενικότερα, 
καλλιεργεί την αποστροφή του ενδιαφέροντος και τη µείωση της εµπιστοσύνης της 
κοινωνίας και των πολιτών προς τους εκπροσώπους τους. Η υπόνοια αυτή εντείνεται 
από το γεγονός ότι οι υφιστάµενες διαδικασίες ελέγχου του ύψους και της διαφάνειας 
των δαπανών και των εσόδων βουλευτών και κοµµάτων είναι ελάχιστα αποτελεσµατικές 
έως τελείως αναξιόπιστες, εφ' όσον τελικά συµπίπτουν οι ιδιότητες ελέγχοντος και 
ελεγχόµενου (στην περίπτωση της αρµόδιας διακοµµατικής επιτροπής τους Βουλής), 
πράγµα που οδηγεί σε µια κατάσταση ασυλίας βουλευτών και κοµµάτων όσο και σε 
κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος γενικότερα. Με συνέπεια πολλοί να είναι 
εκείνοι που φοβούνται ότι αν η δηµοκρατία δεν καταφέρει να ελέγξει το "πολιτικό 
χρήµα", τότε αυτό τελικά θα υποσκάψει και θα εκφυλίσει ό,τι θα έχει αποµείνει από τη 
δηµοκρατία. Επείγει, εποµένως, η διαµόρφωση και η συνεπής εφαρµογή ενός 
αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου των πολιτικών δαπανών και 
χρηµατοδοτήσεων, το οποίο θα πρέπει σε γενικές γραµµές να διασφαλίζει τα ακόλουθα: 
α) Να παρέχει εγγυήσεις διαφάνειας και δηµοσιότητας στις εκλογικές δαπάνες και 
γενικότερα στην οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων και των πολιτικών στο εθνικό, το 
περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Αναγκαία είναι εποµένως η υποχρεωτική τήρηση 
και δηµοσιοποίηση βιβλίων και εκθέσεων ισολογισµού, που θα εµφανίζουν λεπτοµερώς 
έσοδα και δαπάνες και θα συντάσσονται από ειδικούς και αξιόπιστους ελεγκτές. β) Να 
προσδιορίζει µε τρόπο σαφή ανώτατα όρια εισφορών και κυρίως δαπανών για τα 
κόµµατα και τους βουλευτές. Τα όρια αυτά µπορεί για µεν τα κόµµατα να µην 
υπερβαίνουν τα 3/4 της κρατικής επιχορήγησης προς αυτά, για δε τους βουλευτές τα 3/4 
του συνόλου της βουλευτικής αποζηµίωσης για κάθε περίοδο. Στον προσδιορισµό, εξ 
άλλου, της οροφής των δαπανών θα πρέπει να συνυπολογίζονται µε ειδικό συντελεστή 
και οι εµφανίσεις βουλευτών και κοµµάτων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. γ) Για 
τον διαρκή και αποτελεσµατικό έλεγχο των εκλογικών δαπανών και των πολιτικών 
χρηµατοδοτήσεων είναι αναγκαία η ύπαρξη ειδικής και ανεξάρτητης δηµόσιας αρχής, το 
ρόλο και τις αρµοδιότητες της οποίας θα πρέπει να προβλέπει η διάταξη του άρθρου 29 
του Συντάγµατος. Η εναλλακτική πρόταση ότι ο ρόλος αυτός θα πρέπει να ανατεθεί είτε 
σε κάποιο δικαστήριο (λ.χ. το Ελεγκτικό Συνέδριο) είτε σε ένα κατά το µάλλον ή ήττον 
αντιπροσωπευτικό σώµα (λ.χ. τη Γερουσία ή ένα Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας) διατρέχει 
τον κίνδυνο, αφ' ενός µεν, της υπερβολικής ίσως νοµιµοποίησης, αφ' ετέρου ∆ε, της 
αναπόφευκτης πολιτικοποίησης ενός ιδιαίτερα σύνθετου και σε µεγάλου βαθµό 
"τεχνικού" προβλήµατος. Η σύσταση, αντιθέτως, µιας ειδικής δηµόσιας αρχής, τα µέλη 
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της οποίας θα ορίζονται ex officcio ή κατόπιν κληρώσεως, µπορεί να οδηγήσει σταδιακά 
στη λεπτοµερή επεξεργασία ενός συνόλου αρχών και κανόνων, όσο και κυρίως τεχνικών 
και µεθόδων, αποτελεσµατικού και αξιόπιστου ελέγχου, ιδίως, µάλιστα, αν η αρχή αυτή 
εξοπλισθεί και µε ένα ειδικό σώµα ελεγκτών και εµπειρογνωµόνων. δ) Αναγκαία είναι 
τέλος η πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων των 
εκλογικών δαπανών. Οι κυρώσεις αυτές, τις οποίες θα επιβάλλει η πιο πάνω ειδική 
δηµόσια αρχή και θα εκδικάζει σε τελικό βαθµό το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, µπορεί 
να συνεπάγονται τόσο έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα όσο και περικοπή της 
κρατικής επιχορήγησης στα κόµµατα. 5. Το εκλογικό σύστηµα Είναι γνωστό από την 
ιστορία των 58 εκλογικών αναµετρήσεων που έχουν διενεργηθεί στη χώρα µας από το 
1844 έως σήµερα, ότι τα εκλογικά αποτελέσµατα επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από το 
είδος του εκλογικού συστήµατος, ιδίως αν αυτό καταρτισθεί µε τρόπο αιφνίδιο και 
πολιτικά ιδιοτελή. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί οπωσδήποτε θετική εξέλιξη η 
συνταγµατική διασφάλιση της διαδικαστικής ρήτρας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον 
εκλογικό νόµο θα ισχύει για τις µεθεπόµενες κάθε φορά εκλογές, εκτός αν αποφασισθεί 
διαφορετικά µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθµού των βουλευτών. 
Εξακολουθεί παρά ταύτα να Τελεί σε εκκρεµότητα το ζήτηµα της διαµόρφωσης ενός 
πάγιου εκλογικού συστήµατος, το οποίο να ρυθµίζει µε τρόπο οριστικό για τα χρόνια 
που έρχονται τόσο τη σχέση µεταξύ αναλογικής εκπροσώπησης και κυβερνητικής 
σταθερότητας (που συνιστούν τις δύο βασικότερες αρχές θεµελίωσης ενός εκλογικού 
συστήµατος), όσο και τη διαµόρφωση των εκλογικών περιφερειών (στενές ή ευρείες), 
αλλά και τον τρόπο επιλογής των βουλευτών (µε "λίστα" η σταυρό). Αν υποτεθεί ότι ως 
προς το πρώτο ζήτηµα έχει επιτευχθεί µια στοιχειώδης εξισορρόπηση µέσω του 
ελληνικής επινοήσεως συστήµατος της "ενισχυµένης αναλογικής" (που είναι βέβαια 
περισσότερο ενισχυµένη παρά αναλογική, γιατί πριµοδοτεί το πρώτο κόµµα 
δυσανάλογα προς την πραγµατική του ισχύ στο εκλογικό σώµα), ως προς τα άλλα δύο 
ζητήµατα (εκλογικές περιφέρειες και τρόπος επιλογής βουλευτών) το εκλογικό µας 
σύστηµα υποφέρει από έκδηλα αναχρονιστικά και δυσλειτουργικά συµπτώµατα. Έτσι, η 
ισχύουσα διάκριση σε 56 εκλογικές περιφέρειες, µερικές από τις οποίες είναι 
περιφέρειες - µαµούθ (όπως, λ/χ η Α΄ και Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών µε 19 και 38 
έδρες αντιστοίχως) και άλλες είναι λιλιπούτειες (όπως, λ.χ. οι 6 µονοεδρικές 
περιφέρειες) οδηγεί σε ουσιώδεις αποκλίσεις αντιπροσώπευσης και εµµέσως σε 
ακύρωση της συνταγµατικής αρχής της ισοδυναµίας της ψήφου. Επιπλέον, η ποιότητα 
της πολιτικής εκπροσώπησης που παράγεται µέσα από την παραδοσιακή και κατάφωρα 
πελατειακή διαδικασία της "σταυροδοσίας" όχι µόνο υστερεί και υπολείπεται -πλην 
εξαιρέσεων- ως προς τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά 
είναι ευάλωτη και στις προσβολές του "πολιτικού χρήµατος", πράγµα επίσης όχι 
εντελώς ασυνήθιστο. ∆εδοµένης αυτής της καταστάσεως και προκειµένου να τηρηθεί το 
πνεύµα της συνταγµατικής διάταξης, σύµφωνα µε την οποία οι βουλευτές 
αντιπροσωπεύουν το έθνος (άρθρο 51 παρ. 2) και όχι µόνο µια εκλογική περιφέρεια και 
µάλιστα "στενή" και προς τούτο διαθέτουν "απεριόριστο δικαίωµα της γνώµης και 
ψήφου κατά συνείδηση" (άρθρο 60), αναρωτιέται κανείς αν ∆εν επέστη η ώρα για την 
αναδιάταξη του εκλογικού συστήµατος της χώρας. Ιδίως προέχει τόσο η εξασφάλιση της 
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ισοδυναµίας της ψήφου σε τοπικό επίπεδο και σε εκλογικές περιφέρειες που θα πρέπει 
να είναι σχετικώς ενιαίες σε όλη την Επικράτεια (δηλαδή, να µην είναι µικρότερες των 3 
ούτε µεγαλύτερες των 10 εδρών), όσο και η αναλογική εκπροσώπηση των κοµµάτων 
τουλάχιστον σε επίπεδο διευρυµένων (λ.χ. 10 "εφετειακών") περιφερειών και µε 
δεσµευµένους συνδυασµούς ("λίστες" υποψηφίων) για ένα αριθµό βουλευτικών εδρών 
που δεν θα είναι µικρότερος του ενός έκτου (50) ούτε µεγαλύτερος του ενός τρίτου 
(100) του συνόλου των εδρών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ανάδειξη 
αξιολογότερων υποψηφίων όσο και η απεξάρτησή τους από την φθοροποιό παράδοση 
των πελατειακών σχέσεων, γεγονός που θα συµβάλλει στη γενικότερη εξυγίανση του 
πολιτικού συστήµατος αλλά και στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα του 
κυβερνητικού έργου. 6. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης Το ισχύον καθεστώς 
επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης (ελεύθερη επιλογή από την εκάστοτε κυβέρνηση, 
δίχως προσδιορισµό θητείας), όπως διαµορφώθηκε κατά την θεµελίωση του 
καταστατικού χάρτη της Πολιτείας µας αµέσως µετά την πτώση της δικτατορίας των 
συνταγµαταρχών, µπορεί να ήταν απολύτως ίσως δικαιολογηµένο την εποχή εκείνη 
προκειµένου να διευρυνθεί η βάση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της δικαστικής 
εξουσίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. Σήµερα, όµως, 25 χρόνια αργότερα, το 
σύστηµα αυτό παρέχει την ευκαιρία για απόπειρες περιορισµού της ανεξαρτησίας της 
δικαστικής εξουσίας όσο και "πολιτικοποίησής" της προς το συµφέρον της εκάστοτε 
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να εξαφανισθεί 
κάθε υπόνοια συνδιαλλαγής µεταξύ κυβερνητικής και δικαστικής εξουσίας, καθώς και 
να διασφαλισθεί η απεµπλοκή της δικαιοσύνης από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
ενδείκνυται η αλλαγή του τρόπου επιλογής της φυσικής ηγεσίας της δικαιοσύνης έτσι 
ώστε αυτή να µην εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η ορθότερη ρύθµιση, στην 
προκειµένη περίπτωση, φαίνεται να είναι ένα µεικτό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο οι 
µεν αντιπρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων θα επιλέγονται µε µυστική ψηφοφορία 
µεταξύ των συναδέλφων τους από τις οικείες ολοµέλειες (του Αρείου Πάγου, του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου)· οι δε πρόεδροι θα 
επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µεταξύ των Τριών αρχαιοτέρων 
αντιπροέδρων του οικείου δικαστηρίου και θα υπηρετούν στη θέση αυτή για θητεία όχι 
µεγαλύτερη των 5 ετών. Ανάλογα µπορεί να ισχύουν και για την επιλογή του εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα πρέπει να επιλέγεται από την κυβέρνηση µεταξύ των 
τριών αρχαιότερων αντιεισαγγελέων και των τριών αρχαιότερων αντιπροέδρων του 
δικαστηρίου. Ως πρόσφορη εναλλακτική θα παρουσιαζόταν και η κλήρωση µεταξύ των 
3-5 αρχαιοτέρων αντιπροέδρων του οικείου κάθε φορά δικαστηρίου.  

ΙΙΙ 
Συµπερασµατικά, εκτιµάται ότι τα ζητήµατα που ακροθιγώς ετέθησαν προηγουµένως, 
εξακολουθούν να επισκιάζουν την ποιότητα της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, και η 
απουσία ικανοποιητικής επίλυσής τους εµποδίζει την αποτελεσµατικότερη και 
ποιοτικότερη λειτουργία της. Η διατήρηση των προβληµάτων αυτών και µετά την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας συνταγµατικής αναθεώρησης ίσως µάλιστα αφήσει την 
αίσθηση όχι µόνο µιας άτολµης και άνευρης αλλά και µιας κατά βάση συντηρητικής 
αναθεώρησης είτε είναι συναινετική είτε όχι. Το γεγονός ότι αυτού του είδους η 
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αναθεώρηση επιχειρείται από πολιτικούς που αυτοπροσδιορίζονται ως σύγχρονοι και 
προοδευτικοί συνιστά µιαν ακόµα από τις εντυπωσιακές όψεις του ελληνικού 
παράδοξου.  
 
COPYRIGHT ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  
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 ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                                                                                                                                          
H δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

 Κοινότητας και η σταδιακή εξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950.  

Η βασική ιδέα ήταν η δηµιουργία �Κοινότητας�, δηλαδή µίας 
υπερεθνικής αρχής, που θα έλεγχε τοµείς της οικονοµίας µε σκοπό τη 
βαθµιαία ενοποίησή τους.  

Στην πρόταση αυτή της Γαλλίας συµφώνησαν αρχικά η Γερµανία, η 
Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο και στις 25 
Μαρτίου 1957 οι έξι αυτές χώρες υπέγραψαν στη Ρώµη τη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας  

Έτσι την 1η Ιανουαρίου 1958 δηµιουργήθηκε η ΕΟΚ.  

Η πρώτη διεύρυνση έγινε µε την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας, της 
Ιρλανδίας και της ∆ανίας την 1η Ιανουαρίου 1973. Η ΕΟΚ απαριθµούσε 
πλέον 9 µέλη. Η δεύτερη διεύρυνση, σε 10 µέλη, έγινε µε την είσοδο της 
Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 1981. Ακολούθησαν η Ισπανία και η 
Πορτογαλία την 1η Ιανουαρίου 1986.  

Η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης πρoχώρησε σε έvα vέo στάδιo µε τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ 
στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993. Σε 
αυτή διαγράφεται ο στόχος για τη δηµιουργία Οικovoµικής και 
Νoµισµατικής Έvωσης, εvιαίoυ και σταθερού vοµίσµατος και για την 
εvίσχυση και τη σύγκλιση τωv oικovoµιώv των κρατών-µελών.  

Την 1η Ιανουαρίου 1995 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 
Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Ευρώπη των �15� πλέον, κρατών 
έχει ήδη αποφασίσει την περαιτέρω διεύρυνσή της µε την ένταξη της 
Κύπρου, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και 
της Εσθονίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχoντας να αντιµετωπίσει µεγάλες προκλήσεις στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα, τροποποίησε την Συvθήκη για την Ευρωπαϊκή 
΄Εvωση και της Συvθήκης της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας υπογράφοντας 
στις 2 Οκτωβρίου του 1997 τη Συνθήκη του Άµστερνταµ  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ � ΣΤΑΘΜΟΙ 
9 Μαΐου 1950: Η γέννηση της Ενωµένης Ευρώπης. 
25 Μαρτίου 1957: Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
20 Ιουλίου 1963: Η συνθήκη του Γιαουντέ 
1η Ιανουαρίου 1973: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
7-10 Ιουνίου 1979: Οι πρώτες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
14 Ιουνίου 1985: Η «Σύµβαση του SCHENGEN� 
7 Φεβρουαρίου 1992: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ � Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
�Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
�Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
�Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
�Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
�Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
�Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
�Η Επιτροπή των Περιφερειών 
�Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την συνέχεια της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, βασίζεται σε αυτήν, στις πολιτικές της και στο θεσµικό 
της σύστηµα, µε τις αλλαγές που επιφέρει η συνθήκη του 
Μάαστριχτ.  
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της, όµως, είναι ότι προσθέτει 
δύο νέους καίριους τοµείς κοινής δράσης των "δεκαπέντε": την 
Πολιτική Ένωση και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
(ΟΝΕ).  

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η Κοινότητα αποκτά περισσότερες 
αρµοδιότητες, µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικότερα και οι 
αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Με επίκεντρο τον 
Ευρωπαίο πολίτη, η νέα Συνθήκη επιχειρεί να δηµιουργήσει το 
πλαίσιο µιας αποτελεσµατικότερης κοινής δράσης µε περισσότερη 
δηµοκρατία και διαφάνεια.  
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Στον Ευρωπαίο πολίτη χορηγούνται ευρωπαϊκά δικαιώµατα. Ο 
δηµοκρατικός έλεγχος αυξάνεται παραχωρώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο περισσότερες αρµοδιότητες. Στα όργανα της 
Κοινότητας προστίθεται η "Επιτροπή των Περιφερειών".  

 
Άµστερνταµ 16-17 Ιουλίου 1997 

Οι "15" καταλήγουν σε συµφωνία για τη νέα Συνθήκη  
Η Ένωση δεσµεύτηκε και προχώρησε στη δηµιουργία της 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), µε κοινό 
ευρωπαϊκό νόµισµα, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή το 1999. Παίρνει 
όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και µέτρα για την καθιέρωση 
Κοινή Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).  
Ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής τη δεσµεύει 
κατά προτεραιότητα, επιβάλλοντας πρόσθετα µέτρα για την 
ανάπτυξη των κρατών και περιφερειών της που µειονεκτούν (Β' 
Πακέτο Ντελόρ και Πακέτο Σαντέρ).  

Οι νέες αρµοδιότητες της Ένωσης αφορούν στους τοµείς της 
προστασίας του καταναλωτή, της υγείας των διευρωπαϊκών 
δικτύων (µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, µεταφορά ενέργειας), 
βιοµηχανικής πολιτικής, εκπαίδευσης, πολιτισµού, και 
εντατικοποίησης της προστασίας του περιβάλλοντος, της έρευνας 
και της ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής και της συνεργασίας 
στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.  
Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της, την 
ιστορία, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους. Η ιστορικά 
διαµορφωµένη πολιτισµική πολυµορφία των κρατών µελών και 
περιφερειών προστατεύεται και ενισχύεται 

Ευρωπαϊκή Ένωση � ∆ιµερείς Συµβάσεις  
Κοινωνικής Ασφάλειας 

 
Από 1.1.1981 που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
εφαρµόζονται υποχρεωτικά και στον ΟΓΑ οι Κανονισµοί 1408/1971 και 
574/72, που ρυθµίζουν θέµατα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων 
που µετακινούνται στις Χώρες µέλη της Ε.Ε. δηλαδή εκτός από την 
Ελλάδα, σε Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστραλία, Σουηδία, 
Φινλανδία.  
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Εκτός των παραπάνω κρατών - µελών οι Κοινοτικοί Κανονισµοί 
εφαρµόζονται και στις Νορβηγία, χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ε.Ζ.Ε.Σ. 
(Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) και στο Λιχτενστάιν το 
οποίο αποτελεί επίσηµο µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου. 
Εξάλλου στον ΟΓΑ εφαρµόζονται υποχρεωτικά και οι ∆ιµερείς 
Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει συνάψει η Ελλάδα µε 
Βραζιλία, Κύπρο, Καναδά - Κεµπέκ, Αργεντινή, Αίγυπτο, ΗΠΑ, Ν. 
Ζηλανδία και Βενεζουέλα. 
 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Tι συµβολίζει η σηµαία 
Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσοί αστέρες 
σχηµατίζουν κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των λαών της 
Ευρώπης. Το πλήθος των αστέρων είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, 
επειδή δώδεκα είναι το σύµβολο της τελειότητας και της ενότητας 
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Ευρωπαϊκός Ύµνος 

Ο Ευρωπαϊκός Ύµνος (Ωδή στη Χαρά) - µουσική από το τελευταίο 
µέρος της Ενάτης Συµφωνίας του Μπετόβεν - εγκρίθηκε από το 
Συµβούλιο της Ευρώπης το 1972 και χρησιµοποιείται από την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση από το 1986. Ο Herbert von Karajan, ένας 
από τους µεγαλύτερους διευθυντές ορχήστρας του αιώνα, 
ανέλαβε, µετά από αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρώπης, να κάνει 
τρεις µουσικές διασκευές για πιάνο, πνευστά και συµφωνική 
ορχήστρα. 

Η ΕΕ µε δύο λόγια 
Όργανα - Πολιτικές 

 
Η ΕΕ βασίζεται σε ένα µοναδικό στον κόσµο θεσµικό σύστηµα το 
οποίο της επιτρέπει να δίνει ουσιαστική ώθηση στους στόχους της. Οι 
κύριοι παράγοντες στο θεσµικό της σύστηµα είναι αφενός το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και, αφετέρου, τα θεσµικά όργανα. Τα κράτη 
µέλη συναινούν στην παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων στα 
θεσµικά όργανα που εκπροσωπούν κοινοτικά και εθνικά 
συµφέροντα, αλλά και την κοινωνία των πολιτών.  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι το ανώτερο θεσµικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών 
και κυβερνήσεων των δεκαπέντε κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συνέρχεται κατά κανόνα δύο φορές ανά εξάµηνο. Σε 
αυτές τις συναντήσεις µετέχει και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο φιλοξενείται κάθε 
φορά από το κράτος που ασκεί την Προεδρία του Συµβουλίου, δίνει 
το ρυθµό της πολιτικής ζωής και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το γεγονός είναι πολύ σηµαντικό : η παρουσία σε µία 
ευρωπαϊκή πόλη δεκαπέντε αντιπροσώπων µεγάλης δηµοκρατικής 
νοµιµότητας, οι οποίοι, επιπλέον, συνοδεύονται από υπουργούς και 
στενούς συνεργάτες, αποτελεί τα τελευταία εικοσιπέντε περίπου 
χρόνια µια πολιτική συνάντηση που αναµένεται πάντα µε µεγάλο 
ενδιαφέρον. 

Η Ε. Επιτροπή υπεραµύνεται των κοινοτικών συµφερόντων , κάθε 
εθνική κυβέρνηση εκπροσωπείται στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται άµεσα από 
τους πολίτες της Ένωσης. Το δίκαιο και η δηµοκρατία αποτελούν τις 
βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το θεσµικό τρίγωνο 
προστίθενται ακόµα δύο όργανα: το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Η Ένωση διαθέτει ορισµένους άλλους οργανισµούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η 
Επιτροπή των Περιφερειών που διαδραµατίζουν ειδικευµένο ρόλο.  
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Ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από τα κράτη 
µέλη µε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Πρόεδροι της 
Επιτροπής κατά χρονολογική σειρά είναι οι: Hallstein (1958-1962 και 
1962-1967), Rey (1967-1970), Malfatti (1970-1972), Mansholt 
(1972-1973), Ortoli (1973-1977), Jenkins (1977-1981), Thorn 
(1981-1985), Delors (1985-1989, 1989-1993 και 1993 µέχρι τις 
αρχές του 1995), Santer (1995-1999). Πρόεδρος της Επιτροπής από 
το 2000 και για τα επόµενα 5 χρόνια είναι ο Romano Prodi. 

H Επιτροπή είναι ο κινητήριος µοχλός του κοινοτικού θεσµικού 
συστήµατος. ∆ιαθέτει το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας και 
προτείνει τα νοµοθετικά κείµενα που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. Ως εκτελεστική αρχή, εξασφαλίζει την εφαρµογή 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (οδηγίες, κανονισµοί αποφάσεις) και την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού και των προγραµµάτων που 
εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Ως αντιπρόσωπος 
της Ένωσης στο διεθνή χώρο, διαπραγµατεύεται διεθνείς συµφωνίες. 

Από την 1η Ιανουαρίου 1995, µετά την προσχώρηση της Αυστρίας, 
της Φιλανδίας και της Σουηδίας, η Επιτροπή αποτελείται από 20 µέλη 
(τα µέλη της Επιτροπής προέρχονται, ανά δύο, από τη Γερµανία, τη 
Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία και, ανά 
ένα, από τα υπόλοιπα κράτη µέλη). Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της 
Νίκαιας, όταν η Ένωση θα αριθµεί 27 µέλη, ο αριθµός των 
Επιτρόπων θα είναι κατώτερος του 27 και η εθνικότητά τους θα 
προκύπτει από ένα απολύτως ισότιµο σύστηµα εναλλαγής.  

Οι Έλληνες Επίτροποι κατά χρονολογική σειρά ήταν οι εξής: 
Γεώργιος Κοντογεώργης (1981-1985/ Μεταφορές και αλιεία), 
Γρηγόριος Βάρφης (1985-1989/ Συντονισµός ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων), Βάσω Παπανδρέου (1989-1993/ Απασχόληση και 
κοινωνικές υποθέσεις), Γιάννης Παλαιοκρασάς (1993 µέχρι τις αρχές 
του 1995/ Περιβάλλον), Χρήστος Παπουτσής (1995-1999/ Ενέργεια 
και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις). Από το 2000 και για τα επόµενα 5 
χρόνια Ελληνίδα Επίτροπος είναι η Κα. Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
αρµόδια για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. 

Στο Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, το οποίο δεν πρέπει να 
συγχέεται µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εκπροσωπούνται οι 
κυβερνήσεις των κρατών µελών. Τα 15 κράτη µέλη αποστέλλουν 
έναν αντιπρόσωπο, κατά κανόνα, αλλά όχι υποχρεωτικά τον 
υπουργό ή υφυπουργό που είναι αρµόδιος για τα θέµατα που 
συζητιούνται στις συνεδριάσεις στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων 
Υπουργών (π.χ. Γεωργίας, ECOFIN). Η προεδρία του Συµβουλίου 
ασκείται διαδοχικώς από κάθε κράτος µέλος για χρονική περίοδο έξι 
µηνών. H Eλλάδα άσκησε την προεδρία του Συµβουλίου για πρώτη 
φορά το 2o εξάµηνο του 1983 και, στη συνέχεια, το 2o εξάµηνο του 
1988 και το 1ο εξάµηνο του 1994 µε οργανωτική επιτυχία. 
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Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξασφαλίζει την 
τήρηση και την ενιαία ερµηνεία των διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου. Είναι αρµόδιο για την επίλυση των διαφορών στις οποίες 
µπορεί να ενέχονται τα κράτη µέλη, τα κοινοτικά όργανα, 
επιχειρήσεις και ιδιώτες. Το 1989 ιδρύθηκε το Πρωτοδικείο. Στη 
σύνθεση του ∆ικαστηρίου µετέχει από την Ελλάδα ο κ. Βασίλειος 
Σκουρής και στου Πρωτοδικείου ο κ. Μιχαήλ Βηλαράς.  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977 µε έδρα το 
Λουξεµβούργο και έχει ως αποστολή να επαληθεύει τη νοµιµότητα 
και την κανονική κατάσταση των εσόδων και των δαπανών της 
Ένωσης. Επίσης εξασφαλίζει τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 
του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού. Η Ελληνίδα Επίτροπος στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι η κα. Καλλιόπη Νικολάου. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαράσσει και θέτει σε εφαρµογή 
την ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική. Είναι υπεύθυνη για τη 
σταθερότητα του ευρωπαϊκού νοµίσµατος, του ευρώ, και ελέγχει την 
προσφορά χρήµατος σ' αυτό το νόµισµα. Εκ του ρόλου της εποµένως 
ευρίσκεται στο κέντρο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 
(ΟΝΕ). Στη σύνθεσή της µετέχουν και οι διοικητές των εθνικών 
τραπεζών των κρατών µελών. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το χρηµατοπιστωτικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηµατοδοτεί επενδυτικά έργα 
προκειµένου να συµβάλει στη ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης. 
Αντιπρόεδρος της ΕΤΕ υπήρξε ο Κος Παναγιώτης Γεννηµατάς µέχρι 
το 2000. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή απαρτίζεται 
από 222 συµβούλους, που εκπροσωπούν ενώπιον της Επιτροπής, 
του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις απόψεις και 
τα συµφέροντα της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
(εκπρόσωποι εργοδοτών, εργαζοµένων, γεωργών, µεταφορέων, 
εµπόρων, βιοτεχνών, ελεύθερων επαγγελµατιών και µικροµεσαίων 
επιχειρηµατιών). Είναι υποχρεωτική η διαβούλευση µαζί της για 
θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 
Τέλος, η Επιτροπή των Περιφερειών µεριµνά για την τήρηση της 
ταυτότητας των περιφερειών και αποτελείται από εκπροσώπους των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ζητείται υποχρεωτικά η γνώµη 
της στους τοµείς της περιφερειακής πολιτικής, του περιβάλλοντος και 
της εκπαίδευσης. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση!                

Η Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΕ) αποτελείται σήµερα από δεκαπέντε κράτη-
µέλη, µε πληθυσµό 370 εκατοµµυρίων κατοίκων (Γαλλία, Γερµανία, 
Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, ∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία, 
Πορτογαλία ).   

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε µε την Συνθήκη του 
Μάαστριχ, η οποία υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και 
ήταν η συνέχεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν κατάργησε ούτε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία 
ιδρύθηκε το 1957, ούτε τις δυο άλλες Κοινότητες, την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άνθρακα, οι οποίες ιδρύθηκαν το 1957 και το 1951 
αντίστοιχα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση «περιέλαβε» τις τρεις Κοινότητες σε ένα 
ευρύτερο πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό, εκτός 
από τις τρεις Κοινότητες, περιλαµβάνει τις διατάξεις σχετικά µε 
την κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλεια και τις 
διατάξεις σχετικά µε την Συνεργασία στους τοµείς ∆ικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  
αντιπροσωπεύει συνεπώς ένα στάδιο στην εξελικτική πορεία της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία άρχισε να 
υλοποιείται στις αρχές του 1950 µε την ∆ιακήρυξη Σουµάν-και 
την σύσταση της  πρώτης Κοινότητας  Άνθρακα και Χάλυβα. Οι 
ιστορικές, ωστόσο ρίζες της διαδικασίας είναι αρκετά βαθιές. 
  
Με αυτήν την Ένωση αυτές οι χώρες κατάφεραν να 
καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν πολλούς τοµείς της 
οικονοµίας, που ήταν και είναι το σηµαντικότερο στοιχείο για 
µια χώρα ή για µια Ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
επίσης  κατόρθωσαν να εξελίξουν το νοµισµατικό σύστηµα, το 
οποίο εφαρµόστηκε σε όλη την Ευρώπη, ανεξαιρέτως. Μια άλλη 
σηµαντική  ανάπτυξη ήταν οι επιστήµες που βελτιώθηκαν όχι 
µόνο τεχνολογικά αλλά και θεωρητικά.   

 

♦ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ(ΕΕ)  

1.      Η ΕΓΚΑΘΙ∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

       Η δηµιουργία της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, αυτή η 
αγορά ήταν και είναι επιτρεπτή σε όλα τα άτοµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα οποία µπορούν να διακινούνται ελεύθερα µέσα σε αυτόν 
τον χώρο. Αυτή η αγορά συνέβαλλε στο να καταργηθούν τα 
τεχνικά, τα φυσικά και φορολογικά εµπόδια, αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την ελεύθερη διακίνηση προσωπικών αγαθών και 
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υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έτσι η αγορά κατόρθωσε 
να αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό αλλά δυστυχώς όχι σε όλους τους 
τοµείς. Το 1995 αυτή η αγορά εφαρµόστηκε µετά από αρκετά 
χρόνια και στην Ελλάδα. 

 2.      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(ΟΝΕ)  

    Από το 1970 και ύστερα το Ευρωπαϊκό συµβούλιο είχε 
καθορίσει ως στόχο να προωθήσει ένα νόµισµα το οποίο θα 
αντιπροσώπευε την οικονοµία της Ευρώπης και θα 
χρησιµοποιούταν ως επίσηµο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτός ο σκοπός πραγµατοποιήθηκε το 1976 και έτσι 
δηµιουργήθηκε το νέο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ), 
το οποίο κατάφερε να επικρατήσει παρόλο τους κλονισµούς που 
είχε υποστεί, το νόµισµα αυτό θα χρησιµοποιούταν για την 
ενιαία νοµισµατική πολιτική, για να εφαρµοστεί το ενιαίο 
νόµισµα προηγήθηκαν τρία στάδια, το πρώτο εγκαινιάσθηκε το 
1990, το δεύτερο το 1994 και το τρίτο το 1999. Στα τρία αυτά 
στάδια είχαν τεθεί ορισµένα κριτήρια για την ονοµασία του 
ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο τελικά ύστερα από τις αποφάσεις 
των αντιπροσώπων κάθε µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ονοµάστηκε «ΕΥΡΩ», το όνοµά του το πήρε από την ονοµασία 
Ευρώπη. Με αυτό το νόµισµα θα είναι δυνατόν όλοι οι πολίτες, 
που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πραγµατοποιούν 
συναλλαγές ή αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίχως 
να χρειάζεται µετατροπή νοµίσµατος, εφόσον αυτό θα είναι 
ενιαίο.   

3.      Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

     Τα θέµατα που απασχολούσαν τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε 
την ανάπτυξη των οικονοµικών και κοινωνικών τοµέων αποφάσισε 
να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι πολιτικές αυτές είναι οι 
εξής: 

  Κοινή Αγροτική Πολιτική   

      Ήταν η πρώτη πολιτική που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
λόγω της θέσης που κατείχε η Ευρώπη στους τοµείς της γεωργίας, 
η οποία αποτελούσε την σηµαντικότερη θέση στους τοµείς της 
οικονοµίας της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πέτυχε την 
ανάπτυξη αυτή µε την στήριξη των εισοδηµάτων των αγροτών και 
µε την διαµόρφωση ενός συστήµατος, το οποίο ρύθµιζε τις αγορές 
αγροτικών προϊόντων. Το µόνο πρόβληµα που δηµιούργησε η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική ήταν το ότι χρηµατοδοτούνταν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό  µέσω του Αγροτικού Ταµείου και αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα την µείωση του δηµοσιονοµικού κόστους της 
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πολιτικής, παρόλα αυτά η Κοινή Αγροτική Πολιτική ήταν επωφελής 
στους αγρότες της Ευρώπης.   

         ∆ιαρθρωτική Πολιτική και Ταµεία  

      Το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε µια  νέα διαρθρωτική 
πολιτική, η οποία είχε καθορίσει ως στόχο την ανάπτυξη της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τους πόρους µε τους οποίους 
χρηµατοδοτήθηκε για να καταφέρει να υλοποιηθεί ήταν κατά την 
περίοδο 1988-1992 (63 δις) και κατά την περίοδο 1993-1999 (157 
δις), τα χρήµατα αυτά δόθηκαν από το Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το ταµείο αυτό είχε ως στόχο την µείωση της 
ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

     Ανάπτυξη Συνοδευτικών Πολιτικών  

             Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέπτυξε κοινές πολιτικές σε 
πολλούς τοµείς, τις οποίες χρησιµοποίησε για την προώθηση της 
οικονοµίας της. Οι τοµείς αυτοί περιλαµβάνουν την έρευνα ,την 
τεχνολογία, την βιοµηχανία, την εκπαίδευση, την υγεία και τον 
πολιτισµό.   

  Ανάπτυξη Εξωτερικών Σχέσεων  

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε το θαυµασµό και το 
ενδιαφέρον των υπολοίπων χωρών της υδρόγειου, οι οποίες 
ήθελαν να έχουν συµβατικές σχέσεις µε την Ευρώπη. Αυτό το 
γεγονός οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύναψη ορισµένων 
συµφωνιών µε άλλες χώρες της υφηλίου, όπως µε την Κύπρο και 
την Τουρκία, οι οποίες ήταν συµφωνίες σύνδεσης, µε διάφορες 
χώρες της Κ. και Α. Ευρώπης,  ήταν Ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 
χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης,  συµφωνίες Συνεργασίας και 
Εταιρικής Σχέσης. Αυτές οι πολιτικές και οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό 
της Ένωσης, η οποία φρόντισε για την κάλυψη των αναγκών της. 
Τα έσοδα της προέρχονταν και συνεχίζουν να προέρχονται από τις 
πηγές τους συστήµατος. Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σήµερα φτάνει τα 85 δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε αρκετά στην εδραίωση της ειρήνης 
καθώς και στην βελτίωση της ευηµερίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ο θεσµός που εξασφαλίζει 
την πολιτική ταυτότητα, το κοινωνικό πρότυπο οργάνωσης και 
τον ρόλο της Ευρώπης διεθνώς.   
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άµεσα εκλεγµένο 
κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράζει 
και εκπροσωπεί τους 372 εκατοµµύρια πολίτες της.  

Είναι το µόνο θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
την άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Εκλέγεται κάθε πέντε 
χρόνια µε άµεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια 
περίοδο στα κράτη µέλη.  

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσµικό σύστηµα της 
Ένωσης καθορίζεται από την άσκηση των κλασικών 
κοινοβουλευτικών αρµοδιοτήτων που του παραχωρεί η Συνθήκη: 

�  ουσιαστική συµµετοχή στη νοµοθετική διαδικασία (νοµοθετική 
παραγωγή),  
�  κατάρτιση και έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισµού και  
�  άσκηση του δηµοκρατικού ελέγχου πάνω στις πράξεις και 
γενικότερα τις δραστηριότητες των κοινοτικών οργάνων, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου. 

Ο αριθµός των Ευρωβουλευτών κάθε χώρας είναι ανάλογος από 
τον πληθυσµό της. Η Ελλάδα έχει 25 Ευρωβουλευτές. 

 

Συµβούλιο Υπουργών 

 

Αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έδρα του Συµβουλίου βρίσκεται στις 
Βρυξέλλες. Συνεδριάζουν για την έγκριση των νόµων που 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή..  
Επίσης, συνεδριάζουν 2 φορές το χρόνο οι αρχηγοί κρατών 
(∆ιάσκεψη κορυφής)  
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοµισιόν) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η "Κυβέρνηση" της Ένωσης, το 
εκτελεστικό της όργανο. Αποτελεί την κινητήρια δύναµή της, την 
αφετηρία κάθε δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι 20 «επίτροποι» που την αποτελούν, µεταξύ των οποίων και ο 
Πρόεδρός της, διορίζονται, µε την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για 5 χρόνια µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων 
των κρατών µελών. ∆εσµεύονται να είναι εντελώς ανεξάρτητοι 
από τις εθνικές κυβερνήσεις τους και να δρουν µόνο προς το 
συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µέλη της Επιτροπής 
πρέπει να έχουν ικανότητες, κατάρτιση και εµπειρίες από την 
άσκηση υψηλών καθηκόντων στο εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα συλλογικό θεσµικό όργανο, του 
οποίου τα µέλη στηρίζουν ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις της, και 
όταν αυτές λαµβάνονται µόνο µε πλειοψηφία. Στο έργο της 
συνεπικουρείται από µια Γενική Γραµµατεία µε 19.700 υπαλλήλους 
που οργανώνονται σε 26 Γενικές ∆ιευθύνσεις. Το 1/5 του 
προσωπικού εργάζεται στις γλωσσικές υπηρεσίες. 
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Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

Φορέας της Νοµοθετικής πρωτοβουλίας 

Η οποιαδήποτε νοµοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ξεκινά µε πρόταση της Επιτροπής. Χωρίς αυτήν δεν υφίσταται 
νοµοθετική διαδικασία. Όταν η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις 
της ακολουθεί τρεις κατευθυντήριες αρχές: 

το ευρωπαϊκό συµφέρον, 

να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή να µην υπερβαίνει 
τις αρµοδιότητες της Ένωσης, και 

να διεξάγει όσες προκαταρκτικές διαβουλεύσεις είναι αναγκαίες 

Θεµατοφύλακας των Συνθηκών 

Η Συνθήκη εναποθέτει στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η 
νοµοθεσία (οι Συνθήκες και το παράγωγο ∆ίκαιο) της Ένωσης 
εφαρµόζεται σωστά από τα κράτη µέλη και τα πρόσωπα που δρουν 
στο χώρο της Ένωσης.  

Η παραβίασή της υποχρεώνει την Επιτροπή να αναλάβει όλα τα 
προβλεπόµενα ένδικα µέτρα (προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο) ή και να επιβάλει άµεσα διοικητικά µέτρα (πρόστιµα), 
όταν παραβιάζεται π.χ. η νοµοθεσία στον τοµέα του ανταγωνισµού. 
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∆ιαχειριστής και εκτελεστής των πολιτικών της Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον της πιστής διαχείρισης 
ενός ετήσιου προϋπολογισµού της Ένωσης που ξεπερνά σήµερα τα 
82 δις ECU. Έχει, πέραν τούτου, ευρείες εκτελεστικές 
αρµοδιότητες: µπορεί π.χ. να θεσπίσει τους κανόνες για την 
πρακτική εφαρµογή της νοµοθεσίας, µπορεί να λάβει προληπτικά 
µέτρα για να προστατεύσει την κοινοτική αγορά, ή την υγεία των 
καταναλωτών, µπορεί να παρέµβει απαγορευτικά στις 
συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων.  

Εκτός των παραπάνω, η Επιτροπή αποτελεί και τον 
διαπραγµατευτή της Ένωσης σε εµπορικές συµφωνίες και σε 
συµφωνίες συνεργασίας µε άλλες χώρες ή οµάδες χωρών.  

Όλες οι προαναφερθείσες αρµοδιότητες και δραστηριότητες 
ασκούνται ή διεξάγονται υπό τον πολιτικό έλεγχο και σε 
συνεργασία µε άλλα όργανα, µέσα από προκαταρκτικές 
διαβουλεύσεις µε κράτη-µέλη, επιχειρήσεις ή οργανισµούς και 
µέσα σε ένα κλίµα συνεχούς κριτικής παρακολούθησης από τα 
ΜΜΕ. Πολλές φορές ο ρόλος της είναι άχαρος: είναι το θεσµικό 
όργανο που ενώ δεν αποφασίζει το ίδιο για τις πολιτικές της 
Ένωσης, αποτελεί, κατά προτεραιότητα, τον κύριο αποδέκτη της 
κριτικής 

 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
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Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των 
νόµων και κανονισµών της Ένωσης από τα κράτη-µέλη.  

Απαρτίζεται από 15 ∆ικαστές και 9 Γενικούς Εισαγγελείς που 
διορίζονται κατόπιν κοινής συµφωνίας από τις κυβερνήσεις των 
κρατών µελών µε ανανεώσιµη, εξαετή θητεία. Μέλη του 
∆ικαστηρίου γίνονται κατά κανόνα Ανώτατοι ∆ικαστές στα κράτη 
µέλη ή Νοµικοί αναγνωρισµένου κύρους. 

Οι ∆ικαστές εκλέγουν µεταξύ τους, για µια τριετία, τον Πρόεδρο 
το ∆ικαστηρίου, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του ∆ικαστηρίου 
και προεδρεύει των συνεδριάσεων και των διασκέψεων. Κάθε 
κράτος µέλος εκπροσωπείται µε ένα ∆ικαστή. 

Μέχρι το Σεπτέµβριο του 1989, το Ευρωδικαστήριο αποτελούσε 
το µοναδικό δικαιοδοτικό όργανο της Κοινότητας. Τότε, το 
Συµβούλιο αποφάσισε την ίδρυση Πρωτοδικείου, για να µπορέσει 
το ∆ικαστήριο να επικεντρώσει τη δραστηριότητα του στο βασικό 
του έργο που είναι η οµοιόµορφη ερµηνεία του Κοινοτικού ∆ικαίου. 
Στο Πρωτοδικείο ανατέθηκε η εξέταση όλων των προσφυγών που 
ασκούν ιδιώτες και επιχειρήσεις κατά αποφάσεων κοινοτικών 
οργάνων. Αναίρεση κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου 
µπορεί να ασκηθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου µόνο για νοµικά 
ζητήµατα.  

Στο ∆ικαστήριο µπορούν να εξεταστούν δύο κατηγορίες 
υποθέσεων: 

άµεσες προσφυγές που ασκούνται από την Επιτροπή, από άλλα 
κοινοτικά όργανα ή από κράτος µέλος και 

αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που 
προέρχονται από ∆ικαστήρια των κρατών µελών, τα οποία ζητούν 
τη σχετική ερµηνεία από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για να 
µπορέσουν να εκδώσουν τη δική τους απόφαση. Το ∆ικαστήριο 
αποφαίνεται µόνο σε ζητήµατα Κοινοτικού ∆ικαίου. 
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Το Πρωτοδικείο απαρτίζεται επίσης από 15 ∆ικαστές που 
διορίζονται από τα κράτη µέλη για εξαετή, ανανεώσιµη, θητεία. 
∆ικαστήριο και Πρωτοδικείο εδρεύουν στο Λουξεµβούργο. 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ένωσης έχει 15 µέλη, ένα από κάθε 
κράτος µέλος, που διορίζονται κατόπιν κοινής συµφωνίας των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών για έξι έτη. Τα µέλη του 
Συνεδρίου εκλέγουν τον Πρόεδρο του (τριετής θητεία). Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεµβούργο.  
Αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο έλεγχος της χρηστής 
και πιστής διαχείρισης των οικονοµικών της Ένωσης. Έχει την 
εξουσία να ελέγξει αν τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης 
γίνονται σύµφωνα µε τις δηµοσιονοµικές και τις λογιστικές αρχές 
της Κοινότητας. Περάν τούτου, εξετάζεται κατά πόσο οι δαπάνες 
της Ένωσης έφεραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Ιδιαίτερη 
είναι η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον εντοπισµό 
παρατυπιών, ατασθαλιών και απατών κατά την εκτέλεση των 
κοινοτικών προγραµµάτων.  
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Οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέχονται στην 
ετήσια έκθεσή του, η οποία αποτελεί τη βάση του ελέγχου που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τοµέα του προϋπολογισµού. 
Σωστά το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκαλείται η «δηµοσιονοµική 
συνείδηση» της Ένωσης. 

 

 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) είναι καθαρά 
συµβουλευτικό όργανο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι 
παραγωγικές τάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 222 µέλη της 
ΟΚΕ συγκροτούν τρεις οµάδες µε ισάριθµα περίπου µέλη: 
εργοδότες, εργαζόµενοι και διάφορες δραστηριότητες.  

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, η ΟΚΕ γνωµοδοτεί πάνω σε κοινωνικά 
και οικονοµικά θέµατα. Το δικαίωµα αυτό έχει επεκταθεί και 
σήµερα η ΟΚΕ µπορεί να γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε ζήτηµα 
κοινοτικού ενδιαφέροντος.  

Τα µέλη της ΟΚΕ διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών 
µελών για 4 έτη: η Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Ην. Βασίλειο 
εκπροσωπούνται από 24 µέλη, Ισπανία 21, το Βέλγιο, η Ελλάδα, οι 
Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Σουηδία από 12, η 
∆ανία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία από 9 και το Λουξεµβούργο από 
6 µέλη. Συνεδριάζει µία φορά τον µήνα στις Βρυξέλλες, όπου και 
είναι και η Γραµµατεία της. 

 

 

Επιτροπή Περιφερειών 

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το νεώτερο όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992. Συνεδρίασε για πρώτη φορά τον 
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Μάρτιο του 1994. Έχει 222 µέλη που διορίζονται από τις 
κυβερνήσεις των κρατών µελών για µια θητεία τεσσάρων ετών, 
αποκλειστικά τους εκπροσώπους της περιφερειακής και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στα κράτη µέλη. Συνεδριάζει πέντε φορές σε 
ολοµέλεια, στις Βρυξέλλες, όπου είναι και η έδρα της Γραµµατείας 
της.  

Η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει και υπερασπίζει την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, όσο κανένα άλλο όργανο. 
Η Συνθήκη απαιτεί να ζητείται η γνώµη της για ζητήµατα σχετικά 
µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, µε τη δηµόσια υγεία, µε την παιδεία, µε 
τη νεότητα, µε τον πολιτισµό και µε την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή. 

Η Επιτροπή των Περιφερειών µπορεί, επίσης, µε δική της 
πρωτοβουλία να διατυπώσει την γνώµη της και για κάθε ζήτηµα 
που έχει επιπτώσεις στις πόλεις και τις περιφέρειες, όπως είναι η 
γεωργία και η περιβαλλοντική προστασία.  

Η κατανοµή των 222 µελών της στα κράτη µέλη είναι αντίστοιχη 
µε αυτήν της ΟΚΕ. Η Ελλάδα έχει 12 αντιπροσώπους. 

 

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.π) που εδρεύει στο 
Λουξεµβούργο, είναι το χρηµατοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αποστολή της είναι να χορηγεί µακροπρόθεσµα δάνεια 
για επενδύσεις κεφαλαίου σε τοµείς και αποδέκτες που 
προσδιορίζονται από τα κοινοτικά προγράµµατα. 

Τα δάνεια της Ε.Τ.Ε.π. είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και το 1997 
ξεπέρασαν τα 23 δις ECU. Η Ε.Τ.Ε.π. δεν είναι θεσµικό όργανο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτοχοί της είναι τα 15 κράτη µέλη. 
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Πως γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η Ευρώπη 

Η Ευρώπη, σύµφωνα µε την Ελληνική µυθολογία, ήταν κόρη του 
Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης ή της Συρίας. Ενώ µάζευε 
λουλούδια στα παράλια της Φοινίκης την απήγαγε ο ∆ίας µε τη 
µορφή άσπρου ταύρου και τη µετέφερε στην Κρήτη, όπου γέννησε 
το Μίνωα και το Ροδοµάνθυ. Αργότερα έγινε σύζυγος του 
Αστερίωνα, βασιλιά της Κρήτης, που υιοθέτησε τα παιδιά της. Από 
αυτήν πήρε το όνοµά της ολόκληρη η ήπειρος. 

Η Ευρωπαϊκή ήπειρος αρχίζει να κατοικείται πριν από µισό 

εκατοµµύριο χρόνια. Κατά την αρχαιότητα ακµάζουν σηµαντικοί 

πολιτισµοί όπως ο ελληνικός και ο ρωµαϊκός. 

Mε τη διάλυση του Ρωµαϊκού κράτους και την ανάπτυξη της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη διαδίδεται και επικρατεί 

ο Χριστιανισµός.  

Την περίοδο της Αναγέννησης εµφανίζονται µεγάλοι δηµιουργοί 

που τα έργα τους στους διάφορους τοµείς παραµένουν αιώνια.  

Στους επόµενους αιώνες η Ευρώπη θεωρείται το κέντρο του 

κόσµου. Οι Ευρωπαίοι κατακτούν ολόκληρο τον κόσµο, 

αναπτύσσοντας την οικονοµία τους και διαδίδοντας τον ευρωπαϊκό 

πολιτισµό.  
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Με τη γαλλική επανάσταση (1789), κυριάρχησε το σύνθηµα 

«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Από τότε άρχισαν οι λαοί να 

εκδηµοκρατίζονται και να γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώµατα 

της ζωής, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.  

Στην ανατολή αναπτύσσεται και εδραιώνεται η Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, η οποία κατακτά τους λαούς της Ευρώπης. Η 

ελληνική επανάσταση (1821), όµως, παίζει καθοριστικό ρόλο στο 

να περιοριστεί η Οθωµανική Αυτοκρατορία στην ανατολή.  

Στον 20ο αιώνα, η ανακάλυψη των  µηχανών φέρνει µεγάλες 
αλλαγές στον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Όµως, υφίσταται τις 
καταστροφές δύο παγκοσµίων πολέµων (Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος: 
1914 - 1918, Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος: 1939 - 1945). Με το τέλος 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η Ευρώπη αρχίζει µια νέα πορεία 
ανασυγκρότησης. 

 

 

 

∆ηµιουργείται µια νέα Ευρώπη! 

Στα µέσα του 20ου αιώνα ξεκινούν οι πρώτες προσπάθειες των 
Ευρωπαίων να ενωθούν µεταξύ τους. Το οδοιπορικό που 
ακολουθεί σου δείχνει πως φτάσαµε στη δηµιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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9 Μαϊου 1950: Είναι η ηµεροµηνία που γεννιέται η ιδέα της 
ένωσης. Με πρωτεργάτη το Γάλλο υπουργό εξωτερικών Ροµπέρτ 
Σουµάν, ιδρύεται η Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και αρχίζουν 
οι χώρες να συνεργάζονται σε µια κοινή προσπάθεια 
εκµετάλλευσης των φυσικών τους πόρων. Συµµετέχουν: το 
Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο. Το 1952 µετέχουν και ι 
Γαλλία, η Γερµανία και η Ιταλία. 

25 Μαρτίου 1957: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
(Ε.Ο.Κ.) µε τη "συνθήκη της Ρώµης". Πρωτεργάτης ο Γάλλος Ζαν 
Μονέ. Συµµετέχουν οι χώρες: Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 
Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία. 

1η Ιανουαρίου 1973: Εντάσσονται τρεις νέες χώρες: η ∆ανία, η 
Βρεττανία και η Ιρλανδία. 

1η Ιανουαρίου 1981: Στην Ε.Ο.Κ. εντάσσεται και η Ελλάδα. Έτσι 
οι χώρες που την αποτελούν γίνονται δέκα. 

1η Ιανουαρίου 1986: Οι χώρες µέλη γίνονται δώδεκα µε την 
ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε τη σηµαία που κατέστη το 
σύµβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την ίδια χρονιά καθιερώνεται και ο Ύµνος της Ευρώπης. 

7 Φεβρουαρίου 1992: Με τη "συνθήκη του Μάαστριχ" η Ε.Ο.Κ. 
αλλάζει όνοµα και διευρύνει τους στόχους της. Το όνοµά της είναι 
πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της η ολοκλήρωση της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε διεύρυνση και σε άλλες 
χώρες. 

1η Ιανουαρίου 1995: Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµη 
τρία κράτη: Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία.  

Ιανουάριος 1999: Το «Ευρώ» γίνεται επισήµως το νόµισµα της 
Ε.Ε. 
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 Μακέτα Ευρώ 

 

 

1 Ευρώ Πίσω όψη Ελληνικού Ευρώ 

 

 Χαρτονόµισµα αξίας 5 Ευρώ 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, το ευρώ καθιερώθηκε ως επίσηµο 
νόµισµα στις πλείστες από τις χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

12 ∆εκεµβρίου 2002: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται µε την 
ένταξη δέκα ακόµη κρατών: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία 

 

Οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης είναι: 
Αυστρία  
Ισπανία 
Βέλγιο 
Ιταλία 
∆ανία 
Λουξεµβούργο 
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Γαλλία 
Ολλανδία 
Γερµανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα 
Σουηδία 
Ηνωµένο Βασίλειο 
Φινλανδία 
Ιρλανδία 
 

 
 
 

Η 9η Μαίου:  Ηµέρα της Ευρώπης 

  

Υπό κ. Αντώνη Μαλαού* 

  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μιλάνου το 1985 αποφάσισε τον 

εορτασµό της 9ης Μαίου ως «Ηµέρα της Ευρώπης», της ηµέρας κατά την 

οποία γεννήθηκε αυτή που είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Στην ιστορική του δήλωση για την ηµέρα εκείνη ο Robert Schuman, 

Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας ανάφερε ότι «η Ευρώπη δεν θα 

δηµιουργηθεί δια µιας ή σύµφωνα µε ένα απλό σχέδιο, αλλά θα 

οικοδοµηθεί µέσα από  συγκεκριµένα επιτεύγµατα τα οποία θα έχουν 

κατ� αρχή ως αποτέλεσµα µια εκ των πραγµάτων σταθερότητα και 

αλληλεγγύη�.  Με αυτό τον τρόπο ο Schuman επέλεξε τη λειτουργική 

µέθοδο Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Πρότεινε τη δηµιουργία µιας κοινής 

αγοράς σε δύο σηµαντικούς οικονοµικούς τοµείς που µέχρι τότε 

χρησιµοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς δηλ. τους τοµείς άνθρακα 

και χάλυβα. 

Οι θεσµικές αρχές που τέθηκαν από το σχέδιο Schuman ισχύουν εν 

πολλοίς ακόµη.  Έθεταν σε ενέργεια µια διαδικασία της οποίας δρέποµε 

ακόµη τα οφέλη.  Μεταξύ των αρχών αυτών οι οποίες αποτελούν τη 

βάση του σηµερινού κοινοτικού οικοδοµήµατος είναι αυτές του 

σηµαντικού ρόλου των θεσµών και της ανεξαρτησίας τους. 

Η όλη προσπάθεια των ιδρυτών προσανατολιζόταν στην δηµιουργία µιας 

κοινότητας όπου το δίκαιο θα δέσποζε της δύναµης.  O Jean Monnet 

συχνά ανάφερε τον Φιλόσοφο Amiel:  �Η εµπειρία του κάθε ανθρώπου 

αποτελεί µια νέα αρχή.  Μόνο οι θεσµοί γίνονται σοφότεροι:  

συσσωρεύουν τη συλλογική εµπειρία και χάρη σ� αυτήν την εµπειρία και 

σοφία, η φύση των ανθρώπων που εξαρτούνται από τους ίδιους κανόνες 

δεν θα αλλάξει, αλλά η συµπεριφορά τους βαθµηδόν θα αλλάξει�. 

Αυτά αποτελούν βαθιά κίνητρα που έδωσαν στην πρώτη κοινότητα το 

πολιτικό της περιεχόµενο, θέτοντας τις σχέσεις µεταξύ χωρών πάνω σε 

µια ειρηνική και δηµοκρατική βάση, αποβάλλοντας το πνεύµα της 

επικυριαρχίας και του εθνικισµού. 

Μια µατιά στην υπέρ πεντηκονταετή πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ιστορική 

επιτυχία.  Χώρες που ήταν εχθροί, σήµερα συµµετέχουν σε κοινό 
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νόµισµα, το Ευρώ, και διαχειρίζονται  τα οικονοµικά και εµπορικά τους 

συµφέροντα µέσα στο πλαίσιο κοινών θεσµών. 

Το πνεύµα της ανωτερότητας και διάκρισης εξέλειπε από τις σχέσεις 

µεταξύ των κρατών µελών, που εµπιστεύθηκαν στα τέσσερα θεσµικά 

όργανα της κοινότητας: το Συµβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, την 

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, την ευθύνη της 

διαµεσολάβησης για επίλυση των διαφορών τους, για τον καθορισµό των 

γενικών συµφερόντων των Ευρωπαίων και την επιδίωξη κοινών 

πολιτικών.  

Οι ιδρυτικές αρχές του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος δεν αποτελούν απλώς 

θέµα θεσµικών µηχανισµών. Το πνεύµα της κοινότητας επινοήθηκε και 

προωθήθηκε από πολιτικούς (statesmen) που ήθελαν πρωταρχικά την 

οικοδόµηση µιας Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών.  Η δήλωση 

Schuman παραµένει σε µεγάλο βαθµό «µια νέα ιδέα για την Ευρώπη». 

Τα οφέλη της ανάπτυξης που προέρχονται από την κοινή αγορά και την 

εντατικοποίηση του εµπορίου βελτίωσαν σηµαντικά το βιοτικό επίπεδο, 

ενώ οι πολίτες είναι ελεύθεροι να µετακινούνται µέσα σε µια εσωτερική 

περιοχή χωρίς σύνορα.  Τέθηκαν τα θεµέλια της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής άµυνας και προωθούνται περαιτέρω κοινές 

πολιτικές αλληλεγγύης στο κοινωνικό, περιφερειακό και περιβαλλοντικό 

πεδίο καθώς επίσης και στα πεδία της έρευνας και µεταφορών. 

Η δύναµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τις κοινές αξίες της 

δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι οποίες φέρουν κοντά 

τους πολίτες της,  ενώ έχουν διατηρήσει την ποικιλότητα στις 

κουλτούρες και τις γλώσσες καθώς και τις παραδόσεις που την καθιστούν 

αυτήν που είναι σήµερα. 

Σήµερα η Ευρωπαϊκή  Ένωση   των 15 κρατών µελών βρίσκεται στη 

διαδικασία της επόµενης διεύρυνσης.  Η συνθήκη προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 10 νέες χώρες µέλη, περιλαµβανοµένης της 
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Κύπρου, µετά την υπογραφή της στην Αθήνα τον περασµένο Απρίλη, 

πρέπει τώρα να επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια των χωρών 

µελών µε σκοπό να τεθεί σε ισχύει από 1η Μαίου 2004. 

Η στρατηγική προσχώρησης πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

υφιστάµενης υποδοµής για αντιµετώπιση των νέων απαιτητικών 

συνθηκών, τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου διοικητικού και άλλου 

δυναµικού µέχρι το χρόνο της ένταξης, καθώς επίσης και λήψη όλων των 

αναγκαίων µέτρων ώστε να παρασχεθεί στην Κύπρο η στοχευόµενη 

βοήθεια σε πτυχές  που είναι ουσιαστικές για τη λειτουργία της 

διευρυµένης Ένωσης. 

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  θα ενεργήσει ως καταλύτης για τον 

εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονοµίας.  Η 

επίτευξη των στόχων αυτών θα ήταν αναγκαία ακόµη και αν η Κύπρος 

δεν εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσµα των νέων 

παγκοσµοποιηµένων συνθηκών,  της ελευθεροποίησης του εµπορίου και 

των δυναµικών τεχνολογικών αλλαγών.  Ψηλά στον κατάλογο των 

επιβαλλόµενων προσαρµογών βρίσκεται η ανάγκη ελευθεροποίησης της 

οικονοµίας και κατάργησης των εµποδίων στην αποτελεσµατική 

λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς. 

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα της ένταξης θα 

οδηγήσει τελικά σε διάρθρωση της παραγωγής που θα αναδεικνύει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, ενώ η διευρυµένη αγορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα δηµιουργήσει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. 

Όµως, η οικονοµική διάσταση δεν πρέπει να επισκιάζει τον ευρύτερο 

σκοπό:  την δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής κοινότητας των πολιτών µε την 

ενίσχυση των συµβόλων της κοινής ταυτότητας και των δικαιωµάτων 

των ατόµων ως πολιτικών όντων, καταναλωτών και εργατών.  

Κατά την 53η αυτή επέτειο της δήλωσης Schuman,  η οποία συµπίπτει µε 

την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης πριν από τρεις βδοµάδες στην 
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Αθήνα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο οργανώνουν 

ειδική εκδήλωση. Η εκδήλωση, (η οποία οργανώνεται στο ξενοδοχείο 

Χίλτον), περιλαµβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων από σεµινάρια και 

διαλέξεις, διαγωνισµούς και εκθέσεις από κράτη µέλη και υποψήφιες 

χώρες, κέντρα πληροφόρησης σε σχέση µε  επιµελητήρια, εργοδοτικές, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εθνικές αρχές για τα προγράµµατα 

Leonardo, Σωκράτης, Νεολαία της Ευρώπης και Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι διττός:  ο εορτασµός και η ενηµέρωση, 

φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη και ιδιαίτερα τους νέους. 

  

  

* Ο κ. Αντώνης Μαλαός είναι 

∆ιευθυντής του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου, 

πρώην Γενικός ∆ιευθυντής στο  

Υπουργείο Οικονοµικών 
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Β)Η λειτουργία του πολιτεύµατος της Ελλάδας 
 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
    Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι προεδρευοµένη κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία(άρθρο 1 παρ.1 Συντ.). Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή 
κυριαρχία(άρθρο 1 παρ.2 Συντ.), ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 τονίζεται 
ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν υπέρ του λαού και του 
έθνους και ασκούνται µε τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγµα. Από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού προκύπτουν, µεταξύ άλλων, και τα εξής. 
   Α)(Το εκλογικό σώµα και η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας)Πηγή κάθε 
εξουσίας στην Ελλάδα είναι ο λαός της, και µάλιστα πιο συγκεκριµένα οι πολίτες 
εκείνοι που αποτελούν τον λαό µε τη στενή έννοια, δηλ. το εκλογικό σώµα. Σε ένα 
δηµοκρατικό πολίτευµα πρέπει να µετέχουν στο εκλογικό σώµα όσο γίνεται 
περισσότεροι πολίτες(αρχή της καθολικής ψηφοφορίας). Για τον λόγο αυτό, 
προϋποθέσεις συµµετοχής  των πολιτών στο εκλογικό σώµα είναι µόνο η 
συµπλήρωσης ενός κατωτάτου ορίου ηλικίας, η ικανότητα για δικαιοπραξία και η 
µη καταδίκη για ορισµένα εγκλήµατα. Σήµερα, η ηλικία για να αποκτήσει κάποιος 
το δικαίωµα της ψήφου ( να είναι, δηλαδή, µέλος του εκλογικού σώµατος) είναι τα 
18 έτη. 
    Πάντως, θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε πως όταν λέµε ότι ο λαός µε τη στενή 
έννοια είναι η πηγή κάθε εξουσίας και το ανώτατο όργανο του Κράτους, αυτό δε 
σηµαίνει ότι δεν υπάγεται και αυτός στους συνταγµατικούς κανόνες που ορίζουν 
τις αρµοδιότητές του και τον τρόπο που θα τις ασκήσει. Είναι και αυτός ένα 
συντεταγµένο όργανο (δηλαδή, ένα όργανο του Κράτους ). 
    Β)(Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας) Ο όρος «προεδρευοµένη 
δηµοκρατία» σηµαίνει ότι ο αρχηγός του Κράτους είναι αιρετός και όχι 
κληρονοµικός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναδειχθεί ο αρχηγός του Κράτους 
σε µια αβασίλευτη δηµοκρατία. Μπορεί να εκλέγεται από το νοµοθετικό σώµα, 
από ένα ειδικό εκλεκτορικό σώµα που να είναι ευρύτερο από το νοµοθετικό ή 
ακόµα και απ� ευθείας από το λαό. 
    Κατά το Σύνταγµα µας, ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή µε αυξηµένη 
πλειοψηφία και σύµφωνα µε µια διαδικασία που περιγράφεται λεπτοµερώς στο 
άρθρο 32. Ο λόγος είναι ότι επιδιώκεται η ευρύτερη συναίνεση των πολιτικών 
κοµµάτων γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου. Εάν η αυξηµένη αυτή 
πλειοψηφία δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί µετά από τρεις διαδοχικές 
ψηφοφορίες(τα 2/3 του όλου αριθµού των βουλευτών στις δύο πρώτες ψηφοφορίες 
και τα 3/5 στην τρίτη), τότε η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά και ακολουθούν 
βουλευτικές εκλογές. Στις εκλογές αυτές το εκλογικό σώµα- η πηγή κάθε 
εξουσίας, όπως είδαµε- εκλέγει τους νέους βουλευτές έχοντας κατά νου και το πώς 
αυτοί θα ψηφίσουν στη συνέχεια για την εκλογή του Προέδρου. Με άλλα λόγια, το 
ίδιο το εκλογικό σώµα εκφράζεται, µα έµµεσο τρόπο, για το πρόσωπο του 
µελλοντικού Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Στη δεύτερη αυτή Βουλή, µετά από µια 
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πρώτη ψηφοφορία όπου απαιτείται και πάλι αυξηµένη πλειοψηφία(τα 3/5 του όλου 
αριθµού των βουλευτών), ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται είτε µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών (δηλ. µε 151 ψήφους επί 
300 βουλευτές) είτε µε απλή πλειοψηφία. 
     O λόγος της ρύθµισης αυτής είναι προφανής. Το Σύνταγµα εξάντλησε κάθε 
δυνατότητα που είχε για να επιτύχει την εκλογή του Προέδρου µε ευρύτερη 
συναίνεση. Εφ� όσον αυτό δεν κατέστη δυνατό, και εν όψει του γεγονότος ότι η 
διαδικασία της εκλογής του νέου Αρχηγού του Κράτους δεν µπορεί να 
παρατείνεται επ� αόριστον, το Σύνταγµα αρκείται σε πρώτη φάση στην 
πλειοψηφία που µπορεί να στηρίξει µια κυβέρνηση και, εν τέλει, στην απλή 
πλειοψηφία, ακόµη και εάν αυτή είναι ισχνή. Όταν πια η προσπάθεια εκλογής ενός 
Προέδρου µε ευρύτερη συναίνεση έχει εξαντλήσει τα όριά της, η συνταγµατική 
λογική επιβάλλει ότι πρέπει να εκλεγεί, τελικά, ένας Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
ακόµη και εάν αυτός υποστηρίζεται από ένα µόνο κόµµα. 
     Γ)(Η κοινοβουλευτική αρχή)Το πολίτευµά µας, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 
«κοινοβουλευτική δηµοκρατία». Ο όρος αυτός σηµαίνει αφ� ενός µεν ότι η Βουλή 
έχει µια ξεχωριστή θέση στο πολίτευµα, αφ� ετέρου δε ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση 
εξαρτάται από την εµπιστοσύνη της Βουλής. 
     Η ξεχωριστή αυτή θέση της Βουλής οφείλεται στην άµεση νοµιµοποίηση που 
διαθέτει, αφού είναι το µοναδικό πολιτειακό όργανο που εκλέγεται απ� ευθείας 
από τον λαό-εκλογικό σώµα, που είναι η πηγή κάθε εξουσίας, και αντανακλάται 
στις ιδιαίτερες αρµοδιότητες τις οποίες διαθέτει. Έτσι, η Βουλή θέτει κανόνες 
δικαίου(ψηφίζει τους νόµους και, υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις, αναθεωρεί το 
Σύνταγµα), ελέγχει τις πράξεις της Κυβέρνησης µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, 
εκλέγει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, έχει αρµοδιότητες µε δικαστικό 
χαρακτήρα και αποτελεί τον κατ� εξοχήν χώρο δηµοσίου πολιτικού λόγου και 
διαλόγου. Το τελευταίο αυτό είναι πολύ σηµαντικό για ένα πολίτευµα όπως η 
δηµοκρατία, όπου οι πολιτικές επιλογές στηρίζονται, ή πρέπει να στηρίζονται, 
στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και στην πειθώ. Για το λόγο αυτό και η αρχή 
της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων της Βουλής, η δυνατότητα, δηλαδή, όποιου 
το επιθυµεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Βουλής, είναι µία από τις 
βασικότερες αρχές της λειτουργίας του Κοινοβουλίου σε όλες τις δηµοκρατικές 
χώρες, και φυσικά στην Ελλάδα. 
    Η Βουλή αποτελείται από 300 βουλευτές. Το Σύνταγµα, βέβαια, προβλέπει στο 
άρθρο 51 παρ.1 ότι ο αριθµός των βουλευτών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 
διακόσιους ούτε µεγαλύτερος από τριακόσιους. Κατά παράδοση, όµως, ο αριθµός 
των βουλευτών ορίζεται στην ανώτατη τιµή. 
 
    Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο βουλευτικών εκλογών, που γίνονται κάθε 4 
χρόνια εκτός εάν υπάρξει ενδιαµέσως διάλυση της Βουλής, ονοµάζεται 
βουλευτική περίοδος. Εξ� άλλου, την πρώτη ∆ευτέρα κάθε Οκτωβρίου ξεκινά µία 
νέα τακτική σύνοδος της Βουλής η οποία, συνήθως, λήγει τον Ιούνιο του επόµενου 
χρόνου. Κατά την διάρκεια του θέρους, η Βουλή συνεχίζει το νοµοθετικό της 
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έργο(στα λεγόµενα Τµήµατα ∆ιακοπών της Βουλής), δεν ασκείται όµως 
κοινοβουλευτικός έλεγχος. Όλα τα ζητήµατα λειτουργίας της Βουλής ρυθµίζονται, 
εκτός από το Σύνταγµα, και από τον Κανονισµό της Βουλής. Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερο σύνολο νοµικών κανόνων που ψηφίζεται από τη Βουλή µε διαφορετικό 
τρόπο από ότι οι λοιποί νόµοι. Ο σηµερινός Κανονισµός της Βουλής ψηφίστηκε το 
1987, έκτοτε δε έχει τροποποιηθεί πολλές φορές σε επιµέρους διατάξεις του. Θα 
ήταν, ίσως, ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι σχεδόν όλες αυτές οι τροποποιήσεις 
έχουν ψηφιστεί οµόφωνα από τη Βουλή, κάτι που δείχνει  ότι όλα τα πολιτικά 
κόµµατα συγκλίνουν στην άποψη πως ο τρόπος λειτουργίας του σώµατος των 
αντιπροσώπων του Έθνους είναι καίριας σηµασίας, και πρέπει να αντιµετωπίζεται 
µε τρόπο συναινετικό. 
     Η εξάρτηση της Κυβέρνησης από τη Βουλή αποτελεί τον πυρήνα της 
κοινοβουλευτικής αρχής ή, αλλιώς, της αρχής της δεδηλωµένης. Η Κυβέρνηση 
πρέπει να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής τόσο κατά τη στιγµή της 
ανάδειξής της(µε τον διορισµό του Πρωθυπουργού), όσο και σε όλη την διάρκεια 
της θητείας της. Η κοινοβουλευτική αρχή εξειδικεύεται, συνεπώς, σε δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγµές:  
  1)Στη στιγµή του διορισµού του Πρωθυπουργού. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
που είναι το αρµόδιο κατά το Σύνταγµα όργανο, διορίζει ως Πρωθυπουργό εκείνον 
που κατά τεκµήριο διαθέτει την εµπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή τον αρχηγό του 
κόµµατος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. 
     Εάν κανένα κόµµα δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, το ίδιο το Σύνταγµα 
προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, µε διαδοχικές αναθέσεις διερευνητικών εντολών, στην αναζήτηση 
εκείνου του πολιτικού προσώπου που, εάν διορισθεί Πρωθυπουργός, θα µπορέσει 
να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη της Βουλής. 
     2)Αφού διορισθεί ο Πρωθυπουργός(και αφού διορισθούν, µε πρότασή του, τα 
υπόλοιπα µέλη της Κυβέρνησης, δηλαδή οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί), πρέπει, 
µέσα σε 15 ηµέρες από το διορισµό του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση αυτή να 
εµφανισθεί ενώπιον της Βουλής και να ζητήσει την εµπιστοσύνη της, αφού 
προηγουµένως της παρουσιάσει το πρόγραµµά της, δηλαδή τους άξονες της 
πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της θητείας της. Επίσης, 
ανά πάσα στιγµή η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει από τη Βουλή να της ανανεώσει 
την εµπιστοσύνη της. Αντίστοιχα, µπορεί η Βουλή µε πρωτοβουλία της να 
αποφασίσει να αποσύρει την εµπιστοσύνη της από ένα µέλος της Κυβέρνησης ή 
και από ολόκληρη την Κυβέρνηση(ψήφος δυσπιστίας), οπότε και η Κυβέρνηση 
είναι υποχρεωµένη να παραιτηθεί. 
     Όπως παρατηρούµε, η κοινοβουλευτική αρχή δεν έχει ακριβώς το ίδιο 
περιεχόµενο στις δύο χρονικές στιγµές που εµφανίζεται. Στην πρώτη στιγµή, 
δηλαδή στο διορισµό του Πρωθυπουργού, η εφαρµογή της αρχής αυτής 
συνίσταται σε ένα τεκµήριο, σε µια εκτίµηση του Αρχηγού του Κράτους για το 
ποιος πολιτικός θα υποστηριχθεί ως Πρωθυπουργός από τη Βουλή.  Στη δεύτερη 
στιγµή, δηλαδή στην παροχή της ψήφου εµπιστοσύνης, έχουµε ένα µαθηµατικό 
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αποτέλεσµα, που είναι το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για την ψήφο 
εµπιστοσύνης.    

 
 
                               ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Μορφή πολιτεύµατος, όπου φορέας της πολιτικής εξουσίας και απόλυτος 
κυρίαρχος είναι ο λαός. Αυτή η δηµοκρατία λέγεται αµιγής σε αντίθεση 
µε τον άλλο βασικό τύπο, της βασιλευόµενης, που είναι πολίτευµα 
ανάµεσα στο µοναρχικό και το δηµοκρατικό. 
      Η αµιγής δηµοκρατία χωρίζεται κατά τον τρόπο της άσκησης της 
διοίκησης από το λαό σε: 
Α)Άµεση, που όλοι που όλοι συγκεντρώνονται στο ίδιο µέρος και 
ασκούν άµεσα την πολιτική εξουσία. 
Β)Αντιπροσωπευτική, όπου ο λαός ασκεί την εξουσία µε αντιπροσώπους 
που εκλέγει 
Γ)Μεικτή, που απαντάται σε µερικά καντόνια της Ελβετίας κ.α.. 
  Κατά τον τρόπο της οργάνωσης διακρίνουµε τις δηµοκρατίες σε : 
Α)Προεδρικές, που έχουν ανώτατο άρχοντα (πρόεδρο)που εκλέγεται από 
το λαό και διοικεί µε ιδιαίτερους υπουργούς, που λαµβάνονται και έξω 
από τους πολιτικούς  του κοινοβουλίου, που λογοδοτούν µόνο σε αυτόν. 
Β)Κοινοβουλευτικές, όπου ο πρόεδρος εκλέγεται από τη βουλή και τη 
γερουσία ,από όπου παίρνει τους υπεύθυνους απέναντι σε αυτές 
υπουργούς του. 
Γ)Συλλογικές, όπου τα χρέη του αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας 
ασκεί ολόκληρη η κυβέρνηση. 
         Υπάρχει εξάλλου και µεικτός τύπος κοινοβουλευτικών 
δηµοκρατιών ,όπου ο πρόεδρος εκλέγεται βέβαια άµεσα από το λαό, 
αλλά υπόκειται στο κοινοβούλιο. Ακόµα κατά τα  νεώτερα χρόνια οι 
δηµοκρατίες διακρίνονται, ανάλογα µε τις τάσεις που έχουν ,σε αστικές 
και σοσιαλιστικές. Ιδιαίτερο τύπο σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσαν οι 
δηµοκρατίες στη Ρωσία. 
 
 
 ΠΗΓΕΣ:Αρχές πολιτικής επιστήµης και στοιχεία δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος της Γ� τάξης του λυκείου, Σχολική εγκυκλοπαίδεια  
ΧΡ.ΓΙΟΒΑΝΗ                                 
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ΠΗΓΕΣ: 
 
1)Σχολική εγκυκλοπαίδεια εκδόσεις ΧΡ.ΓΙΟΒΑΝΗ 
2)Ιστορία της Γ τάξης εκδόσεις ΟΕ∆Β 
3)Κοινωνική και  πολιτική αγωγή της Γ τάξης εκδόσεις ΟΕ∆Β 
4)Εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρους Λαρούς Μπριτάννικα 

5)Internet 
6)Μεγάλη Σχολική Εγκυκλοπαίδεια 
7)Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και τους πολιτικούς θεσµούς της Β΄ τάξης 
του ενιαίου λυκείου εκδόσεις ΟΕ∆Β 
8)Αρχές πολιτικής επιστήµης και στοιχεία δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος της Γ΄ τάξης του λυκείου εκδόσεις ΟΕ∆Β 
9)Φ.Ε.Κ 
 
ΕΙΚΟΝΕΣ: 
1)Internet 
2)Kοινωνική και πολιτική αγωγή της Γ΄τάξης εκδόσεις ΟΕ∆Β 
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