
Απογοήτευση, θυµός, οργή. Σε αυτή 
την κλίµακα κινούνται οι αντιδρά-
σεις των Ελλήνων που ζουν στη 

Γερµανία στις προτεινόµενες ρυθµίσεις 
για τη συµµετοχή των αποδήµων Ελλήνων 
στις εθνικές βουλευτικές εκλογές. 
Το αίτηµα είναι τόσο παλιό όσο και η 

µετανάστευση. Η ελληνική πολιτεία µε 
καθυστέρηση δεκαετιών επιχειρεί να 
υλοποιήσει τη συνταγµατική επιταγή για 
την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος 
αποδήµων από τον τόπο διαµονής τους. 
Η πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 54 
του Συντάγµατος που κατέθεσε χθες ο 
υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης 
προβλέπει προϋποθέσεις, όπως η κατοχή 
ΑΦΜ, ο χρόνος απουσίας από τη χώρα ή 
η παρουσία στη χώρα για ορισµένο χρόνο 
στο παρελθόν. Επίσης ορισµένες θέσεις 
των ψηφοδελτίων Επικρατείας των κοµ-
µάτων θα καταλαµβάνονται υποχρεωτικά 
από τον Ελληνισµό της ∆ιασποράς, ενώ 
µπορεί να καθιερώνονται µία ή περισσό-
τερες εκλογικές περιφέρειες Απόδηµου 
Ελληνισµού. 
Η κυβερνητική πρόταση βασίζεται στη 

συµφωνία στη διακοµµατική επιτροπή, 
που είχε καταδικαστεί οµόθυµα από τους 
αποδήµους και τις οργανώσεις τους. Ο 
αρµόδιος για τον Απόδηµο Ελληνισµό υφυ-
πουργός Εξωτερικών Αντώνης ∆ιαµατάρης 
χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος, αν όχι και 
ντροπή» το όριο των 35 ετών. 

«ΕΚΤΟΣ ΤΟ 90% ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ». «Η 
απόφαση αυτή το µόνο που προσφέρει εί-
ναι να χωρίσει τους Ελληνες στο εξωτερικό 
δηµιουργώντας Ελληνες µε ηµεροµηνία 
λήξης» λέει ο Μανώλης Κουγιουµουτζής 
από το Μόναχο, πρόεδρος του Παγκόσµι-
ου Συµβουλίου Κρητών, το οποίο έστειλε 
σχετική επιστολή στον υφυπουργό Εξω-
τερικών.

«Η ρύθµιση αφήνει εκτός πάνω από το 
90% των Ελλήνων της ∆ιασποράς» λέει 
ο Φαίδων Κοτζαµπόπουλος, πρόεδρος 
του Γερµανοελληνικού Επιχειρηµατικού 

Πρώτα η συνταγµατική αναθεώρη-
ση και έπειτα η χορήγηση δικαιώ-
µατος ψήφου στους Ελληνες του 

εξωτερικού από τον τόπο διαµονής τους 
«κλείδωσε» για το κυβερνητικό επιτελείο, 
που θα συζητήσει σήµερα αναλυτικά στο 
Υπουργικό Συµβούλιο στο Μαξίµου τον 
προγραµµατισµό του νοµοθετικού έργου 
µέχρι το τέλος του έτους. Οι σχετικές δι-
ατάξεις, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, 
θα καταρτιστούν άµεσα «χωρίς εκπλήξεις, 
µε προσθήκες ή αφαιρέσεις» στο πλαίσιο 
όλων όσων συµφωνήθηκαν κατ’ αρχήν 
στις πρόσφατες συνεδριάσεις της δια-
κοµµατικής επιτροπής. Αυτό σηµαίνει, 
µεταξύ άλλων, ότι «καίγεται» οριστικά 

και δεν θα προβλέπεται µε κανέναν τρόπο 
η επιστολική ψήφος. Το υπό κατάρτιση 
νοµοσχέδιο αναµένεται να τεθεί προς 
ψήφιση εντός του ∆εκεµβρίου, αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση της συνταγµατικής 
αναθεώρησης. Αλλωστε ο δρόµος ανοίγει 
µετά και την κατάθεση από τη Ν∆ στην 
Επιτροπή Συνταγµατικής Αναθεώρησης 
συγκεκριµένης πρότασης µε στόχο να 
θωρακιστούν συνταγµατικά οι περιορι-
σµοί και οι ρυθµίσεις που συζητήθηκαν 
µεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των 
κοµµάτων στις πρόσφατες συσκέψεις στο 
υπουργείο Εσωτερικών. 

Στο τραπέζι του σηµερινού Υπουργικού 
Συµβουλίου θα µπουν ουσιαστικά οι τέσ-
σερις βασικοί άξονες του νοµοσχεδίου. Ει-
δικότερα θα προβλέπεται: ισότιµη ψήφος 

των Ελλήνων του εξωτερικού, δηλαδή θα 
προσµετράται στο τελικό εκλογικό απο-
τέλεσµα, 15 βουλευτές Επικρατείας (από 
12 σήµερα), µόνο αυτοπρόσωπη ψήφος 
στα εκλογικά τµήµατα που θα στηθούν 
µε ευθύνη των προξενικών Αρχών και 
εκλογικοί κατάλογοι για τους Ελληνες 
που έχουν µείνει για δύο χρόνια στην 
Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια. Κατά τις 
ίδιες πηγές, η διετής διαµονή θα αποδει-
κνύεται µε µια απλή διαδικασία µέσα από 
οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο. 
Με βάση την πρόταση στην Επιτρο-

πή Συνταγµατικής Αναθεώρησης που 
συζητήθηκε χθες, θα προστεθεί νέα πα-
ράγραφος στο άρθρο 54: «Με τον νόµο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 51 µπορεί 
να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση 
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10 Πολιτική

Οπως διαφαίνεται, οι πολιτικές δυνάµεις είναι 
έτοιµες να επιλύσουν ένα µείζον ζήτηµα 
δηµοκρατίας, δηλαδή το επιτρεπτό άσκη-

σης του εκλογικού δικαιώµατος των ελλήνων και 
των ελληνίδων εκλογέων εκτός της επικράτειας. 
Μάλιστα, αντιλαµβανόµαστε ότι διαµορφώνεται 
ευρεία συναίνεση στη θέση που και εµείς, από 
τούτες εδώ τις σελίδες, υποστηρίξαµε, ότι δηλαδή η 
ψήφος αυτή έχει την ίδια νοµική ισχύ µε κάθε άλλη 
ψήφο πολίτη. Η λαϊκή κυριαρχία δεν τεµαχίζεται. 
Αµφότερες οι εξελίξεις εναρµονίζονται µε τη µα-

κρά παράδοση του ελληνικού 
συνταγµατισµού, που θέλει 
να µη γίνονται εκπτώσεις στη 
λαϊκή συµµετοχή στις εκλο-
γικές διαδικασίες. Η ευρεία 
συµµετοχή, και µάλιστα υπό 
όρους ισότητας, ήταν πάντα 
πηγή ευκαιριών και δύναµης 
για τους κοινοβουλευτικούς 
µας εκπροσώπους.

Είναι επίσης θετικό ότι στη 
διενεργούµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος (άρ-
θρο 54) λαµβάνεται πρόνοια ώστε η νέα ρύθµιση 
να µην εγείρει επιφυλάξεις συνταγµατικότητας και, 
ιδίως, να καθίσταται συµβατή µε το εκάστοτε ισχύον 
εκλογικό σύστηµα. Για παράδειγµα, εάν παύσει ο 
αριθµός των εδρών να καθορίζεται αποκλειστικά 
από τη δύναµη σε επίπεδο επικράτειας, θα είναι 
αναγκαία η οργάνωση εκλογικών περιφερειών 
αποδήµων (άλλως, θα πρέπει η ψήφος τους να συνυ-
πολογίζεται στις οικείες περιφέρειες εσωτερικού).

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που παραµένει 
είναι εάν επιτρέπεται να τεθούν – ακόµη 
και µε την αναθεώρηση του άρθρου 54 – 

ουσιαστικοί όροι στους πολίτες που θα µπορούν 
να ψηφίσουν στην αλλοδαπή. Το ζήτηµα εκτέθηκε 
σε διεισδυτικό άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου σε 
τούτες τις σελίδες εχθές. Νοµίζουµε, δύο είναι τα 
εµπόδια. Το πρώτο αφορά τη θεµατική οριοθέτηση 
της αναθεωρητικής εξουσίας της παρούσας Βουλής, 
καθώς δεν έχει κριθεί αναθεωρητέο το κρίσιµο εν 
προκειµένω άρθρο 51 (που ρυθµίζει την ψήφο εκτός 
επικράτειας). Είναι αµφίβολο εάν µπορεί το αναθε-
ωρούµενο άρθρο 54 να ρυθµίσει αυτό το ζήτηµα, 
και δη να θέσει ρύθµιση που ευθέως θα αντίκειται 
στη ρύθµιση του άρθρου 51. ∆εύτερον, επί της ου-
σίας, όταν ένα δηµοκρατικό κράτος αποφασίζει να 
διευκολύνει τους πολίτες του να ψηφίζουν εκτός 
της επικράτειας, δεν δύναται να λαµβάνει υπόψη 
αξιολογήσεις για το πόσο σκόπιµο είναι να ψηφίζει 
ή όχι κάποια κατηγορία πολιτών. Τα κριτήρια που 
θέτει για την οργάνωση της διαδικασίας πρέπει να 
συναρτώνται λογικά και θεµιτά µε την ανάγκη του 
πολίτη προς διευκόλυνση (όπως για παράδειγµα 
η διευκόλυνση που παρέχει η αντιπρόσωπος της 
δικαστικής Αρχής όταν εξέρχεται του εκλογικού 
τµήµατος για να λάβει την ψήφο πολίτη που λόγω 
ειδικών αναγκών δεν έχει πρόσβαση στο τµήµα) ή 
µε τεχνικά ζητήµατα οργάνωσης και διασφάλισης 
των αρχών της ψηφοφορίας.

Με αυτές τις σκέψεις οφείλουµε να ενθαρρύνουµε 
και να είµαστε αρωγοί στην προσπάθεια ορθής και 
συνάµα συναινετικής αντιµετώπισης αυτού του 
χρόνιου προβλήµατος.

Ο Νίκος Παπασπύρου είναι επίκουρος καθηγητής ∆ηµοσίου 
∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ

Η δύναµη  
της συναίνεσης

Σφοδρές αντιδράσεις των ελλήνων οµογενών για το 
κυβερνητικό νοµοσχέδιο που αφορά τη συµµετοχή τους 
στις εθνικές βουλευτικές εκλογές n Ποια είναι η ρύθµιση 
που «αφήνει εκτός το 90% της ∆ιασποράς»

Συνταγµατική αλλαγή και νόµος σε      τέσσερις άξονες 
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Κραυγή αγωνίας 
από τη Γερµανία

Ψήφος αποδήµων

Συνδέσµου (DHW) µε έδρα την Κολωνία. 
«Πώς είναι δυνατόν να βάζουν τέτοιες 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή ελλήνων 
πολιτών που διαµένουν εκτός Ελλάδος, 
όταν οι ίδιοι αν ταξιδέψουν και βρεθούν 
στην Ελλάδα θα µπορούν να ψηφίσουν 
ανεξάρτητα από το αν έλειπαν πάνω από 
35 χρόνια, δεν δούλεψαν ποτέ στην Ελλά-
δα και δεν έχουν ΑΦΜ;» διερωτάται. «Οι 
µάσκες έπεσαν» προσθέτει. «∆ηµιουργούν 
χωρίς λόγο κάστες πολιτών, διχάζουν 
τον Ελληνισµό και αποµακρύνουν όλα 
τα δηµοκρατικά ευαισθητοποιηµένα 
Ελληνόπουλα που διατηρούν ισχυρούς 
φιλικούς και οικογενειακούς δεσµούς 
µε την Ελλάδα».

«Οι ελληνικές κοινότητες της Ευρώπης 
και οι οµοσπονδίες τους έθεταν συνεχώς 
το αίτηµα της ψήφου και ζητούσαν τη λύση 
του» λέει ο Κώστας Καρράς, πρόεδρος της 
Ενωσης Ελλήνων Επιστηµόνων Βάδης-
Βυρτεµβέργης µε έδρα τη Στουτγάρδη. Η 
Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ), 
της οποίας είχε διατελέσει πρόεδρος, το 
θέτει από το 1978. «Από τότε έχουν περάσει 

πάνω από 40 χρόνια. Η Ελλάδα, η χώρα 
που γέννησε τη ∆ηµοκρατία, δεν κατάφερε 
µέχρι σήµερα να λύσει ένα πρόβληµα που 
το µικρό και νεογέννητο Κόσοβο έχει ήδη 
λύσει» λέει ο Κώστας Καρράς.

«Εκφράζουµε µε τον πιο έντονο τρό-
πο τη διαφωνία µας» λέει ο Παναγιώ-
της Ματλής, πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Βερολίνου. «Η πρόταση της 
διακοµµατικής επιτροπής αποκλείει ολό-
κληρες γενιές αποδήµων, από τη γενιά 
της πρώτης µετανάστευσης µέχρι και 
χιλιάδες νέους σε ηλικία που δεν σπού-
δασαν στην Ελλάδα». 

«Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ». Είναι υποχρέ-
ωση της πολιτείας, όχι των αποδήµων, να 
εκκαθαρίσει τους εκλογικούς καταλόγους. 
Και πρέπει να συγκεραστούν διαφορετικές 
πραγµατικότητες των Ελλήνων σε χώρες-
εθνικά χωνευτήρια όπως ΗΠΑ, Καναδάς, 
Αυστραλία, και εκείνων στις χώρες της 
Ευρώπης όπου έχουν δικαίωµα ψήφου 
στις δηµοτικές εκλογές και στις ευρωε-
κλογές, όχι όµως στις εθνικές εκλογές. Η 

Βερολίνο


