
Ξτήν πρόταση Νόμου «Γιά την άσκηση τού εκλογικοί δικαιώ
ματος των ευρισκομένων εκτός τής Ελληνικής ‘Επικρά
τειας ’Ελλήνων έκλογέων καί των ναυτικών».

77υός τί/r Bor/.i/r ηον 'Ελλήνων

Ή άσκηση τοί δικαιώματος τού εκλέγει·/ κατά τό Σύν
ταγμα είναι υποχρεωτική για τους εντός τής επικράτειας 
Έλληνες πολίτες (άρθρο δΐ τοί Συντάγματος τοί 1977 
-αρ. 5) ενώ ή μή άσκησή του συνεπάγεται κατά σήν^ εκλο
γική νομοθεσία ποινικές κα: διοικητικές κυρώσει ς. Για τους 
'Ελληνες όμως εκλογείς που βρίσκονται στο έςωτερ'.κό καί 
τούς ναυτικούς μας. πζεά την συνταγματική επιταγή. δεν 
ρυθμιστήν.* νομοθετικά ή άσκηση αυτου τοί ίικαιωματος. Η 
άρνηση τής άσκησης τοί έκλογικοΰ δικαιώματος σέ εύρύτα- 
τες κατηγορίες Έ/.λήνων πολιτών άποτελεϊ συρρίκνωση τής 
Λαϊκής Κυριαρχίας. φαλκίδευση τών δημοκρατικών θεσμών 
καί σοβαρή ανωμαλία στήν ολόπλευρη λειτουργία τών δημο
κρατικών θεσμών.

Αποτελεί άκόμα εθνική ζημία γιατί άπο ενεργοποιεί από 
την πολιτική δράση καί άποκόπτει άπό' την ενεργή εθνική 
ζωή ένα μεγάλο τμήμα τοί συνόλου τον εκλογικοί σώματος, 
ττοΰ έχε: κάθε λόγο καί κάθε δικαίωμα νά διαμορφώνει με 
τη ψήρο τον —-το ποσοστό συμμετοχής που τον ανήκε!— την 
-πολιτική ζωή τής χώρας.

’Αποτελεί τελορ^ άρνηση εκτέλεσης συνταγματικής επιτα
γής: Τό άρθρο δΐ παρ. 4 έδαφ. 2 τον Συντάγματος τον 
197δ όριζε:: ^

«Νόμος όνναται νά όριζε: τά τής άσκήσεως τον εκλογικοί 
δικαιώμαπιή ύπό τών έκτος τής Επικράτειας ευρισκομένων 
εκλογέων». ίΟ όρος «δύναται» δεν σημαίνει δ:αζενκτ:κή ευ
χέρεια τής πολιτείας, άλλα την υποχρέωση νά θεσπίσει τό 
σχετικό νόμο. προ βλέποντας μόνο διάφορο τρόπο άσκησης τον 
εκλογικόν δικαιώματος τών εκλογέων αυτής τής κατηγο
ρίας. γ'.ά την αντιμετώπιση Ιδιόμορφων προβλημάτων.

Ή ψήφιση νόμον που θά προβλέπει τό; τρόπο άσκησης 
τον εκλογικοί δικαιώματος τών ευρισκομένων έκτος τής 
Ελληνικής ’Επικράτειας έκλογέων αποτελεί πρωταρχικό 
καθήκον τής δημοκρατικής πολιτείας καί υπέρτατο χρέος 
της. πολύ περισσότερο μάλ’.ττα. όταν οί μετανάστες καί ο! 
σπουδαστές μας. καθώς καί οί Έλληνες ναντικοί. με τό 
μόχθο τους καί τή σκληρή δονλε’.ά τους συμβάλλουν άποφασ:- 
στ’.κά στήν ένγένε: οικονομική άνάπτυΞη τον τόπον.

’Αλλά καί λόγο: καίρια εθνικοί επιβάλλουν τή νομοθέτη
ση τής άσκησης τον δικαιώματος τούτον καί άπό αυτή την 
κατηγορία τών Ελλήνων. Γιατί αποτελεί, ειδικά για τονς 
μετανάστες καί τονς σπουδαστές. τον ίσχνρότερο δεσμό συνο- 
χής καί σύνδεσης μέ τή/ πατρίδα καί σφυρηλατεί την. άπό 
τις Ξένες συνθήκες ζωής, χαλαρόυμενη εθνική συνείδηση. 
Καί μόνο αυτός ό δασικός λόγος θά έπρεπε νά προκαλέσε: 
τήν εθνική ευαισθησία τής πολιτείας γιά νά εκπληρώσει τό. 
χρέος της.

Πέρα άπό τονς Έλληνες πολίτες τοΰ εσωτερικοί καί 
τους Έλληνες ναυτικούς τών ποντοπόρων πλοίων, ο: όποιο: 
άδννατονν νά ασκήσου'/ τό εκλογικό τους δικαίωνα, υπάρχει 
καί μία μεγάλη κατηγορία ναυτικών τών ακτοπλοϊκών σκα
φών καί γενικά τών πλοίων πού έκτε λ συν πλόες μέσα στήν 
Ελληνική ’Επικράτεια, ο: όποιοι δεν άσκοΰν τό εκλογικό 
δικαίωμα απλά καί μόνο γιατί δεν έχουν άντιμετωπισθεΐ νο
μοθετικά μερικές πρακτικές διευκολύνσεις.

Τό ίδιο ισχύει μέ τούς ναυτικούς πού είναι ναυτολο—ταέν;: 
στό ΝΑΤ καί υπηρετούν στά Ελληνικά πλοία μεσογειακών 
γραμμών καί τά Έλητ/ικά μεσογειακά κρουαζιερόπλοια. πού 
εχου·/ αφετηρία τών δρομολογίων τους Ελληνικά λιμάνια. 
(Πειραιά. Πάτρα. Κέρκυρα. Βόλο κ.λ.π.) ή έπανοπλέουν 
επίσης σέ Ελληνικά /.ιμάνια σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "Ενώπιον τής Βουλής το 19ι / ή Κυβέρνηση τής Ν.Λ. 
ομολόγησε ότι έγκατέλειψε τήν προσπάθεια νά ρυθμίσει τά 
τής ψήφου τών μεταναστών καί τών ναυτικών. έπεΤδή προσε- 
κρουσε σέ δυσχέρειες. 'Ομυλόγτσε άκόμα ότι όλες οί προσπά
θειες της ήταν-ν’ απευθύνει ένα έγγραφο στην Πσεσδεια 
μας στή Λ. Γερμανία. Αλλά αύτό ίέ σημαίνει σεδ-ασμο στο 
Σύνταγμα καί τή λαϊκή θέληση. Σημαίνει άδυναραία. Σημαί
νει άκόμα άρνηση άντιμετώπισης ενός καίριου προβλήματος 
πού προβλέπει τό Σύνταγυα καί περιφρόνηση τής καθολικής 
θέλησης τοΰ Ελληνικοί Λαοί, τών Ξένη τεμενών καί τών 
ναυτικών μας.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Ινι . πιστό στήν άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας, 
δέν μπορεί νά δεχθεί τήν οικονομική μόνο συμμετοχή τών με
ταναστών καί τών ναυτικών στή ζωή αύτοί τοΰ τόπου.

Σέ εκπλήρωση όλων τών ά/ωτέρω λόγων φέρνουμε τήν 
παρούσα πρόταση νόμου ή όποια διευρύνει τή-/ εκλογική μας 
νομοθεσία, πρός τήν κατεύθυνση τής ολοκλήρωσης καί τής 
καθυλικότητας τού εκλογικοί δικαιώματος, αντιμετώπιζε: 
δέ τά προβλήματα τής άσκησης τοί εκλογικοί δικαιώματος 
όλων τών Ελλήνων έκλογέων.

Ειδικότερα μέ τις διατάσεις τής παρούσας πρότασης νό
μου προβλέπονται:

Μέ τό άρθρο I προβλέπετα: ή άσκηση τοί εκλογικοί δι
καιώματος τών 'Ελλήνων έκλογέων. πού διαμένουν μονίμως 
έκτος τής επικράτειας, στον τόπο τής διαμονής του. σε ει
δικά εκλογικά τμήματα καί μέ βάση ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους.

Τό άρθρο 2 προβλέπει τήν άσ/.ηση τοί εκλογικοί δικαιώ
ματος τών Ελλήνων ναυτικών πού είναι ναυτολογημένο: καί 
ταΞιδεύουν έκτος τής επικράτειας σέ ποντοπέρα σκάφη.

Ινα: ο! δυο αυτές κατηγορίες Ελλήνων Πολιτών είναι άί- 
ναγκαίο καί συνταγματικά επιβεβλημένο νά ψηφίζουν όπου 
καί τι βρίσκονται καί είναι άπαράδεκτο νά μένουν πολιτικά 
ανενεργοί επειδή ή άσκηση τοί εκλογικοί δικαιώματος προσ
κρούει δήθεν σέ αντικειμενικές δυσχέρειες, κάτω άπό τις 
όποιες άλλωστε είναι αναγκασμένοι νά βρίσκονται καί νά 
εργάζονται.

Μέ τό άρθρο 3 παράγμ. 1. 2. 3 καί 4 προβλέπετα: ή ά
σκηση τοί εκλογικοί δικαιώματος τών πληρωμάτων που υπη
ρετούν στά ακτοπλοϊκά σκάφη.

Προβλέπετα: επίσης ή άσκηση τοί εκλογικοί δικαιώμα
τος καί εκείνων τών ναυτικών πού υπηρετούν σέ σκάφη μεσο
γειακών γραμμών καί κρουαζιερών.

Μέ τό άρθρο 4 προβλέπετα! ότι ο! εκλογείς τών προηγου
μένων άρθρων ψηφίζουν τούς συνδυασμούς τοί κόμματος τής 
προτίμησής τους στην ιδιαίτερη εκλογική τους περιφέρεια.

Το άρθρο 5 προβλέπει τήν έκδοση Προεδρικοί Διατάγμα
τος μέ πρόταση τοί Υπουργοί τών ’Εσωτερικών μέ τό όποιο 
ρυθμίζονται ο: λεπτομέρειες εφαρμογής τής παρούσας πρότα
σης Νόμου καί ενδεικτικά άναφέροντα: οί εφορευτικές επιτρο
πές. τό εκλογικό υλικό κ.λ.π.

Τό άρθρο 6 προβλέπει τήν εφαρμογή τής ΐσ/ύουσας εκλο
γικής νομοθεσίας γιά ό.τ: δέν προβλέπει ή παρούσα πρόταση, 
καί τέλος τό άρθρο 7 προβλέπει τήν έναρ-Ξη ισχύος τής π:ό- 
τασης νόμου.

’Αθήνα. 3 ’Απριλίου 1981 
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