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ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί µε δύο σηµαντικές έννοιες
που είναι θεµελιώδεις για το Κοινοβουλευτικό πολίτευµα
και εγείρουν στο πλαίσιο του Συνταγµατικού δικαίου
διάλογο σε σχέση µε τη µεταξύ τους διάκριση. Ήδη στο
γαλλικό επαναστατικό Σύνταγµα του 1793 ο λαός και όχι το
έθνος ανάγκασε το συντακτικό νοµοθέτη να καθορίσει τη
γαλλική αβασίλευτη πολιτεία ως µια και αδιαίρετη
επαναλαµβάνοντας το αντίστοιχο άρθρο του συντάγµατος
του 1791 που αναφερόταν στο Βασίλειο της Γαλλίας, τον
λαό δε ως βάση της εθνικής αντιπροσωπεύσεις
κατανέµοντας τον σε πρωτογενείς συνελεύσεις οι οποίες
αναδεικνύουν τους εκλέκτορες που τους εκπροσωπούν.
Ακόµα αναγκάστηκε να εισαγάγει τη ελεύθερη εντολή προς
τους βουλευτές προσδιορίζοντας ότι καθένας τους ανήκει
στο έθνος. Το γαλλικό σύνταγµα του 1975 θεωρεί τον λαό
ως πηγή εξουσίας και τα µέλη της νοµοθετικής εξουσίας ως
αντιπροσώπους του έθνους και όχι αυτών που τα ανέδειξαν.
Η επιθυµία του συντακτικού νοµοθέτη, να διακηρύξει ότι το
πολίτευµα είναι αντιπροσωπευτικό και ότι η πηγή της
εξουσίας δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο αλλά συλλογική
οντότητα, καταδεικνύεται από την ταυτόχρονη αναφορά στο
έθνος και τον λαό.
Όσο αναφορά τώρα την Ελλάδα τα πρώτα επαναστατικά
της συντάγµατα δεν έκαναν λόγο για τη µορφή του
πολιτεύµατος. Το 1827 το σύνταγµα της Τροιζήνας
προέταξε στο κεφάλαιο του σχετικά µε τα συνταγµατικά
δικαιώµατα το άρθρο 5 σύµφωνα µε το οποίο « η κυριαρχία
ενυπάρχει εις το Έθνος πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού, και
υπάρχει υπέρ αυτού». Με το σύνταγµα του 1844
καθιερώθηκε πολίτευµα συνταγµατικής µοναρχίας µε
κυρίαρχο το βασιλιά και όχι το λαό ή το έθνος. Μετά το
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1864 γινόταν λόγος για «βασιλευµένη δηµοκρατία» στην
οποία « ο κυρίαρχος λαός περιορίζεται ιδία βουλήσει ιδρύον
ισόβιων και κληρονοµικόν Βασιλέα, όστις περιστέλλει την
ισχύν της πλειοψηφίας του λαού». Τα συντάγµατα του 1925
και του 1927 διακήρυτταν ότι το ελληνικό κράτος έχει
δηµοκρατία και επαναλάµβαναν ότι «άπασαι αι εξουσίαι
πηγάζουν από το έθνος». Συγκριτικά πάντως µε την
υπόλοιπη Ευρώπη στην Ελλάδα η καθολική ψηφοφορία είχε
καθιερωθεί πολύ νωρίς, αφού προβλεπόταν ρητά στο άρθρο
66 του συντάγµατος 1864. Στην Ελλάδα εποµένως η
αναγωγή στο έθνος ως φορέα της κυριαρχίας απέβλεπε στον
αλύτρωτο ελληνισµό χωρίς να συνοδεύεται από τα
παρεπόµενα που είχαν χαρακτηρίσει κατά καιρούς την αρχή
της εθνικής κυριαρχίας στον ευρωπαϊκό χώρο (άρνηση της
καθολικής ψηφοφορίας).
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΛΑΟΣ
Ο όρος «λαός» χρησιµοποιείται στην επιστήµη του
Συνταγµατικού ∆ικαίου µε δυο έννοιες, την ευρεία και την
στενή. Ο Λαός είναι αφενός «όργανο του κράτους»
αφετέρου «στοιχείο του κράτους».
Ως όργανο του κράτους, δηλαδή µε την στενή έννοια είναι
το σύνολο εκείνων των πολιτών του κράτους που έχουνε
ορισµένα προσόντα καθοριζόµενα από το δίκαιο και
ασκούν την εκλογική αρµοδιότητα.
Ως στοιχείο του κράτους δηλαδή µε την ευρεία έννοια
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της έννοιας του κράτους και
προϋπόθεση της ύπαρξης του. Λαός υπό ευρεία έννοια είναι
το σύνολο των πολιτών ενός Κράτους, ανεξάρτητα από το
φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία και την εθνική, κοινωνική η
άλλη διάφορα. Υπό την έννοια αυτή ο λαός, το έµψυχο
στοιχείο κάθε µορφής κράτους, δεν αποτελείται µόνο από
εκείνους που ζουν, ορισµένη στιγµή, µέσα στα εδαφικά
όρια του κράτους, αλλά και από τις περασµένες και τις
µελλοντικές γενιές. Η εναλλαγή των ατόµων που
συναπαρτίζουν το λαό δεν µεταβάλλει την ταυτότητα του. Ο
λαός παραµένει ο ίδιος µε συνέπεια και το κράτος να
παραµένει το ίδιο, παρά τη µεταβολή των ατόµων, η οποία
είναι αποτέλεσµα της γέννησης και του θανάτου. Όπως
χαρακτηριστικά γράφει ο Αριστοτέλης: «Θα λέγοµεν ότι
είναι η ίδια πόλις αν και διαρκώς άλλοι πεθαίνουν και άλλοι
γενώνται, καθώς συνηθίζουµε και ονοµάζουµε µε το ίδιο
όνοµα τους ποταµούς και τις κρήνες, αν και διαρκώς το
νερό τους έρχεται και φεύγει».
Απ’ ό,τι συµπεραίνουµε, η διαφορά του Λαού ως όργανο
του κράτους από τον Λαό ως στοιχείο του κράτους δεν
φαίνεται να είναι ποιοτική παρά µόνο ποσοτική. Ενώ
δηλαδή µε την πρώτη έννοια νοείται ως εκλογικό σώµα που
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αποτελείται µόνο από τους εκλογείς µε τη δεύτερη έννοια
συγκροτείται από όλους τους πολίτες.
Προκείµενου να προσδιορίσουµε την έννοια του κράτους
δεν έχει σηµασία ο αριθµός των ατόµων που απαρτίζουν τον
λαό. Τα κράτη δηλαδή είναι νοµικά ισοδύναµα µεταξύ τους
άσχετα µε τον πληθυσµό τους που µπορεί να είναι πολύ
µεγάλος ή και ασήµαντος.
Απαραίτητο γνώρισµα του λαού ως στοιχείο του κράτους
θεωρείται η µονιµότητα της εγκατάστασης µιας
συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων σε µια εδαφική περιοχή.
Οι λεγόµενοι νοµάδες ή νοµαδικοί λαοί δεν µπορούν να
αποτελέσουν κράτος εφόσον συνεχίζουν την περιπλάνηση
τους από χώρα σε χώρα, εκτός αν πραγµατοποιούν τις
µετακινήσεις τους µέσα στα εδαφικά όρια ενός και µόνο
κράτους. Ωστόσο η κρατική υπόσταση ενός λαού δεν
τελειώνει σε περίπτωση προσωρινής απόσπασης από την
εδαφική περιοχή που έχει την εγκατάσταση του και µε την
αναζήτηση άσυλου στα εδαφικά όρια αλλού κράτους λόγω
ανωτέρας βίας. Αντίθετα εξακολουθεί να αναγνωρίζεται
µέχρι να επιστρέψει στη χώρα του έστω και αν αυτή είχε
καταληφθεί από τις ένοπλες δυνάµεις άλλου κράτους. Όµως
ο λαός που κατέφυγε σε έδαφος άλλου Κράτους και όσο
διαρκεί η κατάσταση αυτή υπόκειται στην εξουσία του
Κράτους όπου βρήκε άσυλο.
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Ο ΛΑΟΣ ΩΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ
Έχοντας
προσεγγίσει το εκλογικό σώµα από την
«αριθµητική πλευρά» (σύνολο εκλογέων) σκόπιµο κρίνεται
να φωτιστεί και από την ουσιαστική του πλευρά, αν δηλαδή
ο Λαός αποτελεί κοινωνική ενότητα. Τα αντιπροσωπευτικά
συντάγµατα βασίστηκαν στην πλασµατική αρχή της
πολιτικής ενότητας του Λαού. Ο Λαός µόνο ως πολιτική
ενότητα µπορεί να αντιπροσωπευτεί. Ο Λαός πρέπει να
συνιστά πολιτική ενότητα προκειµένου ο αντιπρόσωπος να
αντιπροσωπεύει «ολόκληρο το έθνος», διαφορετικά θα
αντιπροσωπεύει µόνο ένα τµήµα του. Εάν δηλαδή ο
αντιπρόσωπος ανήκει σε πολιτικό κόµµα λογικό είναι να
αντιπροσωπεύει µόνο τους ψηφοφόρους του κόµµατος του
και όχι τους υποστηρικτές άλλων κοµµάτων. Συνεπώς,
συµπεραίνουµε πως η πολιτική ενότητα του λαού αποτελεί
θεωρητική κατασκευή που δεν έχει σχέση µε την πολιτική
πραγµατικότητα.
Η ιδιότητα του λαού να διασπάται πολιτικά η οποία
άλλωστε οφείλεται σε ποικίλους λόγους δηµιούργησε στις
διάφορες εποχές, πολλών ειδών πολιτικές διαιρέσεις ενώ
από τον 18ο αιώνα µέχρι σήµερα των θεσµών των πολιτικών
κοµµάτων. Στα τέλη του 18ου ο Edmunt Burke όριζε το
πολιτικό κόµµα ως «οµάδα ανθρώπων ενωµένων
προκειµένου να προαγάγουν δια των κοινών προσπαθειών
τους το εθνικό συµφέρον βάσει ιδιαίτερης αρχής επί της
οποίας είναι σύµφωνοι». Ως ορισµός του πολιτικού
κόµµατος είναι σήµερα γενικά παραδεκτός ο εξής «οµάδα
πολιτών που οργανώνονται προκείµενου να δράσουν από
κοινού µε στόχο την κατάληψη και άσκηση της κρατικής
εξουσίας».
Η αρχή τώρα της ταυτότητας λαού και πολιτικών
κοµµάτων βασίζεται στην πραγµατικότητα κατά την οποία ο
λαός διαιρείται σε περισσότερα τµήµατα, πολιτικά κόµµατα
µε τη σύγχρονη έννοια του όρου. Κάθε πολιτικό κόµµα
7

αποτελεί τµήµα του Λαού. Η ταυτότητα αυτή προϋποθέτει
την ύπαρξη σύγχρονων µαζικών κοµµάτων και προσδίδει
στην έννοια Λαός κοµµατικό χαρακτήρα.
Η άσκηση της εξουσίας από τον Λαό προκύπτει από τον
µικτό χαρακτήρα της σύγχρονης δηµοκρατίας. Ο Λαός
µπορεί κατά το ισχύον Σύνταγµα να ασκεί πολιτική εξουσία
όπως και µε τα µέσα που ορίζει το Σύνταγµα. Οι
αρµοδιότητες του Εκλογικού Σώµατος όπως ορίζονται στη
σύγχρονη δηµοκρατία είναι δυο. Καταρχάς, ο Λαός είναι
αναδεικνύον όργανο, δηλαδή αναδεικνύει άµεσα η έµµεσα
άλλα κρατικά όργανα όπως είναι η Βουλή, οι δηµοτικές και
κοινοτικές αρχές ο Πτ∆ (µετά από διάλυση της Βουλής)
κ.τ.λ. Επιπλέον ο Λαός δεν περιορίζεται µόνο στην εκλογή
προσώπων. Στον Λαό ως ανώτατο κρατικό όργανο ανήκει ο
πρωτογενής καθορισµός της γενικής πολιτικής του κράτους,
τον οποίο εκφράζει η κυβέρνηση. Η παραπέρα διερεύνηση
του ουσιαστικού περιεχοµένου της συµµετοχής του λαού
στην άσκηση της κρατικής εξουσίας προϋποθέτει την
αναφορά στην τριχοτόµηση των εξουσιών. Σύµφωνα µε την
κλασική διάκριση, η κρατική εξουσία διαιρείται σε
νοµοθετική, διοικητική και δικαστική.
Η νοµοθετική εξουσία καθορίζεται από τη γενική
πολιτική της χώρας, όπως προσδιορίζεται στις εκλογές. Ο
Λαός ασκεί νοµοθετική εξουσία καθώς οι εντός του
κοινοβούλια εκπρόσωποι του µεταφέρουν τη θέληση του
µέσα σε αυτό. Βέβαια αν εξετάσουµε µεµονωµένα το άρθρο
26 παράγραφος 1 του Συντάγµατος θα διαπιστώσουµε ότι ο
Λαός αποκλείεται από την άσκηση της νοµοθετικής
εξουσίας καθώς το άρθρο ορίζει ότι αυτή ασκείται από την
βουλή και τον πρόεδρο της δηµοκρατίας. Το αληθές όµως
περιεχόµενο αποκαλύπτεται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 και του άρθρου 44 παράγραφος 2 όπου ο
Λαός αναγνωρίζεται ως φορέας της νοµοθετικής εξουσίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ισχύοντος συντάγµατος η
δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια και οι
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αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του ελληνικού Λαού.
Ο Λαός δεν είναι δικαστικό όργανο επίλυσης δικαστικών
διαφορών και εφόσον το σύνταγµα δεν ορίζει διαφορετικά
δεν µπορεί να είναι αντικείµενο δηµοψηφίσµατος ζήτηµα
αναγόµενο στην αρµοδιότητα της δικαστικής εξουσίας.
Σχετικά µε την εκτελεστική εξουσία αυτή ασκείται από
τον πρόεδρο της δηµοκρατίας και την κυβέρνηση (άρθρο 26
παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 44 παράγραφος 2
δεν αποκλείει την από το Λαό άσκηση της εκτελεστικής
εξουσίας (µε δηµοψηφίσµατα).
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ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Οι θεωρητικές επεξεργασίες, οι πολιτικές
και
ου
συνταγµατικές εξελίξεις του 19 αιώνα, κυρίως στη Γαλλία
και τη Β. Αµερική, είχαν ως αποτέλεσµα να διαµορφωθεί
ένα µεγάλο κεφάλαιο της δηµοκρατικής αρχής, η λαϊκή
κυριαρχία.
∆ηµοκρατία και λαϊκή κυριαρχία συνδέονται άρρηκτα. Η
πρώτη υποδηλώνει το πολίτευµα, η δεύτερη τη βασική του
αρχή. Ο Αριστοτέλης µε τη λιτή φράση του «δήµος εστί ο
κρατών» απέδωσε το νόηµα της αρχής της λαϊκής
κυριαρχίας. Η βασική αυτή αρχή του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος έχει την έννοια ότι η εξουσία πηγάζει από τον
λαό και ασκείται από αυτόν. Το δικαίωµα της κυριαρχίας
του Λαού είναι αναπαλλοτρίωτο, απαράγραπτο και
αδιαίρετο. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας τοποθετεί το Λαό
στο βάθρο του πολιτεύµατος αποτελώντας έτσι το ανώτατο
όργανο του κράτους. Το βασικό ζήτηµα όµως της
δηµοκρατίας ανέρχεται στην ουσιαστική συµµετοχή του
Λαού στην άσκηση της εξουσίας. Ο Λαός δηλαδή να µην
νοείται µόνο ως πηγή της εξουσίας θεωρητικά αλλά και να
συµµετέχει ενεργά σ’ αυτήν, να είναι φορέας άσκησης της.
Ουσιαστικό περιεχόµενο προσλαµβάνει η αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας, όταν ο Λαός ο ίδιος, αυτοπρόσωπος ασκεί την
κρατική εξουσία και λαµβάνει τις βασικές αποφάσεις για τα
θέµατα που τον αφορούν. Σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα,
θεµελιωµένο στη λαϊκή κυριαρχία οι αποφάσεις του
εκλογικού σώµατος είναι οι µόνες κατά κυριολεξία
αποφάσεις καθώς νοµιµοποιούνται άµεσα µε βάση την πηγή
τους και εξαιτίας ακριβώς ότι πηγάζουν από εκεί .Σηµαντικό
κρίνεται να αναφερθεί πως η λαϊκή ετυµηγορία είναι
νοµιµοποιηµένη καθεαυτή, ως προερχόµενη από τον
κυρίαρχο. Είναι γνήσια απόφαση όπου το βουλητικό
στοιχείο είναι αναµφισβήτητα το υπερέχον και καθοριστικό.
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Το ισχύον Σύνταγµα καθιερώνει και προστατεύει την
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Το άρθρο 1 αφού ορίζει στην
παράγραφο 1 ότι «το πολίτευµα της Ελλάδας είναι
Προεδρευόµενη
Κοινοβουλευτική
∆ηµοκρατία»
οι
παράγραφοι 2 και 3 έρχονται να συµπληρώσουν τη
διακήρυξη της δηµοκρατικής αρχής µε τη ρητή καθιέρωση
της λαϊκής κυριαρχίας και της προέλευσης της εξουσίας από
τον Λαό. Επίσης κατά το άρθρο 52Σ: «η ελεύθερη και
ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης ως έκφραση της
λαϊκής κυριαρχίας τελεί υπό την εγγύηση όλων των
λειτουργών της Πολιτείας που έχουν υποχρέωση να την
διασφαλίσουν σε κάθε περίπτωση. Νόµος ορίζει τις ποινικές
κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής».
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 120
παράγραφος 3 Σ: «ο σφετερισµός µε οποιοδήποτε τρόπο,
της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν
από αυτή διώκεται µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη εξουσία
όποτε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήµατος».
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ΕΘΝΟΣ

Το έθνος είναι εφεύρηµα του 18ου αιώνα κατεξοχήν των
ιδεών που συνέθεσαν την ιδεολογία της Γαλλικής
Επανάστασης, η έννοια αυτή διαθέτει εντονότατη ιστορική
φόρτιση στο µέτρο που ενσωµατώνει δύο µεγάλα ρεύµατα
ιδεών: της ελευθερίας του ατόµου και την έκφραση της
βούλησης αυτών που απαρτίζουν τη γενική θέληση κατά τη
ρουσωική σύλληψή της.
Η διατύπωση του άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης των
∆ικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη, όπου το Έθνος
ορίζεται ως πηγή κάθε εξουσίας προέκυψε ως φυσικό
επακόλουθο της υιοθέτησης των βασικών ιδεών που
διατυπώθηκαν στη Γαλλική Επανάσταση. Έτσι, η
θεσµοποίηση των ελευθεριών κατοχύρωσε τον πολίτη
έναντι των καταχρήσεων της κρατικής εξουσίας και η
πολιτική κοινωνία του πρόσφερε την ένταξη σε
ένα οµοιογενή χώρο, τον εθνικό χώρο. Η σταδιακή
εννοιολογική ταύτιση έθνους και λαού οδήγησε στη
αντίληψη ότι ο λαός είναι κυρίαρχος ως ενσάρκωση της
αφηρηµένης έννοιας έθνος. Το γεγονός αυτό εξυπηρέτησε
την αστική τάξη στην από µέρους της διαχείριση της
πολιτικής εξουσίας.
Σε αντίθεση µε το λαό, η έννοια του έθνους είναι
αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί. Κατά την αντικειµενική
αντίληψη, αρκούν κοινά στοιχεία, όπως η γλώσσα ή η φυλή
ή η θρησκεία για να προσδώσουν εθνική ταυτότητα σ' ένα
σύνολο προσώπων που διαµένουν µόνιµα σε µία
καθορισµένη περιοχή.
Αντίθετα, σύµφωνα µε την υποκειµενική αντίληψη δεν
αρκούν τα αντικειµενικά στοιχεία αλλά απαιτείται η
βούληση µίας συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων να
συµβιώνουν ειρηνικά σε ένα εδαφικό χώρο. Η θέλησή τους
αυτή πηγάζει από το κοινό παρελθόν και ενισχύεται από την
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επιδίωξή τους για ένα κοινό µέλλον. Προσβλέπουν λοιπόν
στην από κοινού αντιµετώπιση των σοβαρών ζητηµάτων
που προκύπτουν αλλά και στην ταυτότητα των στόχων και
των συµφερόντων τους.
Σε µία προσπάθεια καλύτερου προσδιορισµού του
Έθνους θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι ένα σύνολο
ανθρώπων - µε κοινή ιστορική (όµαιµoν), γλωσσική
(οµόγλωσσoν), θρησκευτική (οµόθρησκoν) και γενικότερα
πολιτιστική καταγωγή - που όχι µόνο µοιράζονται κοινό
παρελθόν αλλά επιδιώκουν και ένα κοινό µέλλον.
Στο σηµείο αυτό καίριο κρίνεται να εξεταστούν ποιο
αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία της έννοιας "έθνος". Ένα
από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του έθνους είναι το
"φυλετικό στοιχείο", η κοινή καταγωγή και η κοινή
ιστορία. Οι οµοεθνείς έχουν κοινό πολιτισµό, κοινά ήθη και
έθιµα. Είναι τόσο µεγάλης σηµασίας το στοιχείο αυτό, διότι
πατώντας ένα έθνος πάνω στην ιστορία του αγωνίζεται να
αρνηθεί, να εξουδετερώσει πρακτικά τα σφάλµατά του και
τις συνέπειές τους, για να ξαναπλάσει, να επαναλάβει µέσα
στα σύγχρονα δεδοµένα της ζωής τα κορυφώµατα του
παρελθόντος του, που αποτελούν την αυθεντική του
παρουσία. Κάτω από το σίγουρο φως της ιστορίας τους οι
λαοί θα µπορέσουν να ανακαλύψουν και να αποκαθάρουν
την εθνική τους φυσιογνωµία.
Η γλώσσα που κάθε λαός έχει διαµορφώσει ήταν πάντα
και είναι ο άξονας που γύρω του στρέφεται ο εθνικός βίος.
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές διάλεκτοι ανά τόπο,
ανήκουν όµως όλοι στην ίδια ευρύτερη γλωσσική
οικογένεια. Συγκεκριµένα, προκειµένου να καταλάβουµε τη
σπουδαιότητα της κοινής γλώσσας αρκεί να αναλογιστούµε
πως ολόκληρη η ελληνική ιστορία είναι πορεία ενός
οµόγλωσσου συνόλου µέσα στο χρόνο. Χάρη στην κοινή
γλώσσα ζει ιστορικά το ελληνικό έθνος και µαζί της θα
επιζήσει και στο µέλλον, ενώ χωρίς αυτή θα πεθάνει. Πριν
δοθεί στη λέξη βάρβαρος η έννοια "απολίτιστος" τη
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χρησιµοποιούσαν µε τη σηµασία "αλλόγλωσσος", οι λέξεις
αλλόγλωσσος και άγλωσσος ήταν συνώνυµες µε το
αλλοεθνής και η λέξη οµόφωνος ισοδύναµη µε το οµοεθνής.
Ένα ιδιάζον γνώρισµα του έθνους αποτελούσε και
εξακολουθεί σε µικρότερο βαθµό βέβαια η θρησκεία.
Ορισµένα έθνη ταυτίστηκαν µε συγκεκριµένη θρησκεία
κατά τρόπο ώστε οι θρησκευτικές διαφορές να ανάγονται σε
εθνικές διαφορές.
Με τον όρο Έθνος επιδιώκεται ο τονισµός του ότι οι
βουλευτές δεν αντιπροσωπεύουν µια ορισµένη οµάδα
(άρθρο 51Συν.), αλλά ολόκληρη την ενότητα, ολόκληρο το
Λαό ως πολιτική ενότητα. Τέλος, ο προσδιορισµός της
έννοιας "Έθνος" είναι αδύνατος χωρίς τη σύνδεσή του µε
την έννοια του κράτους. Συνήθως το Έθνος προηγείται του
κράτους ειδικά όταν το τελευταίο καθιδρύεται ως
αποτέλεσµα της κοινής ιστορικής πορείας ανθρώπων που
συναισθάνονται ότι ανήκουν στην ίδια εθνική κοινότητα.
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΛΑΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ

Ο όρος Λαός ως κοινωνιολογική κατηγορία βαρύνεται όπως και ο όρος Έθνος - µε µεγάλη ασάφεια και πολυσηµία.
Συχνά µε τον όρο αυτό αποδίδεται το σύνολο των
εξουσιαζοµένων ή εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές
δυνάµεις που από τη θέση τους στην κοινωνική δοµή δεν
µετέχουν ουσιαστικά στην άσκηση της κοινωνικής και
πολιτικής εξουσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο όρος κοινωνία
είναι πιο σαφής απ' τον όρο λαός. Πάντως ο όρος λαός
θυµίζει έντονα το στοιχείο της πολιτικής ισότητας, καθώς
παραπέµπει στο σύνολο των πολιτών ενός κράτους χωρίς
αναφορά σε κοινωνικές ή άλλες διαφοροποιήσεις. Η βασική
διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός πως ο λαός νοείται ως
συγκεκριµένο πληθυσµιακό σύνολο και ως νοµική έννοια,
ενώ το έθνος ως εθνολογική και ιδεολογική ενότητα.
Όπως έχουµε ήδη αντιληφθεί λαός και έθνος δεν
ταυτίζονται. Υπάρχουν λαοί που αποτελούνται από
περισσότερα έθνη αλλά υπάρχουν και περισσότεροι λαοί
που ανήκουν στο ίδιο έθνος. Το στοιχείο του έθνους
επηρέασε σηµαντικά τη διαµόρφωση των παλαιότερων και
σύγχρονων κρατών. Απ' τις εθνικές εξεγέρσεις του
περασµένου και του παρόντος αιώνα δηµιουργήθηκαν
εθνικά κράτη. Στο χώρο της επιστήµης του συνταγµατικού
δικαίου αλλά και σε πολιτικό επίπεδο ο όρος έθνος
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο του όρου λαός. Το γεγονός
όµως αυτό οδηγεί σε άτοπο, καθώς εσφαλµένα συνάγεται
ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν και τον έξω από τα
σύνορα ελληνισµό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παραπάνω κείµενο πραγµατεύεται δύο πολυσήµαντες
για το δηµοκρατικό πολίτευµα και το σύνταγµα έννοιες. Το
άρθρο 1, παρ. 3Συν. αναφέρεται στο λαό και στο έθνος
αναδεικνύοντας αφενός την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και
αφετέρου το εκλογικό σώµα ως το ανώτατο όργανο του
κράτους. Η αναφορά στο έθνος δηλώνει την ιστορική
συνέχεια σε σχέση µε τα προϊσχύσαντα συντάγµατα, χωρίς
όµως να έχει σκοπό να αποµειώσει τη λαϊκή κυριαρχία. Η
φάση της εθνικής κυριαρχίας αντιστοιχεί στην πρώιµη
περίοδο ανάπτυξης της δηµοκρατικής αρχής και
αποτυπώθηκε στις ρυθµίσεις του γαλλικού συντάγµατος του
1789. Από την άλλη, η θεωρία της λαϊκής κυριαρχίας
ανάγεται στον J. J. Rousseau και ιστορικά συνδέεται µε τη
διεκδίκηση της καθολικής ψηφοφορίας που κυριαρχεί ως
πολιτικό ζήτηµα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα.
Συµπερασµατικά, και µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, πηγή
της κυριαρχίας είναι η ενεστώσα οντότητα του λαού και όχι
η υπερβατική κοινότητα του έθνους, όπως πανηγυρικά
καθιερώνεται µε το Σύνταγµα του 1975.
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