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Προοιμιακά 

Θ παροφςα εργαςία φιλοδοξεί να αναδείξει τθ διαλεκτικι και ςυνάμα αρραγι ςχζςθ μεταξφ των 

εκάςτοτε πολιτικϊν μεταβολϊν και του δικαϊκοφ μανδφα τον οποίο περιάπτονται, ιδίωσ ςε περιόδουσ 

αποςτακεροποίθςθσ του status quo. Εξετάηεται θ αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ του δικαίου ωσ κεμελιακι 

βάςθ για τθν εδραίωςθ τθσ κυριαρχίασ και θ επιτελικι του λειτουργία ςτισ ςυντελοφμενεσ πολιτικζσ και 

πολιτειακζσ αλλαγζσ. Διερευνάται θ ςχζςθ μεταξφ του ρόλου που καλείται να διαδραματίςει ο δικαϊκόσ 

μθχανιςμόσ ςτισ πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικζσ μεταβολζσ, και των εκάςτοτε κακεςτωτικϊν 

μεταςχθματιςμϊν αφ’ εαυτϊν: αν προθγείται, δθλαδι, ωσ προχπόκεςθ, θ κζςπιςθ νζου δικαίου για τθ 

νομιμοποίθςθ και τθ ‘χαλφβδωςθ’ των επικείμενων πολιτικϊν μεταλλαγϊν ι εάν οι μεταβολζσ αυτζσ 

επιςυμβαίνουν με νομοτελειακι δφναμθ, χωρίσ να αντανακλϊνται απαραίτθτα ςτουσ κανόνεσ δικαίου 

που κα όφειλαν να ςυνιςτοφν το νομιμοποιθτικό ζρειςμά τουσ. 

 Κομβικισ ςθμαςίασ για τθν εργαςία είναι θ αντίλθψθ ότι το μονοπϊλιο του νομικοφ 

εξαναγκαςμοφ ςτθν νεωτερικότθτα το φζρει πάντοτε το κυρίαρχο κράτοσ, το οποίο ελζγχει και τα 

όργανα- μζςα που αςκοφν το φυςικό καταναγκαςμό1. Τθν παραδοχι αυτι περί κρατικοφ μονοπωλίου 

τθσ ζννομθσ βίασ που χαρακτιριηε τα φιλελεφκερα κακεςτϊτα των αρχϊν του 20οφ αιϊνα, κα τθν 

επανεξετάςουμε υπό το πρίςμα των ςφγχρονων –μεταβιομθχανικϊν κατά μία κεϊρθςθ- κρατϊν, τα 

οποία, προτάςςοντασ τθν αρχι τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθ κζςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ, 

ενζδωςαν ςε μια τάςθ νομικισ απορρφκμιςθσ, με τθν ςυμπερίλθψθ ςτο ςυμπαγζσ τουσ δικαϊκό τουσ 

οικοδόμθμα- που εγγυόταν τθν απροςβλθτότθτα τθσ κρατικισ κυριαρχίασ- και ρυκμιςτικϊν κανόνων 

που διαφυλάςςουν τα ςυμφζροντα ςυγκεκριμζνων ιςχυρϊν ομάδων2 εκτόσ του κυβερνθτικοφ κορμοφ.  

Με τθ ςταδιακι εξαςκζνιςθ τθσ αποκλειςτικότθτασ που ζφερε θ κεντρικι εξουςία ωσ προσ τθ 

ρφκμιςθ και οργάνωςθ των πολιτικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν πραγμάτων, παρατθρείται, 

παράλλθλα, μια πρακτικι κζςπιςθσ μζτρων που ενιςχφουν εκ βάκρου τισ εξουςίεσ τθσ και 

επανεδραιϊνουν τθ νομιμοποίθςθ τθσ κακολικισ επιβολισ τθσ. Ανακφπτει, λοιπόν, το ερϊτθμα του εάν 

ςτισ μζρεσ μασ ζνα κράτοσ  που ταλανίηεται από μια προϊοφςα διαςάλευςθ των κεμελιακϊν του δομϊν 

(και, κατ’ επζκταςθ, τθσ κυριαρχίασ του) διατθρεί ακόμα το κυριαρχικό του δικαίωμα τθσ κζςπιςθσ 

κανόνων και δθ αιςκθτά αυςτθρότερων.  

                                                           
1
 Weber M., Οικονομία και Δίκαιο- Κοινωνιολογία του Δικαίου, μτφρ. Γκιοφρασ Κ., εκδ. Σαββάλασ, Ακινα 
2011, ςελ. 8. 
2
  Κοινόσ τόποσ ςτα ζργα των Franz Neumann και Max Weber είναι θ διαπίςτωςθ ότι ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ φωτογραφικζσ ρυκμίςεισ περιβάλλονται τφπο γενικοφ κανόνα δικαίου, ενϊ καταλαμβάνουν 
ςτο πεδίο ιςχφοσ τουσ οριςμζνεσ μόνο κατθγορίεσ υποκειμζνων και ομάδων, με αποτζλεςμα να βάλλεται 
ςτθν ουςία τθσ θ τυπικι ορκολογικότθτα των κανόνων δικαίου και να αναιρείται θ αξιακι αρχι τθσ 
γενικότθτασ. 
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Εγείρεται, επίςθσ, ο προβλθματιςμόσ του κατά πόςον οι αλλεπάλλθλεσ νομικζσ μεταρρυκμίςεισ 

και νομικζσ και πολιτικζσ εκτροπζσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ όψιμθσ νεωτερικότθτασ, οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται κατά κόρον βαςιηόμενεσ ςτθν ολοζνα ςυχνότερθ επίκλθςθ του παράγοντα του 

επαπειλοφμενου κινδφνου και ςτθν πρόκριςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςυνιςτοφν ζνα, αδρά 

ςχθματοποιθμζνο, προείκαςμα του ιδιαίτερου δικαίου που ευδοκιμεί ςε καταςτάςεισ εκτάκτου 

ανάγκθσ ι πολιορκίασ. Στο πλαίςιο αυτοφ του ερωτιματοσ, λοιπόν, γίνεται μια ςκιαγράφθςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ, αναηθτείται θ ενδεχόμενθ νομικι τθσ κεμελίωςθ και ςτθ ςυνζχεια 

εξετάηεται θ ςχζςθ μεταξφ δικαίου και κατάςταςθσ εξαίρεςθσ, ϊςτε να διαυγαςτοφν οι όροι 

ςυγκρότθςθσ τθσ ςχζςθσ αυτισ· πραγματοποιείται, δθλαδι, μία εννοιολογικι προςζγγιςθ του δικαίου 

τθσ ανάγκθσ. Ερευνάται, επίςθσ, εάν ιδρφεται αναλογικι ςχζςθ μεταξφ του φαινομζνου τθσ παγίωςθσ 

νζων πρακτικϊν κατά τθ νομοπαραγωγικι διαδικαςία (ζκδοςθ πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου) 

και τθσ κζςπιςθσ αυςτθρότερων περιεχομενικά κανόνων δικαίου από τθ μία πλευρά, και τθσ 

προϊοφςασ αποδυνάμωςθσ των ζτερων πυλϊνων τθσ κυριαρχίασ από τθν άλλθ. 

Κατόπιν επιχειρείται μια κατά το δυνατόν εμβρικισ ανάγνωςθ του ιςτορικοφ πολιτικοφ παρόντοσ 

με γεωγραφικό εςτιακό ςθμείο τθν Ελλάδα ωσ τμιμα του ευρωπαϊκοφ νότου,  εντοπίηοντασ τουσ 

αςαφείσ, πλθν όμωσ ουςιϊδεισ, μεταςχθματιςμοφσ που ςθμειϊνονται ςτο πολιτικό και οικονομικό τθσ 

ςκθνικό με τθν παράλλθλθ ςυνζργεια του δικαϊκοφ ςυντελεςτι. Θ παροφςα εργαςία δε κα 

επικεντρωκεί ςτθν πραγματολογικι και πολιτικι ανάλυςθ των ςυνκθκϊν, τθσ αναγκαιότθτασ και των 

ςκοπιμοτιτων (εκνικϊν και υπερεκνικϊν) που ειςιγαγαν τθν Ελλάδα ςτθ ςιδθροτροχιά τθσ λιτότθτασ 

και τθσ επακόλουκθσ κεςμικισ αυταρχικοποίθςθσ, αλλά κα εκκινιςει από το χρονικό ςθμείο κατά το 

οποίο άρχιςαν να εξωτερικεφονται οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κυβερνθτικισ ςτροφισ. 

Θ ‘αυταρχικοποίθςθ’ για τθν παροφςα εργαςία αποκαλφπτεται μζςα από τθ διάβρωςθ τθσ 

λειτουργίασ του κοινοβουλίου ωσ νομοκετικοφ ςϊματοσ, μζςα από τον ολοζνα και πιο αμφίρροπο 

ρόλο των κρατικϊν κεςμϊν, από τθν επίδραςθ των εξω-κρατικϊν φορζων ςτθ λιψθ των κυβερνθτικϊν 

αποφάςεων, από τθ ςθμειοφμενθ ςφμπλευςθ τθσ δικαιοδοτικισ διαδικαςίασ με τθν εκάςτοτε 

εξαγγελλόμενθ πολιτικι του εκτελεςτικοφ ςϊματοσ, και τθν αυξανόμενθ παρζμβαςθ των κυρίαρχων 

ςτο βιοτικό χϊρο τθσ ελευκερίασ των κυριαρχοφμενων.  

Χωρίσ να επιχειροφνται αυκαίρετεσ υπαγωγζσ, ςυγκρίςεισ και αιχμαλωςίεσ ςε κεωρθτικά 

ςχιματα των υλικϊν φαινομζνων που χαρακτθρίηουν το πολιτικό παρόν, υπογραμμίηεται θ ςθμαςία 

του να λθφκοφν υπ’ όψιν και να ςτακμιςτοφν οι ποικίλοι παράγοντεσ που δρουν παρελκυςτικά προσ 

τθν κατεφκυνςθ αρχικά τθσ δθμιουργίασ ςυνείδθςθσ ςτον πλθκυςμό ςχετικά με το αναπόδραςτο τθσ 

επιβαλλόμενθσ εξαίρεςθσ και κατόπιν προσ τθν υλικι εμπζδωςθ τθσ εξαιρετικισ αυτισ 

πραγματικότθτασ.  
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Ρροσ τοφτο επιχειρείται μια αδρομερισ παράκεςθ των κομβικϊν αλλαγϊν που ςθμειϊκθκαν 

ςτον τρόπο εγκακίδρυςθσ τθσ  potestas του ελλθνικοφ κράτουσ κατά τα τελευταία χρόνια, όπωσ αυτι 

αναφφεται και ιςχυροποιείται μζςα από το δικαϊκό τθσ περίβλθμα. Εκτίκενται, δθλαδι, κυρίωσ προσ 

μελζτθ και υπό το πνεφμα τθσ επιςτθμονικισ παρατιρθςθσ, ουςιϊδεισ κανονιςτικζσ αλλαγζσ που 

πραγματοποιικθκαν ςτο ελλθνικό δίκαιο υπό τθ «δαμόκλειο ςπάκθ» των μνθμονίων και άπτονται 

ηωτικϊν για τθν πολιτικι και κοινωνικι οντότθτα των πολιτϊν ηθτθμάτων. 

Τζλοσ, παρατίκενται, αντί επιλόγου, τα κυριότερα ςθμεία που προανιγγειλαν το ριηικό 

μεταςχθματιςμό που ςθμειϊκθκε ςτο δομικό και λειτουργικό πυρινα του κακεςτϊτοσ ενόσ άλλου 

νεωτερικοφ κράτουσ, ςε διαφορετικό χρόνο και ςε διαφορετικό ιςτορικό πλαίςιο: ςτο γερμανικό 

κράτοσ, κατά τθν αποδυνάμωςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Βαϊμάρθσ. Πχι εν είδει ςτενισ ςυγκριτικισ 

αναφοράσ, οφτε με τθν υπόρρθτθ αποδοχι μιασ τελεολογικισ ανακφκλωςθσ τθσ ιςτορίασ, αλλά κυρίωσ 

λόγω των ςυντελοφμενων κεςμικϊν και πρακτικϊν μεταβολϊν που παρουςιάηουν αναλογίεσ – αλλά 

όχι απόλυτεσ ταυτίςεισ- με τουσ μεταςχθματιςμοφσ που εγχαράςςονται ςτθν ελλθνικι πολιτειακι 

επικράτεια του ςιμερα. 
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Κυριαρχία και Δίκαιο ςτθ Νεωτερικότθτα 

 

Ζπειτα από τθν πανθγυρικι αποδζςμευςθ του ανκρϊπου από τα ςχιματα, τισ δοξαςίεσ και τισ 

ιδεολογικζσ δομζσ του παρελκόντοσ που τον κακιλωναν ςε μια νομοτελειακι υποταγι, βρίςκει εαυτόν εκ 

νζου εγκλωβιςμζνο ςε ζνα διαφορετικό παρόν, κάτω από νζα μοτίβα, δόγματα και καταςκευζσ. Ο 

ελεφκεροσ άνκρωποσ του διαφωτιςμοφ ο οποίοσ, ξεπερνϊντασ τθν «ανθλικότθτά του», τθν οποία ο ίδιοσ 

είχε επιλζξει ςφμφωνα με τον Καντ, ζμακε να αυτοπροςδιορίηεται τελικά ωσ κυρίαρχοσ και ιδιοκτιτθσ του 

φυςικοφ κόςμου, ςυναίνεςε παράλλθλα ςιωπθρά ςτθν αιχμαλωςία του ςτα νζα ςχιματα, τισ νζεσ αξίεσ 

και δομζσ του εγκαινιαηόμενου νεωτερικοφ κόςμου. Ξεπερνϊντασ τισ ανελεφκερεσ κοινωνικζσ μορφζσ του 

παρελκόντοσ, οικοδομεί τθ ηωι του μζςα ςε καινοφριο οριοκετθμζνο πλαίςιο με διαφορετικζσ 

οργανωτικζσ δομζσ. Ανζγειρε γφρω του το τείχοσ τθσ αςτικισ εξουςίασ, εκχϊρθςε τθ διαχείριςθ τθσ ηωισ 

του ςτον απρόςωπο μθχανιςμό τθσ γραφειοκρατίασ  και όριςε το ανκρϊπινο ςχεςιακό πλζγμα με βάςθ το 

κεφαλαιοκρατικό πρότυπο οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ. 

 Θ αυταπάτθ του ελεφκερου νεωτερικοφ ανκρϊπου που ενιςχυόταν από το δόγμα τθσ 

κλιμακοφμενθσ προόδου και από τθν ολοκλθρωτικι κατάκτθςθ τθσ επικράτειασ του Λόγου, ςυνκλίβεται 

κάτω από τα ίδια ςυγκροτθςιακά ςτοιχεία τθσ νζασ του φπαρξθσ. «Θ κυριαρχία ςτθ ςφαίρα τθσ ζννοιασ», 

αναφζρεται ςτθ Διαλεκτικι του Διαφωτιςμοφ, «ζχει ανεγερκεί πάνω ςτα κεμζλια τθσ κυριαρχίασ ςτθν 

πραγματικότθτα *…+ Ο εαυτόσ που ζμακε τθν τάξθ και τθν υποταγι υποτάςςοντασ τον κόςμο, δεν άργθςε 

να ταυτίςει τθν αλικεια εν γζνει με τθ διευκετοφςα ςκζψθ» 3. 

Τα ςυςτιματα κυριαρχίασ τθσ όψιμθσ νεωτερικότθτασ (γραφειοκρατικά κζντρα που 

αναγορεφονται ςτθν πράξθ ωσ βαςικοί ρυκμιςτζσ τθσ πραγματικότθτασ, οικονομικά και διοικθτικά 

λόμπι που ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ι «ςυννομοκετοφν», 

τεχνολογία που τάςςεται ςτθν υπθρεςία τθσ διοίκθςθσ με ψθφιοποίθςθ και κωδικοποίθςθ όλων των 

δεδομζνων των διοικουμζνων) διαρκρϊνονται με τζτοιον τρόπο, ϊςτε τα πραγματικά κζντρα εξουςίασ 

ςυγκαλφπτονται, είναι μθ ορατά, με αποτζλεςμα θ εξουςία να διαχζεται φαςματικά και ο ζλεγχοσ των 

πολιτϊν να είναι όςο το δυνατόν κακολικόσ, πλιρθσ και απόλυτοσ.  

Κοινόσ παρονομαςτισ ςε όλεσ αυτζσ τισ ςφγχρονεσ «κοινωνίεσ του ελζγχου»4 παραμζνει ο 

κεφαλαιοκρατικόσ τρόποσ οργάνωςισ τουσ, ο οποίοσ επιδρά ςε όλεσ τισ διαμορφοφμενεσ ςχζςεισ 

(ιεραρχικζσ και μθ) «πραγμοποιϊντασ» τεσ, ικανοποιϊντασ τα κελεφςματα για «κοινωνικό 

                                                           
3
 Jay, M. Θ Διαλεκτικι Φανταςία: Μια ιςτορία τθσ χολισ τθσ Φρανκφοφρτθσ και του Ινςτιτοφτου 

Κοινωνικισ Ζρευνασ 1923-1950, μτφρ. Τερηάκθσ Φ., εκδ. Αλεξάνδρεια, Ακινα 2009, ςελ. 45 
4
 Οριςμόσ που πρωτοειςιχκθ από τον Φουκϊ και υιοκετικθκε μετζπειτα από τον Ντελζη κατά τθν 
ιςτοριογραφικι ταξινόμθςθ των κοινωνιϊν με κριτιριο τθν οργάνωςθ και τθν άςκθςθ τθσ κυριαρχίασ ςε 
αυτζσ: Διακρίνονται ςε κοινωνίεσ κυριαρχίασ, πεικαρχικζσ και κοινωνίεσ ελζγχου.  
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εξορκολογιςμό» και επαλθκεφοντασ τελικά τθ νεωτερικι εμμζνεια για ορκολογικι κυριαρχία επί των 

αφθρθμζνων εννοιϊν και ςυνκθκϊν. 

Θ πραγμοποίθςθ που ςαν ζννοια απαντά αρχικά ςτον Λοφκατσ5 και επαναδιατυπϊνεται ςτθ 

ςυνζχεια ςε ζργα και άλλων πολιτικϊν φιλοςόφων, αποδίδει τθ ςυνκικθ τθσ απογφμνωςθσ του 

πραγμοποιοφμενου αντικειμζνου (ενίοτε και υποκειμζνου) από το αξιακό του περιεχόμενο και ςυνιςτά 

κανονιςτικό και οντολογικό όρο του κεφαλαίου. 

Μζςα ςτισ ςχθματικζσ περιγραφζσ του Weber, ςτισ οποίεσ το ςφγχρονο κράτοσ φζρεται να 

προςομοιάηει οργανωτικά και λειτουργικά με μθχανι ι εργοςτάςιο, υποδθλϊνεται επίςθσ θ ιςτορικι 

ιδιαιτερότθτα τθσ πραγμοποίθςθσ του ίδιου του κράτουσ. Θ κρατικι εξουςία των με 

κεφαλαιοκρατικοφσ όρουσ ςυγκροτθμζνων κοινωνιϊν ξεδιπλϊνει τθν ιςχφ τθσ ςε ζνα κανονιςτικά 

οργανωμζνο μθχανιςτικό πλαίςιο και γίνεται αντιλθπτι ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ μόνο όταν 

αποκαλφπτεται «πραγμοποιθμζνθ» ςε αυτό το κυριαρχικό Kontinuum, μζςα ςτο οποίο ευδοκιμεί και 

αναπαράγεται νομοτελειακά. 

Κα μποροφςαμε αναλογικά να ςυμπεράνουμε ότι θ προαναφερκείςα «πραγμοποίθςθ» επιδρά 

και ςτο ςφςτθμα του δικαίου των ςφγχρονων κεφαλαιοκρατικϊν κοινωνιϊν. Το δίκαιο εμφανίηεται ωσ 

κλειςτό κωδικοποιθμζνο ςφςτθμα που απαρτίηεται από επιμζρουσ διατεταγμζνεσ τυποποιθμζνεσ 

φόρμεσ (μορφζσ). Πλεσ οι μορφζσ του δικαίου, βζβαια, ςυναρκρϊνουν τθ ςυμβολικι ολότθτα των 

κανόνων του κρατικοφ ιδρφματοσ, θ οποία εξυπθρετεί ςτο να παρουςιάηεται θ κυριαρχία των αυτϊν 

κανόνων ςτο ςυλλογικό φανταςιακό των αποδεκτϊν τουσ  ωσ ενιαία, αυτόνομθ και αδιαμεςολάβθτθ 

από εξωτερικοφσ ςυνδζςμουσ. Χαρακτθριςτικό του τεκειμζνου δικαίου είναι, επίςθσ, το ότι δεν 

αναφζρεται ποτζ άμεςα ςτα περιεχόμενα ςυμφζροντα, οφτε ςτισ ςκοποκεςίεσ που αποτελοφν τισ 

γενεςιουργοφσ αιτίεσ τθσ κζςπιςισ του, αλλά απευκφνεται ςτα υποκείμενα των ενεργθμάτων που 

περιγράφει, ςτουσ ςυμβαλλομζνουσ και κοινωνοφσ του δικαίου.   

 Εντοφτοισ, αυτι θ μορφικι αποκάλυψθ τθσ κυριαρχίασ, με τθν επζνδυςθ τθσ αδιαίρετθσ και 

αδιαμεςολάβθτθσ ιςχφοσ, ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν περιεχομενικι τθσ πολυςθμία και τισ ποικίλεσ 

επιδραςτικζσ δυνάμεισ που τθν ςυν-κακορίηουν. Αυτι θ διάςταςθ δε, μεταξφ μορφισ και 

περιεχομζνου, αποτυπϊνεται εναργϊσ ςτθ ςυχνι ουςιαςτικι ρθγμάτωςθ τθσ αρχισ τθσ «ενιαίασ 

διοίκθςθσ», κακϊσ ςτο αχανζσ πεδίο του διοικθτικοφ δικαίου παρατθροφνται φαινόμενα διαφορετικισ 

ερμθνείασ και πρακτικισ από τα επιμζρουσ διοικθτικά κζντρα, ανάλογα με τισ ςκοπιμότθτεσ και τισ 

δυνάμεισ που εμφιλοχωροφν κατά περίπτωςθ (οικονομία τθσ διαδικαςίασ, αναιτιολόγθτθ 

                                                           
5
 Lukacs G. Ιςτορία και Σαξικι ςυνείδθςθ, μτφρ Ραπαδάκθσ Γ., εκδ. Οδυςςζασ, Ακινα 2009. 
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προτεραιοποίθςθ υποκζςεων προσ εξζταςθ, κακυςτζρθςθ προςαρμογισ ςτισ αλλεπάλλθλεσ εναλλαγζσ 

εγκφκλιων διαταγϊν κλπ)6.  

1.1 Παραγωγι Δικαίου: Μια κρατικι υπόκεςθ. 

Τα νεωτερικά κράτθ οικοδομοφνται ςτθ βάςθ ενόσ γενικευμζνου consensus. Για  να διατθρθκεί, 

επομζνωσ, αδιάρρθκτθ θ ςχζςθ κυριαρχίασ που διατθρεί τουσ εξουςιαηόμενουσ ςτθ κζςθ των εν λευκϊ 

ςυναινοφντων, θ κρατικι εξουςία οχυρϊνεται γραπτϊσ, ωσ προσ τον τρόπο άςκθςθσ και λειτουργίασ 

τθσ, πίςω από το προςτατευτικό πλαίςιο των νομικϊν κανόνων που θ ίδια μόνο δικαιοφται να κεςπίηει. 

Οι ςυνταγματικοί κανόνεσ είναι μία παραδειγματικι περίπτωςθ εξαςφάλιςθσ τθσ λεγόμενθσ legalitas 

τθσ εξουςίασ. Θ de facto κυριαρχία περιάπτεται τον τφπο τθσ νόμιμθσ, de jure, ανεπίδεκτθσ 

αμφιςβιτθςθσ κυριαρχίασ. Σφμφωνα όμωσ και με τον Rousseau, θ αποτελεςματικι επιβολι τθσ 

κρατικισ εξουςίασ, θ οποία είναι κεμελιϊδεσ γνϊριςμα τθσ οντολογίασ τθσ τελευταίασ, απαιτεί τθ 

ςυνδρομι δφο όρων· τθσ νομιμότθτασ αλλά και τθσ νομιμοποίθςθσ. Γιατί «Ο ιςχυρότεροσ δεν είναι 

ποτζ τόςο ιςχυρόσ ϊςτε να παραμείνει κφριοσ, εάν δε μεταβάλει τθ δφναμι του ςε δίκαιο *ς.ς. 

νομιμότθτα+ και τθν υποταγι ςε κακικον *νομιμοποίθςθ+»7.  

Θ νόμιμθ, ορκολογικι, ενςωματωμζνθ ςε κανόνεσ αυξθμζνθσ τυπικισ ιςχφοσ εξουςία, όπωσ 

απαντάται και ςτουσ ιδεοτφπουσ του Max Weber, αποκτά νομιμοποίθςθ και αποδοχι ςτθ ςυνείδθςθ 

των εξουςιαηόμενων, εφόςον οι τελευταίοι πεικαναγκάηονται να υπακοφουν ςτουσ αυτοφσ κανόνεσ, 

παρζχοντάσ τθσ διθνεκι αναγνϊριςθ. Θ legitimitas, λοιπόν, θ a posteriori νομιμοποίθςθ, θ οποία 

επιςφραγίηει τθν ικανότθτα αποτελεςματικισ επιβολισ τθσ κρατικισ εξουςίασ, διαςφαλίηεται με τθν 

περιζλευςθ του  μονοπωλίου τθσ νόμιμθσ βίασ και του καταναγκαςμοφ ςτθν αποκλειςτικότθτα του 

κυρίαρχου κράτουσ. Θ «νομιμότθτα» των μζςων, επομζνωσ, και θ αναγόρευςθ κάκε μετερχόμενου 

μζςου ςε «νόμιμο», απόκειται ςτθ μοναδικι εξουςία και βοφλθςθ του κράτουσ, θ οποία βοφλθςθ 

προβάλλει ςαρωτικι και αμείλικτθ απζναντι ςε κάκε άλλθ αντίρροπθ κζλθςθ εντόσ του κοινωνικοφ 

ςχθματιςμοφ που δφναται να απειλιςει τθν παντοδυναμία τθσ και, κατά ςυνζπεια, τθν 

αποτελεςματικι επιβολι τθσ. 

Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςτθν ιδιοςυςταςία του κρατικά 

εγγυθμζνου δικαίου και ςτθν ζννομθ τάξθ που αυτό ιδρφει. Συγκροτθςιακό και αναπόςπαςτο ςτοιχείο 

του τεκειμζνου δικαίου είναι θ ενδθμικι ςε αυτό ζννοια τθσ βίασ (κατά Walter Benjamin) άλλωσ των 

μζςων εξαναγκαςμοφ (κατά Max Weber), που εγγυϊνται αφενόσ τθ μονοπωλιακι κζςπιςθ του δικαίου 

από τον κρατικό μθχανιςμό, αφετζρου τθ δεςμευτικότθτα και τθν επιτελεςτικότθτα των κανόνων του 

κατά τον επικακοριςμό των κοινωνικϊν ςχζςεων. Θ δθμιουργία του δικαίου επενεργεί καταλυτικά και 
                                                           
6
 Βλ. παρακάτω κεφ. 2.3 Θ κρίςθ τθσ κυριαρχίασ. 

7
 Rousseau J.J., Σο Κοινωνικό υμβόλαιο, μτφρ. ςτα ελλθνικά Κωςτελζνοσ, Κεφ. 3, ςελ. 24. 
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απόλυτα ςτθν υπάρχουςα κοινωνικι ςυνκικθ, εγκαινιάηοντασ μια νζα νομικι τάξθ πραγμάτων θ οποία 

κα διατρζχει κανονιςτικά τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, τοποκετϊντασ νζα ςυμπεριφορικά όρια. Κάκε τζτοια 

κακολικισ ιςχφοσ μεταβολι ςυνοδεφεται από τθν εγγυθτικι δφναμθ τθσ –κεςμικισ, δικαιοκετικισ 

πλζον- βίασ.   

Θ αποκλειςτικότθτα που φζρει το «κρατικό ίδρυμα»8 ςτθ ςφςταςθ «ζννομθσ τάξθσ» δεν 

αποκλείει βζβαια τθν εμφάνιςθ ςυςτθμάτων ορκολογικϊν κανόνων και από άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

ι ςυνδζςμουσ. Θ διαφοροποίθςθ αυτϊν των κανονιςτικϊν ςυςτθμάτων, όμωσ, ζγκειται ςτθν 

ανιςοβαρι –ζναντι τθσ κρατικισ νομοπαραγωγισ- τυπικι και υλικι ιςχφ που φζρουν, κακϊσ τα μζςα 

εξαναγκαςμοφ των διαφόρων κοινωνικϊν ςυνδζςμων αναχαιτίηονται και υπερκαλφπτονται ςε 

περίπτωςθ ςφγκρουςισ τουσ με τον βίαιο νομικό εξαναγκαςμό τθσ πολιτειακισ κοινότθτασ9. Αυτι τθ 

διαπίςτωςθ υπερκεματίηει και ο Benjamin ςυμπεραίνοντασ ότι ςε κάκε πολιτικά οργανωμζνο 

κοινωνικό ςφςτθμα που αρκρϊνεται ςτθ βάςθ δικαϊκϊν κανόνων, προκρίνεται θ αναγνϊριςθ μόνο των 

ζννομων ςκοπϊν, οι οποίοι αφομοιϊνουν του ατομικοφσ-φυςικοφσ με τθ χριςθ τθσ «νόμιμθσ βίασ», 

προκειμζνου να αδρανοποιείται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ανατρεπτικισ βίασ από μεμονωμζνα άτομα ι 

κοινωνικοφσ ςυνδζςμουσ, θ οποία κα απειλοφςε, αμφιςβθτϊντασ τθν, τθν ζννοια του κρατικοφ δικαίου 

ςτον πυρινα τθσ. 

Το κετικό δίκαιο, λοιπόν, - το μόνο ιςχυρό και αναγνωριςμζνο δίκαιο, ςφμφωνα με τα 

επικρατοφντα ρεφματα του νομικοφ κετικιςμοφ και νομικοφ μονιςμοφ - είναι θ εκδιλωςθ τθσ κρατικισ 

βοφλθςθσ, θ γραπτι αποτφπωςθ τθσ μονομεροφσ διαμόρφωςθσ (από τθν πολιτικι εξουςία) των ορίων 

του κοινωνικοφ πράττειν και, κυρίωσ, θ επικφρωςθ του δικαιϊματοσ του κράτουσ να επεμβαίνει ςτισ 

ατομικζσ ελευκερίεσ, κατά τθ κζςθ του Neumann10. 

1.2 Κανόνασ δικαίου: το αναπόςπαςτο επιμζρουσ ςυςτατικό του όλου. 

Σφμφωνα με μία κεωρία του δικαίου, ο νομικόσ κανόνασ ενςαρκϊνει το δίπολο του Είναι και του 

Δζοντοσ. Σε αυτό το ηεφγοσ  το Δζον παρουςιάηεται ανεπθρζαςτο από τθ ςφαίρα του πραγματικοφ, δεν 

ανάγεται οφτε ςτθν προςταγι τθσ βουλιςεωσ του νομοκζτθ οφτε ςτθν εκάςτοτε ςυμπεριφορά ι ςχζςθ 

τθν οποία ορίηει ο κανόνασ, προςδίδοντασ, ζτςι, ςτον κανόνα δικαίου μια αξιολογικι ουδετερότθτα και 

ανεξαρτθςία από τθν επικράτεια του κοινωνικοφ, του πολιτικοφ ι του οικονομικοφ. Δεν είναι, δθλαδι, 

παρά «το νόθμα ενόσ ενεργιματοσ με το οποίο μια ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά επιβάλλεται, 

απαγορεφεται ι επιτρζπεται», κατά Kelsen.  

                                                           
8
 Ορολογία που απαντάται ςτα ζργα του Max Weber και εν προκειμζνω ςτο Οικονομία και Κοινωνία- Δ’ 

Σόμοσ: Κοινωνιολογία του Δικαίου, μτφρ. ςτα ελλθνικά Γκιοφρασ Κ., εκδ. Σαββάλασ, Ακινα 2011. 
9
 ό.π. ςελ. 11. 

10
 Neumann F., Θ ζννοια τθσ πολιτικισ ελευκερίασ, μτφρ. ςτα ελλθνικά Λυκιαρδόπουλοσ Γ., εκδ. Ζραςμοσ, 

Ακινα 1989, ςελ. 19 επ.  
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Εδϊ, ωςτόςο, εντοπίηεται μια ςθμαντικι παράλειψθ κατά τθ ςφλλθψθ αυτισ τθσ ζντονα 

φορμαλιςτικισ κεωρίασ, θ οποία διακρίνει ςε αντικετικά ηεφγθ τθ μορφι και το περιεχόμενο του 

κανόνα δικαίου, όπωσ επίςθσ και τθν ζννοια του δικαίου από το ςκοπό του. Το κανονιςτικό δζον που 

κυοφορεί ο κανόνασ δικαίου είναι μεταβλθτό και εξαρτϊμενο από τθν εκάςτοτε βοφλθςθ τθσ 

νομοκετικισ εξουςίασ, ενϊ ολοκλθρϊνεται μόνο με τθν αποτελεςματικι επιβολι του, τθν εφαρμογι 

του κανόνα, τθν εξωτερικι του εμφάνιςθ, δθλαδι, ςτον κόςμο του πραγματικοφ, ωσ εμπειρικό 

γεγονόσ. Θ μορφι και το περιεχόμενο του κανόνα είναι αλλθλζνδετα, κακϊσ θ δεςμευτικότθτα, θ 

κανονιςτικότθτα και θ αξιακι διαβάκμιςθ του περιεχομζνου του, βρίςκεται ςε ευκεία αναλογία με τθν 

τυπικι ιςχφ που ενδφεται μορφολογικά και με το κωδικοποιθμζνο ςφςτθμα ςτο οποίο ανικει. Θ 

ςαφισ, επομζνωσ, διάκριςθ μεταξφ Είναι και Δζοντοσ, οντολογικοφ και κανονιςτικοφ ςτοιχείου, μορφισ 

και περιεχομζνου του νομικοφ κανόνα δεν είναι πάντα ευχερισ.  

Ο κανόνασ δικαίου αυτοκεμελιϊνεται και αυτονομιμοποιείται μόνο ςτο βακμό που ταυτίηεται με 

τθν κυρίαρχθ βοφλθςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ φζρει μια αυταξία θ οποία ενεργοποιεί αφ’ εαυτισ τθν 

απαξία ςε περίπτωςθ παραβίαςισ του. Θ υποχρζωςθ προσ ςυμμόρφωςθ με το περιεχόμενο των 

τεκειμζνων κανόνων προκφπτει από τθν ίδια τθν φπαρξι τουσ. Διαχζουν μια ανεπίδεκτθ αμφιςβιτθςθσ 

ιςχφ, θ οποία ςθμειολογικά εκπροςωπεί τθν ανζγγιχτθ ιςχφ τθσ κυριαρχίασ. Ράςα εκδιλωςθ  

παρζκκλιςθσ από τα οριηόμενα ςτουσ πρότυπουσ κανόνεσ περιεχόμενα ςυνιςτά μακθματικά και 

εκδιλωςθ απόςχιςθσ από τισ επιταγζσ τθσ εξουςίασ. Αυτι θ επαγωγικι διαπίςτωςθ «ξεκλειδϊνει» 

αυτόματα τθν ιςχφ τθσ «ςυντθρθτικισ του δικαίου βίασ»11 θ οποία, ταυτιηόμενθ με φυςικό ι νομικό 

εξαναγκαςμό, ςπεφδει να επαναφζρει τθν προτζρα τάξθ πραγμάτων, να αναςυςτιςει τθ 

διαταραχκείςα ειρινευςθ του αγακοφ ι τθσ κοινωνικισ ςυνκικθσ. 

Συνεχίηοντασ αυτόν το ςυλλογιςμό ο Weber επίςθσ υπογραμμίηει ότι θ υποταγι ςτουσ κανόνεσ 

δικαίου δεν διζπεται απαραίτθτα από κάποιου είδουσ ςκοπιμότθτα, αλλά είναι κάτι νομοτελειακό, μια 

μθχανιςτικι και αναπόφευκτθ αντίδραςθ που ευκυγραμμίηεται απόλυτα με το αναμενόμενο πράττειν 

των κοινωνϊν που ηουν ςε μία ιεραρχικά δομθμζνθ κοινότθτα θ οποία οργανϊνεται από μια κεντρικι 

κρατικι εξουςία. 

 Συναφισ είναι και θ αντίλθψθ του Jhering περί του δικαϊκοφ ςυςτιματοσ, ο οποίοσ αναγορεφει 

τθν εκάςτοτε κυρίαρχθ ςκοποκεςία ςε γενεςιουργό αιτία τθσ δικαϊκισ ιδεολογίασ. Ρρεςβεφοντασ ότι το 

ατομικό, υποκειμενικό βουλθτικό ςτοιχείο εξαναγκάηεται να ςυμμορφωκεί με τισ επιταγζσ του 

«αντικειμενικοφ», πολιτειακά επιβαλλόμενου δζοντοσ, διανοίγει τα κεωρθτικά μονοπάτια που 

                                                           
11

 Benjamin W. Για μια κριτικι τθσ βίασ, μτφρ. ςτα ελλθνικά Μαρςιανόσ Λ., εκδ. Εργαςτιρι τθσ 
Ελευκεριακισ Κουλτοφρασ, Ακινα, 2002, ςελ. 5 επ. 
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ακτινογραφοφν τθν πορεία του δικαίου και τον κομβικό του ρόλο ςτθ κεμελίωςθ τθσ κυριαρχίασ ςτισ 

νεωτερικζσ κοινωνίεσ. 

Θ υλικι, εξωτερικι διάςταςθ του δικαίου γίνεται αντιλθπτι κατά τθ διαδικαςία περιζλευςθσ 

ςυγκεκριμζνων πραγματικϊν περιςτάςεων ι ςυμπεριφορϊν ςτθν ερμθνεία του περιεχομζνου, του 

«ιςχφοντοσ νοιματοσ» του εκάςτοτε κανόνα, ςτο πλαίςιο τθσ μεκόδου τθσ «νομικισ υπαγωγισ», άλλωσ 

«ανεφρεςθσ δικαίου»12. Με αυτόν τον τρόπο το δίκαιο ξεδιπλϊνει τθ δυνατότθτά του να διαπερνάει 

όλο το φάςμα τθσ πραγματικισ ηωισ, δθλαδι εφαρμόηεται. 

Τι ςυμβαίνει, εντοφτοισ, όταν θ ενςαρκωμζνθ ςε αμζτρθτεσ ψθφίδεσ «δικαίου» κυριαρχία 

εκτρζπεται των τεκειμζνων ορίων ςτθ χαρτογράφθςθ των οποίων είχε ςυμβάλει; Ρϊσ διαπιςτϊνεται 

και πϊσ περιγράφεται θ μονομερισ ανάκλθςθ από το κυβερνϊν όργανο παγιωμζνων κανόνων και θ 

ταυτόχρονθ εγκαινίαςθ νζου δικαίου, ζκτακτου και αδιαπζραςτου ελζγχου, που ανανοθματοδοτεί με 

άλλουσ ςκλθρότερουσ όρουσ τθν «ευταξία» και τθν «ευρυκμία» τθσ κοινωνίασ;  

Είναι θ ςτιγμι που καταςκευάηεται μία νζα νομικι πραγματικότθτα θ οποία ςυνεκδοχικά ιδρφει 

νζεσ «δεδομενικότθτεσ/κανονικότθτεσ» ςτα πεδία που επθρεάηουν τισ ηωζσ των πολιτϊν. Θ –δυςτοπικι 

για πολλοφσ- νζα πραγματικότθτα ςυναντά τα κοινά τθσ γνωρίςματα με τθν πολιτικι κεωρία τθσ 

«κατάςταςθσ εκτάκτου ανάγκθσ», θ οποία μασ παρζχει χρθςτικά ςθμαςιολογικά εργαλεία για τθν 

πιςτότερθ διερμινευςθ των δεδομζνων αυτϊν.  

 

 

Το Κράτοσ Δικαίου ςε κατάςταςθ πολιορκίασ 

 «Θ παράδοςθ των καταπιεςμζνων μάσ διδάςκει ότι  

θ ‘κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ’ που ηοφμε τϊρα  

δεν είναι θ εξαίρεςθ αλλά ο κανόνασ.» 

W. Benjamin - Όγδοθ Θζςθ για τθ Φιλοςοφία τθσ Ιςτορίασ13 

 

                                                           
12

 Οι δφο βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που φανερϊνουν τθν εμπλοκι των δθμοςίων ςυνδζςμων ςτθ δικαϊκι 
ςφαίρα είναι αφενόσ θ ενζργεια τθσ κζςπιςθσ, ςυγκρότθςθσ ορκολογικϊν κανόνων (δθμιουργία δικαίου), 
αφετζρου θ «ανεφρεςθ δικαίου», θ εφαρμογι, δθλαδι, των κεςπιςμζνων πρότυπων κανόνων επί 
μεμονωμζνων περιπτϊςεων που υπάγονται ςε αυτοφσ κατόπιν μεκοδικισ ερμθνείασ βάςει αντικειμενικϊν 
δεδομζνων. Βλ. Weber M., ό.π.π. ςελ. 59  
13

 Benjamin W. Θζςεισ για τθ Φιλοςοφία τθσ Ιςτορίασ, μτφρ. ςτα ελλθνικά από τισ εκδόςεισ ‘Λζςχθ 
Καταςκόπων του 21

ου
 αι.’, Ακινα 2014. 
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 Θ ζννοια τθσ «κατάςταςθσ (εκτάκτου) ανάγκθσ» ι «κατάςταςθσ εξαίρεςθσ» ι «κατάςταςθσ 

πολιορκίασ» ζχει επικρατιςει ςαν νομο-τεχνικόσ όροσ για να περιγράψει τθν ενεργοποίθςθ ενόσ 

ςυνόλου νομικϊν φαινομζνων, τα οποία όμωσ δεν εξωτερικεφονται μονομερϊσ ςτο δικαϊκό, νομικό 

πεδίο, αντικζτωσ, ςθματοδοτοφν πρωτίςτωσ και μια ουςιϊδθ μεταβολι ςτθν επικράτεια του πολιτικοφ.  

Θ εγκακίδρυςι τθσ επιςυμβαίνει ωσ -κεςμικά προβλεπόμενθ, οπότε και φυςικι- ςυνζχεια μετά 

τθν αποςτακεροποίθςθ του πολιτικοκοινωνικοφ ςτερεϊματοσ και ταυτίηεται με τθν ανάγκθ 

αποκατάςταςθσ τθσ διερρθγμζνθσ αυτισ κανονικότθτασ και τθν ανάγκθ επαναφοράσ του 

διαςαλευκζντοσ κακεςτϊτοσ, προκρίνοντασ το δόγμα τθσ αυτοπροςταςίασ και αυτοςυντιρθςθσ τθσ 

κρατικισ εξουςίασ: Salus populi suprema lex est.  Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, ότι θ ίδια θ κατάςταςθ 

εξαίρεςθσ κομίηει μια νζα ανατροπι του ιςχφοντοσ κακεςτϊτοσ, εφορμϊντασ και αναςτζλλοντασ τθ 

δικαϊκι επικράτεια ςχεδόν κακολικά και κεςμοκετϊντασ ζνα νζο ςφνολο κανόνων δικαίου. Εφλογα, 

λοιπόν, θ κατάςταςθ ανάγκθσ υπολαμβάνεται ςαν μια ιδιαίτερθ εκδιλωςθ τθσ κυριαρχίασ, θ οποία 

εκβάλλει με δυςδιάκριτθ ζνταςθ και ζκταςθ τόςο ςτο χϊρο του δικαϊκοφ όςο και του πολιτικοφ 

ςτοιχείου, των οντολογικϊν πυλϊνων τθσ εξουςίασ.  

 

2.1 Νόμοσ και κατάςταςθ εξαίρεςθσ 

Εάν ανατμθκεί θ ζννοια τθσ κατάςταςθσ εξαίρεςθσ ςτουσ ςυςτατικοφσ και κεμελιωτικοφσ τθσ 

όρουσ, κα εντοπιςτοφν δφο ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία τείνουν να αποτελοφν ιςτορικά τον κοινό τόπο 

κατά τθν πρόβλεψθ και εφαρμογι τθσ.  

Αρχικά, θ κιρυξθ τθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ ακολουκεί τθ νόρμα τθσ αυτοδίκαιθσ μεταφοράσ και 

ςυγκζντρωςθσ τθσ εξουςίασ ςε μονοπρόςωπο εκτελεςτικό όργανο. Αυτό το ίδιον γνϊριςμά τθσ, που 

ιςτορικά παραμζνει αταλάντευτο και ςυνεπϊσ αποτελεί κομμάτι τθσ οντολογίασ τθσ, απαντάται ιδθ 

ςτο ωμαϊκό Δίκαιο, όπου ο «Dictator» υποδεικνφεται απευκείασ από τουσ κόλπουσ τθσ εκτελεςτικισ 

εξουςίασ (ςυγκλιτου), με απεριόριςτθ εξουςία (imperium magnum), και αναβιϊνει αργότερα με τθ 

μορφι των ζκτακτων αναγκαςτικϊν διαταγμάτων νομοκετικισ ιςχφοσ (Statutes of Proclamation) που 

εξζδιδε αποκλειςτικά ο βαςιλιάσ τθσ Αγγλίασ. Στθ νεϊτερθ ιςτορία, ωσ εγγυθτισ και ρυκμιςτισ του 

πολιτεφματοσ ςε ταραχϊδεισ ςυνκικεσ, που δικαιολογοφν τθν ίδρυςθ εξαιρετικοφ κακεςτϊτοσ, 

προβλζπεται ενδεικτικά ςτο Γερμανικό Σφνταγμα τθσ Βαϊμάρθσ και ςτο Γαλλικό Σφνταγμα μετά το 1958 

ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, ενϊ ςτο Αμερικανικό Συνταγματικό Δίκαιο ςυναντάμε τθ νομιμοποίθςθ 

του επικεφαλισ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ να εφαρμόηει κανονιςτικά διατάγματα, ερμθνευτικά των 

ςυνταγματικϊν κανόνων, δυνάμει των «Inherent Powers». 
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  Το άλλο γνϊριςμα τθσ κατάςταςθσ εξαίρεςθσ, το οποίο επίςθσ παραμζνει αναλλοίωτο, ωσ 

περιεχόμενο και ουςία τθσ, κατά τθν ιςτορικι τθσ πορεία, αφορά ςτθν αναπόςπαςτθ ςφνδεςι τθσ με 

το κρατικό μονοπϊλιο τθσ υλικισ και νομικισ νόμιμθσ βίασ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ.  

Θ ςχζςθ του κυρίαρχου με τον νόμο, εξάλλου, ςυνιςτά πάντα μια ςχζςθ εξαίρεςθσ. Ο κυρίαρχοσ 

περιλαμβάνεται ςτθν ζννομθ τάξθ υπό τον όρο ότι εξαιρείται από αυτιν, κακϊσ τθν επιβάλλει με 

εναρκτιρια βιαιοπραγία (δικαιοκετικι βία κατά Benjamin) και τθ ςυντθρεί με επάλλθλεσ, 

εξακολουκθτικζσ βιαιοπραγίεσ (ςυντθρθτικι του δικαίου βία- μονοπϊλθςθ μζςων καταναγκαςμοφ). Θ 

ζνταςθ τθσ βίασ που διαφυλάττει το δίκαιο λαμβάνει διαφοροποιθμζνο ςχιμα και ζνταςθ όταν 

εγκαινιάηεται μια περίοδοσ κρίςθσ, που προετοιμάηει τθν κίνθςθ τθσ επιβολισ κακεςτϊτοσ εξαίρεςθσ 

από τθν πολιτικι εξουςία. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ κζςθ του Weber αντθχεί διαχρονικι: Ωσ προσ τθν 

άςκθςθ βίασ ςτο εςωτερικό του, κάκε κράτοσ τείνει προσ τθ δικτατορία. 

Είναι πλζον ςαφζσ, βζβαια, ότι ςε ομαλζσ πολιτικά περιόδουσ και ςτθ βάςθ δικαιοκρατικϊν και 

θκικοπολιτικϊν αρχϊν, θ κρατικι βία δεν μπορεί να αςκείται ανεξζλεγκτα, και προσ τοφτο 

κεςμοκετοφνται τα όριά τθσ με τουσ καταςτατικοφσ κανόνεσ του Συντάγματοσ. Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, όμωσ, θ ενεργοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ κρυμματίηει τουσ «δικαιο-τεκειμζνουσ» 

φραγμοφσ τθσ εξουςίασ και επιτρζπει, νομιμοποιϊντασ τθν, τθν άμετρθ, ανζλεγκτθ και ανεμπόδιςτθ 

άςκθςθ υλικισ και κεςμικισ βίασ από το εκτελεςτικό όργανο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται οι ζκτακτεσ 

εξουςίεσ. Συνιςτά μία από τισ ςυνκικεσ που επαλθκεφουν ωσ επίκαιρθ τθ κζςθ του Weber για τθ 

ςχζςθ κράτουσ και κεςπιηόμενου εξ αυτοφ δικαίου: Οι νόμοι του κράτουσ τίκενται με κακολικι ιςχφ 

ςτθν οποία εμπίπτουν όλοι ανεξαιρζτωσ· το κράτοσ, όμωσ, διατθρεί τθν αποκλειςτικι ευχζρεια και το 

αποκλειςτικό δικαίωμα να υπερβαίνει, αναιρϊντασ το, το δίκαιο που το ίδιο (το κράτοσ) κεςπίηει. 

2.2 Η ςυνταγματικι πρόβλεψθ του Δικαίου τθσ Ανάγκθσ ςτθν Ελλάδα 

Στθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ θ αμφιλεγόμενθ ζννοια τθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ ζχει επίςθσ 

«κετικοποιθκεί» και ςυνταγματοποιθκεί, κακϊσ προβλζπεται ςτο ελλθνικό Σφνταγμα και αποδίδεται 

με τον όρο «κατάςταςθ πολιορκίασ» ςτο άρκρο 48. Σθμειωτζον ότι κατά τθν αναδρομι τθσ ζννοιασ 

ςτθν εγχϊρια ςυνταγματικι ιςτορία γίνεται αντιλθπτό, ςε αρμονία με τισ ωσ άνω διαπιςτϊςεισ, ότι θ 

πρόβλεψθ τθσ κιρυξθσ τθσ χϊρασ ςε κατάςταςθ πολιορκίασ παραμζνει, ωσ κυβερνθτικι πράξθ, ςτθν 

αποκλειςτικι δικαιοδοςία του εκτελεςτικοφ ςϊματοσ14. Διότι, παρ’ όλο που θ Βουλι είναι αυτι που 

διατθρεί τθν πρωτοβουλία για τθν κιρυξθ τθσ κατάςταςθσ πολιορκίασ, ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 

                                                           
14

 βλ. Σφνταγμα 1975/1986/2001/2008. Αξιοςθμείωτθ είναι θ επανάλθψθ τθσ ορολογίασ που υιοκετοφςε 
το Σφνταγμα του 1952 ςτο άρκρο 91, το οποίο κάλυπτε εξίςου τθν περίπτωςθ διαςάλευςθσ τθσ δθμόςιασ 
τάξθσ από εςωτερικοφσ κινδφνουσ, ειςάγοντασ εμμζςωσ τθν ζννοια του «εςωτερικοφ εχκροφ». 
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είναι το όργανο που προςωποποιεί τθ ςυγκζντρωςθ νομοκετικϊν και εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν ςε μία 

εξουςία. 

Θ ratio που αναςφρει από τθν αδράνεια αυτι τθν εξαιρετικι κατάςταςθ μπορεί, ςφμφωνα με το 

Σφνταγμα, να είναι είτε εξωτερικζσ (εξωτερικοί κίνδυνοι, άμεςθ απειλι τθσ εκνικισ αςφάλειασ) είτε 

εςωτερικζσ αντίπαλεσ δυνάμεισ (ζνοπλο κίνθμα για τθν ανατροπι του πολιτεφματοσ). Θ ηωτικι για τθ 

δθμοκρατικι τάξθ ςθμαςία αυτισ τθσ πρόβλεψθσ αποκαλφπτεται μζςα από τθν ποιότθτα τθσ 

μεταβολισ που επιφζρει, θ οποία και αποκρυςταλλϊνεται ςτθν ζννοια τθσ αναςτολισ. Το άρκρο 48, 

βραχυλογικά, μπορεί να παρομοιαςτεί με τθν «απαςφάλιςθ» τθσ «βαλβίδασ αςφαλείασ» των 

κατοχυρωμζνων ελευκεριϊν του πρϊτου μζρουσ του Συντάγματοσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια 

«εξουδετερϊνει» αφενόσ  δικαιϊματα όπωσ θ ελεφκερθ μετακίνθςθ των πολιτϊν15, οι εγγυιςεισ κατά 

τθσ αυκαίρετθσ ςφλλθψθσ και προςωποκράτθςθσ16, το απαραβίαςτο τθσ κατοικίασ17, το δικαίωμα του 

ςυνζρχεςκαι18 και ςυνεταιρίηεςκαι19, του απορριτου των επικοινωνιϊν20 και τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

εργαςία21, αφετζρου ελευκερίεσ όπωσ του Τφπου22 και θ ςυνδικαλιςτικι23. Ραράλλθλα, με τθν 

αδρανοποίθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν αρμοδιότθτα των ποινικϊν δικαςτθρίων24 και τθν 

άρςθ τθσ απαγόρευςθσ που τίκεται ςτο άρκρο 8 («Δικαςτικζσ επιτροπζσ και ζκτακτα δικαςτιρια *..+ δεν 

επιτρζπεται να ςυςτακοφν»), προβλζπει ζμμεςα τθ ςφςταςθ ειδικϊν δικαςτθρίων, τα οποία δομικά και 

λειτουργικά κα διζπονται από το νζο δίκαιο, αυτό τθσ εξαίρεςθσ. 

Βαρφνουςα ςθμαςία ζχει επίςθσ θ πρόβλεψθ που ειςάγεται ςτθν παράγραφο 5 του οικείου 

άρκρου, θ οποία παρζχει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου από τον ΡτΔ, 

ςτο πλαίςιο τθσ ιςχφοσ του δικαίου τθσ ανάγκθσ. 

Θ διάταξθ αυτι ουςιαςτικά κακιςτά τον  Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ αποκλειςτικό ρυκμιςτι του 

ςυνόλου τθσ δθμόςιασ ηωισ για όςο διάςτθμα διαρκοφν οι ζκτακτεσ περιςτάςεισ του άρκρου 48. Κατά 

τθν ζκδοςθ Ρράξεων Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ο ΡτΔ ενεργεί ςαν νομοκετικό όργανο, 

επιςφραγίηοντασ τθ μεταβίβαςθ τθσ τακτικισ αρμοδιότθτασ του νομοκετικοφ ςϊματοσ ςτο 

εκτελεςτικό. Ο μοναδικόσ ζλεγχοσ που προβλζπεται, ωσ φςτατθ δικλείδα αςφαλείασ, από τον 

ςυντακτικό νομοκζτθ για τισ πράξεισ αυτζσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, διενεργείται από τθ Βουλι, 

                                                           
15

 άρκρο 5 παρ. 4 Συντάγματοσ 1975/1986/2001/2008. 
16

 άρκρο 6 Συντάγματοσ 
17

 άρκρο 9 ό.π. 
18

 άρκρο 11 
19

 άρκρο 12 παρ. 1-4 
20

 άρκρο 19 
21

 άρκρο 22 
22

 άρκρο 14 
23

 άρκρο 23 
24

 άρκρα 96, 97 
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μζςα ςε δεκαπζντε θμζρεσ από τθ ςφγκλθςι τθσ ςε ςφνοδο, κακϊσ θ τελευταία παραμζνει αρμόδια για 

τθν κφρωςι τουσ. Ωςτόςο, κίνδυνοσ για τθ δθμοκρατικι νομιμότθτα ελλοχεφει και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ, κακϊσ οι ΡΝΡ που δεν κυρϊνονται τελικά από τθ Βουλι, κακίςτανται ανυπόςτατεσ μόνο 

ex nunc, ενϊ όλα τα «ζννομα» αποτελζςματα που τυχόν είχαν παραγάγει κατά το χρονικό διάςτθμα 

πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ του δεκαπενκθμζρου, και ςυνεπϊσ πριν κοινοβουλευτικά νομίμωσ 

κεςπιςτοφν, εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Θ δυνθτικι ενεργοποίθςθ ενόσ «δικαίου τθσ ανάγκθσ» υπολανκάνει και ςε άλλεσ ςυνταγματικζσ 

διατάξεισ οι οποίεσ αφοροφν παραγωγι νόμων ι διαταγμάτων που χαίρουν κφρουσ και ιςοδυναμίασ με 

τουσ κοινοβουλευτικοφσ νόμουσ.  

Συγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 44 παρ. 1 του Συντάγματοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ πράξεων 

νομοκετικοφ περιεχομζνου από τον αρχθγό του κράτουσ  όταν ςυντρζχει «εξαιρετικά επείγουςα και 

απρόβλεπτθ ανάγκθ». Οι πράξεισ αυτζσ εκδίδονται μετά από πρόταςθ και κακ’ υπόδειξθ του 

υπουργικοφ ςυμβουλίου, κολϊνοντασ εκ νζου τα όρια μεταξφ των αρμοδιοτιτων τθσ εκτελεςτικισ και 

τθσ νομοκετικισ εξουςίασ. Θ κατάχρθςθ που απαντάται κατά τθν καταφυγι ςτθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, 

προκειμζνου να παραχκοφν υβριδικοί νόμοι που, όπωσ υποςτθρίηει θ κεωρία, εκφεφγουν του 

δικαςτικοφ ελζγχου25, αξιοποιεί ςυνικωσ τθ νομικι αοριςτία του όρου τθσ «ανάγκθσ», θ οποία οφείλει, 

κατά το γράμμα του Συντάγματοσ, να είναι ςωρευτικά «επείγουςα και απρόβλεπτθ». Θ πρακτικι που 

είκιςται να ακολουκείται από τα εκτελεςτικά όργανα του κράτουσ, κατά τθν ζκτακτθ αυτι νομοκετικι 

τουσ δραςτθριότθτα, είναι θ κατά βοφλθςθ πρόςδοςθ του απαραίτθτου ερμθνευτικοφ νοιματοσ ςτον 

όρο, ϊςτε να νομιμοποιιςουν τθν ιδιότυπθ νομοπαραγωγικι τουσ ενζργεια. Σθμειωτζον ότι και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ, ακόμα και εάν δεν κυρωκεί θ ΡΝΡ ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία από τθ Βουλι, δεν 

διαταράςςονται οφτε ανακαλοφνται τα ζννομα αποτελζςματα που ζχει ιδθ προκαλζςει, κακϊσ κα 

παφςει να ιςχφει μόνο για το μζλλον. Ζτςι δικαιολογείται και ο –κατά πολλοφσ νομικοφσ κεωρθτικοφσ 

προςφυισ- χαρακτθριςμόσ τουσ ωσ «κανόνων δικαίου προςωρινισ ιςχφοσ».  

Στο ίδιο πνεφμα παρζκκλιςθσ από τθν τακτικι κοινοβουλευτικι παραγωγι κανόνων δικαίου 

εφαρμόηεται και το άρκρο 76 παρ. 4 του Συντάγματοσ ςε ςυνδυαςτικι ερμθνεία με το άρκρο 109 του 

                                                           
25

 βλ. Χρυςόγονοσ Κ. Ο ζλεγχοσ τθσ ςυνδρομισ των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων για τθν ζκδοςθ πράξεων 
νομοκετικοφ περιεχομζνου, ΕλλΔ 1991, ςελ. 709-710. Ο ςυγγραφζασ χαρακτθρίηει ωσ κρατοφςα τθν 
άποψθ ότι οι πράξεισ αυτζσ δεν είναι διοικθτικζσ κανονιςτικοφ περιεχομζνου, αλλά νόμοι με τθν ανάλογθ 
τυπικι ιςχφ, ςυνεπϊσ δεν εμπίπτουν ςτθν ακυρωτικι αρμοδιότθτα του ΣτΕ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτό ότι δικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ ςυνταγματικότθτασ χωρεί, ex constitutionem, αλλά αφορά 
μόνο το περιεχόμενο των ΡΝΡ, όχι τθν ευχζρεια του ζκτακτου νομοκζτθ (εκτελεςτικοφ οργάνου) να κρίνει 
για τθν αναγκαιότθτα ι μθ τθσ ζκδοςισ τουσ. Ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ, λοιπόν, δεν μπορεί να ειςζλκει ςτθ 
ςφαίρα των πολιτικϊν κρίςεων του νομοκετικοφ οργάνου περί αναγκαιότθτασ κζςπιςισ τουσ, ςυνεπϊσ θ 
ςυνδρομι ι μθ των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων για τθν –κατά παρζκβαςθ τθσ τακτικισ νομοκετικισ 
διαδικαςίασ- ζκδοςθ ΡΝΡ επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου για τθ κζςπιςι τουσ οργάνου. 
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Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ. Οι εν λόγω διατάξεισ ορίηουν τα ςχετικά με τθν ψιφιςθ νομοςχεδίων ι 

προτάςεων νόμων που ονοματίηονται και ειςάγονται από τθν κυβζρνθςθ ωσ «κατεπείγοντα». Στο 

άρκρο 109 αναφζρεται, μεταξφ άλλων, ότι «θ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ των κατεπειγόντων νομοςχεδίων 

και κατεπειγουςϊν προτάςεων νόμων ολοκλθρϊνεται ςε μία ςυνεδρίαςθ, που διαρκεί κατ’ ανϊτατο 

όριο δζκα ϊρεσ», ενϊ «μετά τθ ςυμπλιρωςθ του δεκαϊρoυ κθρφςςεται περαιωμζνθ θ ςυηιτθςθ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο και αν βρίςκεται και διεξάγεται θ ψθφοφορία καταρχιν, κατ’ άρκρο και ςτο 

ςφνολο». Αναφαίνεται ακόμα ζνα εξαιρετικό προνόμιο τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, κακϊσ τθσ 

αναγνωρίηεται το δικαίωμα να ειςάγει ςτθ διαδικαςία τθσ κοινοβουλευτικισ κφρωςθσ νομοςχζδια ι 

προτάςεισ νόμων ςυρρικνϊνοντασ ςτο ελάχιςτο τον χρόνο που εφλογα απαιτείται για τθ ςυηιτθςι 

τουσ. Επιπρόςκετα, μζςα ςτο τικζμενο για τθν ψιφιςι τουσ αςφυκτικό χρονικό πλαίςιο 

καταςτρατθγείται ςτθν ουςία του το δικαίωμα των βουλευτϊν να ψθφίηουν και να εκφζρουν 

διαφοροποιθμζνθ γνϊμθ «κατά ςυνείδθςθ»26, κακότι ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ λεπτομερειακισ 

εξζταςθσ των υπό ψιφιςθ κανόνων και ςυνεπϊσ τθσ δυνατότθτασ κατ’ ουςίαν ελζγχου τθσ 

κυβζρνθςθσ· ειδικά οι βουλευτζσ τθσ πλειοψθφίασ «αναγκάηονται» επί τθσ ουςίασ να ςυμπορευτοφν 

άκριτα με τθν κυβερνθτικι βοφλθςθ. 

Θ ςυνταγματικι κζςπιςθ των ωσ άνω διατάξεων, λοιπόν, με τθν αναγνϊριςθ ςτθν εκτελεςτικι 

εξουςία τθσ αρμοδιότθτασ να παράγει πρωτογενϊσ κανόνεσ δικαίου, κατοχυρϊνει εν αρχι τθ δυνθτικι 

μεταβίβαςθ ιςχφοσ από τθ νομοκετικι ςτθν εκτελεςτικι εξουςία, μετατοπίηοντασ, ζτςι, τα 

διαχωριςτικά τουσ όρια. Θ ςυχνότθτα τθσ «αξιοποίθςθσ» αυτισ τθσ δυνατότθτασ από τθν εκτελεςτικι 

εξουςία, όμωσ, είναι ο ςθμαίνων δθλωτικόσ δείκτθσ τθσ πραγματικισ μεταβολισ που ςθμειϊνεται ςτο 

τρίπτυχο των κρατικϊν λειτουργιϊν27. Στθν επιτατικι και καταχρθςτικι εφαρμογι των κανόνων αυτϊν 

λανκάνει ςίγουρα μια απόπειρα παράκαμψθσ και αποφυγισ τθσ πολυφωνικισ διαδικαςίασ του 

κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και τθσ κοινοβουλευτικισ ψιφιςθσ των νόμων, ενϊ διαφαίνεται παράλλθλα 

και θ τάςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ να ςυςςωρεφει ιςχφ αφαιρϊντασ τθν από τα κεςμικά τθσ 

«αντίβαρα». Διαφαίνεται μια επιδίωξθ, δθλαδι, να γίνει θ τελευταία βαςικόσ ρυκμιςτισ και των 

νομοκετικϊν πραγμάτων, γεγονόσ που αποτελεί, εν πολλοίσ, ςφετεριςμό τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. Θ 

επιδιωκόμενθ διαςάλευςθ τθσ ιςορροπίασ μεταξφ των κρατικϊν εξουςιϊν, ςυνεπϊσ, οδθγεί 

μονόδρομα ςτθ φαλκίδευςθ του ίδιου του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

Επανερχόμενοι ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα τθσ εξαίρεςθσ, ςτθν Ελλάδα τθσ μνθμονιακισ 

περιόδου, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ουδζποτε ζγινε επίκλθςθ expressis verbis ςτθν εξαιρετικι 

περίςταςθ του άρκρου 48, ϊςτε το παραγόμενο δίκαιο να φζρει το ςυνταγματικό επίχριςμα του -

ςαφϊσ προςδιοριηόμενου ςτο οικείο άρκρο- «δικαίου τθσ ανάγκθσ». Εξάλλου, ανατρζποντασ 

                                                           
26

 άρκρο 60 παρ. 1 Σ 
27

 βλ. Ραράρτθμα 
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τοπικότθτεσ και χρονικότθτεσ, θ κατάςταςθ εξαίρεςθσ τείνει να ταυτίηεται με τον ίδιο τον κανόνα. Δεν 

είναι, δθλαδι, καν απαιτθτι ζςτω και θ υπόρρθτθ αναφορά τθσ ςε τυποποιθμζνα κεςμικά κείμενα. Το 

κακεςτϊσ τθσ γίνεται αντιλθπτό εκ του πραγματικοφ, εξωτερικευμζνου αποτελζςματόσ τθσ. 

Σε αυτό ςυνθγορεί και το γεγονόσ ότι θ νομοπαραγωγι που λαμβάνει χϊρα τα τελευταία ζτθ, 

τόςο διαδικαςτικά, όςο και περιεχομενικά, είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν κζςπιςθ αυςτθρϊν 

ρυκμίςεων και μζτρων, τα οποία, ζςτω άτυπα και de facto μποροφμε να ποφμε ότι κατατείνουν ςτθν 

άρκρωςθ ενόσ οιονεί δικαίου τθσ ανάγκθσ28.  

 

2.3 Η κρίςθ τθσ κυριαρχίασ  

Θ μζχρι τϊρα ςυηιτθςθ περί κράτουσ ςτθν πολιτικι κεωρία περιελάμβανε και τθν χωροκζτθςθ 

κατά κάποιον τρόπο τθσ κυριαρχίασ, θ οποία κόμιηε το πρόςθμο του εκνικοφ προςδιοριςμοφ. Ερϊτθμα 

γεννάται εάν πλζον μποροφμε να αποκρυςταλλϊςουμε τθν αναπαραγωγι των ςχζςεων εξουςίασ ςτο 

«εκνικό πλαίςιο» ενόσ «εκνικοφ κράτουσ». 

Αρχικά, όπωσ ζνασ ζμπειροσ «αναγνϊςτθσ» τθσ πολιτικισ πραγματικότθτασ κα διαπίςτωνε, ζχει 

νοκευτεί ανεξίτθλα θ ζννοια τθσ γεωγραφικά οριςμζνθσ κυριαρχίασ που επικαλφπτει και διατρζχει τισ 

επικράτειεσ των επιμζρουσ εκνικϊν κρατϊν. Θ αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ τθσ ιςχφοσ που φζρει ο 

κυρίαρχοσ επί ενόσ ιςτορικά και εκνικά προςδιοριηόμενου λαοφ και τθσ οριοκζτθςθσ τθσ εδαφικισ 

επικράτειασ μζςα ςτθν οποία εξωτερικεφεται και επιβάλλεται θ αυτι βοφλθςι του (κυριαρχία) ζχει 

διαρραγεί ανεπιςτρεπτί, επιτρζποντασ μζςα από τθσ δθμιουργθκείςεσ ρωγμζσ να εμφιλοχωριςουν 

νζεσ δυνάμεισ που εποφκαλμιοφν (και αναλαμβάνουν) μζροσ τθσ κυριαρχίασ. 

Θ ζνταξθ του κράτουσ ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία ςυνομολογεί τθν αναγνϊριςθ και τθν 

υπαγωγι του ςτουσ κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ δεςποτείασ τθσ αγοράσ, απζναντι ςτουσ οποίουσ αποκτά 

υποτελειακό, υπθρετικό ρόλο. Και ωσ ζξοχοσ εγγυθτισ των αρχϊν τθσ νεοφιλελεφκερθσ οικονομίασ 

αναφαίνεται, ςτθ γθραιά ιπειρο, ο κεςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυνεπικουροφμενοσ από το 

«επιτελείο» που ςυντθρεί και διαιωνίηει τουσ κεμελιϊδεισ όρουσ τθσ ςφγχρονθσ κεφαλαιοκρατίασ: Τθν 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό 

Στακερότθτασ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αναγνϊριςθ εξω- εκνικϊν φορζων ςυγκζντρωςθσ και άςκθςθσ 

εξουςίασ κατορκϊνει να ανκίςταται ςε οποιαδιποτε κριτικι περί αντιςυνταγματικότθτασ, κακϊσ, ςτθν 

περίπτωςθ, για παράδειγμα, του ελλθνικοφ δικαϊκοφ ςυςτιματοσ, το ίδιο το ςυνταγματικό κείμενο 

                                                           
28

 βλ. παρακάτω κεφάλαιο 3. Ο μεταςχθματιςμόσ του ‘κράτουσ δικαίου’. 
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προβλζπει τισ περιςτάςεισ υπό τθ ςυνδρομι των οποίων μπορεί να περιςταλεί θ εκνικι κυριαρχία, με 

τθν παράλλθλθ επιμζρουσ μεταβίβαςι τθσ ςε «όργανα διεκνϊν οργανιςμϊν». Το άρκρο 28 του 

ελλθνικοφ Συντάγματοσ, το οποίο χαρακτθρίςτθκε ωσ «το κεμζλιο για τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτισ 

διαδικαςίεσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ»,29 αποκαλφπτει και κατοχυρϊνει μια εςωτερικι διαλεκτικι 

με ριτρεσ αναίρεςθσ τθσ κυριαρχίασ, μζςω τθσ πρόβλεψθσ ζτερων φορζων ζκτακτθσ εξουςίασ: Στθν 

πρϊτθ παράγραφο ορίηονται οι διακρατικζσ πθγζσ του δικαίου, ιτοι οι κεςπιςμζνοι (από υπερεκνικά 

όργανα) κανόνεσ διεκνοφσ και ενωςιακοφ δικαίου, οι οποίοι, αφοφ κυρωκοφν με νόμο, 

ενςωματϊνονται ςτο εςωτερικό ελλθνικό δίκαιο και χαίρουν υπερνομοκετικισ ιςχφοσ και αυξθμζνθσ 

τυπικισ δφναμθσ. Στθ δεφτερθ παράγραφο προβλζπεται ότι: Για να εξυπθρετθκεί ςπουδαίο εκνικό 

ςυμφζρον και να προαχκεί θ ςυνεργαςία με άλλα κράτθ, μπορεί να αναγνωριςκοφν, με ςυνκικθ ι 

ςυμφωνία, ςε όργανα διεκνϊν οργανιςμϊν αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από το φνταγμα. Ενϊ 

ςτθν τρίτθ παράγραφο διατυπϊνεται ρθτά θ δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ άςκθςθσ τθσ εκνικισ 

κυριαρχίασ, εφόςον ο περιοριςμόσ αυτόσ υπαγορεφεται από ςπουδαίο εκνικό ςυμφζρον, δε κίγει τα 

δικαιϊματα του ανκρϊπου και τισ βάςεισ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και γίνεται με βάςθ τισ 

αρχζσ τθσ ιςότθτασ και με τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ. 

Γίνεται, ςυνεπϊσ, – και ςε επίπεδο κανόνων δικαίου- ορατό το γεγονόσ ότι, υπό το 

ανατροφοδοτοφμενο δόγμα τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, με τισ ευχολογικζσ εξαγγελίεσ περί 

ομοςπονδοποίθςθσ και τθ Γερμανία ςτο ευρωπαϊκό επίκεντρο, επιδιϊκεται θ ςφγκλιςθ των νομικϊν 

πολιτιςμϊν των κρατϊν μελϊν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υιοκζτθςθσ μιασ υποχρεωτικά ενιαίασ 

πολιτικισ. Οι ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ ςυμπλζκονται αναγκαςτικά ςτο όραμα τθσ «διευρυμζνθσ 

αναπαραγωγισ τθσ γερμανικισ οικονομίασ ωσ εξαρτθμζνοι προμθκευτζσ κεφαλαίων, υλικϊν πόρων και 

ανκρϊπινου δυναμικοφ».30 Οι ενωςιακζσ κανονιςτικζσ νόρμεσ πρζπει να τφχουν εφαρμογισ από όλα τα 

κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ νομικι προςδοκία τθσ ενςωμάτωςισ τουσ ςε διαφορετικά 

εςωτερικά δικαϊκά περιβάλλοντα ςυναντά αναπόφευκτα τθν πρόκλθςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των 

κοινωνικοταξικϊν και οικονομικϊν ανιςοτιτων που ανακφπτουν ωσ πραγματικότθτεσ μεταξφ των 

ποικίλων εκνικϊν ςυςτθμάτων.  

Με τθν επαναφορά του γεωπολιτικοφ ιδεολογικοφ δόγματοσ τθσ Γερμανίασ ωσ “Mitteleuropa” 

και το αφιγθμα περί καταλλθλότθτάσ τθσ, λόγω γεωγραφικισ κζςθσ και οικονομικισ ιςχφοσ, να 

αναλάβει τθν ενορχιςτρωςθ των οικονομικϊν πολιτικϊν και ςυμφωνιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

τθν παρεπόμενθ εξιςορρόπθςθ των αντιτικζμενων ςυμφερόντων των ευρωπαϊκϊν κρατϊν, 

                                                           
29

 Βλ. Ερμθνευτικι διλωςθ που προςτζκθκε με το Ψιφιςμα τθσ Η’ Ανακεωρθτικισ Βουλισ των 
Ελλινων (ΦΕΚ Α 84/2001). 
30

 Χατηθιωςιφ, Χ. «Θ ευρωπαϊκι ενοποίθςθ, θ Γερμανία και θ επιςτροφι των εκνικιςμϊν», εκδ. 
Βιβλιόραμα, Ακινα 2017, ςελ. 113 
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επανζρχεται και μία τάςθ απαξίωςθσ των επιμζρουσ εκνικϊν δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ λόγου 

χάριν των δθμοψθφιςμάτων, με παράλλθλθ πρόκριςθ του εφλογου –κατά τθ Γερμανίδα καγκελάριο- 

«πεικαναγκαςμοφ» των δθμοκρατικϊν κρατϊν, ϊςτε να ςυμβαδίηουν «με τισ απαιτιςεισ των 

αγορϊν».31 Θ ιδεολογικι εργαλειοποίθςθ του οικονομικοφ φιλελευκεριςμοφ ωσ κεμελιϊδουσ φλθσ ςτο 

ςτρϊςιμο του δρόμου για τθν πραγμάτωςθ τθσ προςδοκίασ ενόσ ομοςπονδιακοφ ευρωπαϊκοφ κράτουσ, 

παράλλθλα με τισ παγκοςμιοποιθτικζσ διεργαςίεσ των τελευταίων δεκαετιϊν (τεράςτιεσ μετακινιςεισ 

πλθκυςμϊν, αλλά και χρθματικϊν ροϊν) επιβεβαιϊνουν ότι, πλζον, το ιδεολόγθμα του κυρίαρχου 

κράτουσ και τθσ ανεξάρτθτθσ εκνικισ κυριαρχίασ ζχει ιδθ αποκακθλωκεί.32  

 Ιδθ από τθ δεκαετία του ’90 θ θγεμονία του νεοφιλελευκεριςμοφ ζγινε αιςκθτι και ςτο 

ελλθνικό ζδαφοσ: με τθν αποτελεςματικι του παρείςδυςθ ςτισ ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ 

τθσ κρατικισ διοίκθςθσ ςυνζτεινε ςτθ ςταδιακι αποδυνάμωςι τουσ, ςκοπϊντασ παράλλθλα ςτθ 

μζγιςτθ δυνατι «απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ από τον ζλεγχο τθσ διοίκθςθσ»33. Θ ςθμαίνουςα αυτι 

υποβάκμιςθ του ρόλου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ αποτζλεςε νευραλγικό πλιγμα ςτο ςφςτθμα που 

τροφοδοτεί και υποκάλπει τθν κρατικι κυριαρχία.  

Το πλιγμα ιταν διττό κακϊσ οι εξωγενείσ πλζον ςκοποκεςίεσ διαςάλευςαν το ενιαίο, αδιαίρετο 

και ομοιόμορφο τθσ λειτουργίασ τθσ ίδιασ τθσ διοίκθςθσ αφενόσ, αφετζρου τθσ αφαίρεςαν ςταδιακά το 

ρόλο που διαδραμάτιηε ωσ κεντρικόσ ςυνεκτικόσ κρίκοσ τθσ ςυμβολικισ και λειτουργικισ ενότθτασ του 

κράτουσ.34 Το ρόλο αυτόν ανζλαβε πρόκυμα το «πολιτικό προςωπικό τθσ εξουςίασ», το οποίο, καίτοι 

προζρχεται ςχεδόν πάντα από το τοπίο εκτόσ τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ (από το τοπίο τθσ «αγοράσ, το 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, think tanks *ς.ς. τισ λεγόμενεσ δεξαμενζσ ςκζψθσ+, από επαγγελματίεσ 

ςυμβοφλουσ ι ιδιωτικζσ εταιρείεσ») καταλιγει να επανδρϊνει, ςχεδόν αποκλειςτικά, τισ καίριεσ –

ιεραρχικά και οργανωτικά-  κζςεισ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ35. 

                                                           
31

 Χατηθιωςιφ, ό.π. ςελ. 73- 77. 
32

 Mazower M., «Σο μαγεμζνο παλάτι των Εκνϊν», μτφρ. ςτα ελλθνικά Κουρεμζνοσ Κ., εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Ακινα, 2015, ςελ. 199-200: Από άλλθ, εντοφτοισ αναλογικά παρόμοια, ςκοπιά, γίνεται και θ προςζγγιςθ 
του Μ. ςχετικά με τθν αποτφπωςθ ςυναφϊν μεταςχθματιςμϊν προσ τθν υπερςυςςϊρευςθ εξουςίασ εκτόσ 
των κυρίαρχων κρατϊν, κατά τθ ςφνκεςθ ενόσ μεγαλφτερου καμβά γεωπολιτικϊν δυνάμεων, αυτοφ των 
Θνωμζνων Εκνϊν. Θ πφκνωςθ των οικονομικϊν και πολιτικϊν μεταβολϊν προσ τθν κατεφκυνςθ του 
ςυγκεντρωτιςμοφ του ελζγχου είναι και ςε αυτό το μακροεπίπεδο εμφανισ. 
33 Βερναρδάκθσ Χρ. «Πολιτικά Κόμματα, Εκλογζσ και Κομματικό φςτθμα- Οι μεταςχθματιςμοί τθσ 

πολιτικισ αντιπροςϊπευςθσ 1990-2010», Εκδ. Σάκκουλα Ακινα- Κεςςαλονίκθ 2011, ςελ. 335. 
34

 Δζουςα θ υπογράμμιςθ ότι θ ενοποιθτικι λειτουργία τθσ διοίκθςθσ ςτθν οργάνωςθ του κράτουσ, 
επαναφζρει ςτθ ςυηιτθςθ το ρόλο των κανονιςτικισ δφναμθσ ςυνταγματικϊν κανόνων, μζςω των οποίων 
ρυκμίηεται πρωτογενϊσ θ ίδια θ οργάνωςθ τθσ διοίκθςθσ. Το Σφνταγμα αποτελεί το προνομιακό πεδίο 
ςφηευξθσ των κριτθρίων τθσ λειτουργικισ ορκότθτασ και τθσ ενοποιθτικισ ενζργειασ των κανόνων που 
αποβλζπουν ςτθν επίτευξθ τθσ πολιτικισ ενότθτασ, μζςω τθσ νομικισ διαμόρφωςθσ του ςυνόλου τθσ 
βιοτικισ πραγματικότθτασ: Hesse K. «Σο φνταγμα τθσ πολιτικισ ενότθτασ και τθσ πρακτικισ εναρμόνιςθσ», 
μτφρ ςτα ελλθνικά Κουτνατηισ Σ.Λ., εκδ. Ραπαηιςθ, Ακινα 2017, ςελ. 30,37,75 
35

 Βερναρδάκθσ, ό.π. ςελ. 335. 
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Θ εκτροπι που ςθμειϊνεται ςτο επίπεδο τθσ δράςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

αιςκθτοποιείται με τθν ειςζλευςθ ςε αυτό το καίριο ρυκμιςτικό πεδίο του κράτουσ «προνομιοφχων 

ςυνομιλθτϊν», των γνωςτϊν «λόμπι». Ο κρατικόσ μθχανιςμόσ υποςκελίηεται ςε απλό «εταίρο» κατά 

τθν λιψθ αποφάςεων «από κοινοφ» με τισ ιςχυρζσ μειοψθφίεσ που εκπροςωποφν τα εκάςτοτε 

προεξάρχοντα οικονομικά και κοινωνικά ςυμφζροντα. Το αποτζλεςμα αυτϊν των «ςυνδιαλλαγϊν» 

αποκαλφπτεται ολοζνα και ευκρινζςτερα ςε κεςμικό και κανονιςτικό επίπεδο: Το κυρίαρχο κράτοσ 

φζρεται να ςυμμετζχει ςτθ δθμιουργία και τθν παγίωςθ ενόσ παράπλευρου κεςμικοφ πλαιςίου, το 

οποίο παρακάμπτει τόςο κεμελιϊδεισ δικαιοκρατικζσ αρχζσ, όςο και τθ νομιμοποιθτικι βάςθ τθσ intra 

legem και secundum legem δράςθσ τθσ διοίκθςθσ.  

Σε αυτό το ςυμπζραςμα ςυνθγορεί θ αυξανόμενθ παραγωγι «κανόνων θπίου δικαίου» (soft-

laws), οι οποίοι, μολονότι παραμζνουν οιονεί δεςμευτικοί για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ που 

προςυπζγραψαν, δεν παφουν να ςυνιςτοφν κραυγαλζο αποφατικό παράδειγμα τθσ ςυνταγματικισ 

οδοφ τθσ κοινοβουλευτικισ νομοκζςπιςθσ. Στθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, αυτι θ μθ αυςτθρά 

προςδιοριςμζνθ κατθγορία νομικϊν πράξεων τείνει να ταυτίηεται από τθ κεωρία με μθ εκτελεςτοφ και 

μθ δεςμευτικοφ χαρακτιρα κατευκφνςεισ, όπωσ κϊδικεσ δεοντολογίασ, εντοφτοισ δεν αξιολογείται 

ακόμα εμπεριςτατωμζνα το γεγονόσ ότι, ωσ «προϊόντα αυτορρφκμιςθσ», επθρεάηουν τθ ρυκμιςτικι 

δράςθ τθσ Διοίκθςθσ και ο δικαςτικόσ τουσ ζλεγχοσ είναι, ουςιαςτικά, ανζφικτοσ. Ππωσ επιςθμαίνει και 

ο Γ. Κατροφγκαλοσ  «*..+το βαςικότερο πρόβλθμα αυτισ τθσ μορφισ ‘ςυμμετοχικισ παραγωγισ’ 

κανόνων είναι θ πλιρθσ ζλλειψθ δθμοκρατικισ νομιμοποίθςθσ, διαφάνειασ και ενθμζρωςθσ του 

κοινοφ»36. 

 Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προϊοφςασ αποδόμθςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ παρατθρείται και θ 

διόγκωςθ τθσ ςυνκθματολογίασ περί τθσ αναγκαίασ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ, ςε 

βάροσ τθσ κεφαλαιϊδουσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ. Οι παράγοντεσ τθσ ορκολογικότθτασ, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ προβλεψιμότθτασ, δθλαδι, που αρμόηουν -επαλθκεφοντασ τον Weber- 

ςε μια διοικθτικι μθχανι «κλινικισ» γραφειοκρατίασ, αντικακιςτοφν τθν επιταγι των κανόνων δικαίου 

προσ τουσ οποίουσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται θ διοίκθςθ και κακίςτανται οι κφριεσ βάςεισ 

νομιμοποίθςθσ τθσ δράςθσ τθσ. 

Εάν, λοιπόν, κζλουμε να αναηθτιςουμε τισ πθγζσ, τουσ φορείσ, τα μζςα και τισ εκβολζσ τθσ 

κυριαρχίασ τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ κεφαλαιοκρατίασ, οφείλουμε να μθν παραγνωρίςουμε 

τον εκκωφαντικό ςυμβολιςμό που φζρουν οι πρόςφατεσ μνθμονιακζσ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ 

ειςιχκθςαν κάτω από ςκιϊδεισ ςυνκικεσ ςτο εςωτερικό ελλθνικό δίκαιο. 

                                                           
36

 Βλ. άρκρο Κατροφγκαλου Γ. (2009) Ο διοικοφμενοσ: πολίτθσ ι πελάτθσ; Δθμόςιεσ αξίεσ και μορφζσ 
διοικθτικισ δραςτθριότθτασ, ςελ.9. 
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Τα διαδοχικά, λοιπόν, Μνθμόνια (Memoranda), θ διαυγζςτερθ –πλζον αναντίλεκτα- νομικι 

αποτφπωςθ του οργιάηοντα οικονομικοφ νεοφιλελευκεριςμοφ, κατζδειξαν πωσ ςυνιςτοφν το 

αποτελεςματικότερο μοντζλο που απεργάςτθκαν ποτζ οι διεκνείσ αγορζσ και τα παγκόςμια 

χρθματοπιςτωτικά δίκτυα, προκειμζνου να κατακτιςουν τθ δυνατότθτα για ζναν καταιγιςτικό και 

ςαρωτικό παρεμβατιςμό ςτα εςωτερικά ηθτιματα των κρατϊν. 

Θ πρϊτθ ρθτι αναγνϊριςθ του πολφπλευρα αντιςυνταγματικοφ χαρακτιρα των εν λόγω 

ςυμβάςεων καταγράφθκε από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικϊν, τον Νοζμβριο του 2010, με τθν 

απαραίτθτθ εκφορά φαταλιςτικισ ρθτορικισ ςχετικά με το αναπόδραςτο αυτισ τθσ –επαχκοφσ μεν, 

πολιτικά αναγκαίασ δε- ςυνκθκολόγθςθσ.  Σθμειωτζον δε ότι ο προεξάρχων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν αναγορευόταν (βάςει του άρκρου 1 παρ. 4 του Ν. 3845/10 περί «εφαρμογισ του 

μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ») ςε αποκλειςτικό ςυνομιλθτι και ςυμπράττοντα ςτθν 

προςυπογραφι των επαχκζςτατων μνθμονίων και των ακόλουκων εφαρμοςτικϊν αυτϊν μζτρων, 

αυτόκλθτοσ κομιςτισ τθσ βοφλθςθσ, όχι του εκπροςωποφμενου λαοφ, αλλά των «αφανϊν» κζντρων 

λιψθσ των αποφάςεων. 

Συγκεκριμζνα, το υπουργείο ανζφερε ότι37: «Οι ρυκμίςεισ των νόμων 383338 και 3845/201039 

ςυνιςτοφν δίκαιο ζκτακτθσ ανάγκθσ κεςπιςμζνο για τθν προςταςία του εκνικοφ ςυμφζροντοσ και 

ειδικότερα για τθν προςταςία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ [..]». 

Συνεχίηει  προςκζτοντασ ότι τα οικονομικά μζτρα που ελιφκθςαν «αποτελοφν ρυκμίςεισ ζντονου 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ» και ότι «ο προςωρινόσ περιοριςμόσ δικαιωμάτων περιουςιακοφ ι 

αςφαλιςτικοφ χαρακτιρα» που επζρχονται με το μνθμόνιο είναι «περιοριςμοί αναγκαίοι και 

επιβαλλόμενοι από τισ ςυνκικεσ και τθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 

διατιρθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν και θ ςταδιακι βελτίωςι τουσ μόλισ αναταχκεί θ δθμοςιονομικι 

κατάςταςθ τθσ χϊρασ». 

Με μία πρόχειρθ και αυκαίρετθ ςυλλογιςτικι ερμθνεία, μάλιςτα, διατείνεται πωσ δεν 

παραβιάςτθκε θ ςυνταγματικι αρχι τθσ αναλογικότθτασ, κακϊσ τα οικονομικά μζτρα που επιβλικθκαν 

ιταν τα «απολφτωσ αναγκαία». 

                                                           
37

  Το κείμενο διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: http://www.constitutionalism.gr/site/?p=445 Τςιμποφκθσ Ρ., 
«Δίκαιο ζκτακτθσ ανάγκθσ» το μνθμόνιο, εφθμερίδα ΒΘΜΑ, 6/11/2010. 
38

 N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010): Προςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ - Επείγοντα μζτρα για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ.  
39

  Ν. 3845/10 : Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τα κράτθ 
− μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο. 
 

http://www.constitutionalism.gr/site/?p=445
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Ο δικανικόσ ςυλλογιςμόσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςτθ ςυνζχεια, κατά τον ζλεγχο τθσ 

ςυνταγματικότθτασ των ρυκμιςτικϊν κανόνων τθσ δεφτερθσ  μνθμονιακισ ςυμβάςεωσ που κυρϊκθκε 

και ειςιχκθ ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ με τον νόμο 4046/2012, επικυρϊνει πανθγυρικά τθν 

προθγθκείςα αυτι ανακοίνωςθ του υπουργείου. Το ςκεπτικό τθσ Ολομζλειασ του ΣτΕ ςτθν υπ’ αρικμόν 

2307/2014 απόφαςι τθσ αποκαλφπτει μια καινοφανι κανονιςτικι αναβάκμιςθ τθσ αόριςτθσ ζννοιασ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κάτω από το πζπλο του οποίου δικαιολογείται πλζον οποιαδιποτε 

κατάφωρα αντιςυνταγματικι κεςμοκζτθςθ. Γίνεται λόγοσ για το «δθμοςιονομικό ςυμφζρον» τθσ 

χϊρασ, το οποίο ανάγεται ςε αξιακά και ποιοτικά «υπζρτερο» των ατομικϊν και κοινωνικϊν 

δικαιωμάτων τα οποία πλιττει ςχεδόν ςυνολικά. 

Συγκεκριμζνα, ςυνταγματοποιείται –ςτθν ουςία contra constitutionem- μια «δθμοςιονομικι 

κατάςταςθ ανάγκθσ» και ζνα ιδιότυπο «δίκαιο ανάγκθσ» που επιτρζπει τθν εκρίηωςθ κάποιων από τισ 

ουςιαςτικότερεσ κοινωνικζσ κατακτιςεισ και από τα κεμελιωδζςτερα δικαιϊματα, τα οποία κα 

αναλυκοφν παρακάτω. 

 Το άλλο αξιοςθμείωτο, βζβαια, ςε αυτι τθ διαδικαςία τθσ ςυνταγματικισ περιβολισ κανόνων 

ευκζωσ αντιςυνταγματικϊν είναι το γεγονόσ ότι ο νομικόσ εκτροχιαςμόσ δεν ςυνζβθ απλά κατά τθν 

εφαρμογι τουσ –και τθν κατοπινι ςυνταγματικι τουσ «νομιμοποίθςθ» με δικαςτικζσ αποφάςεισ-, 

αντίκετα ιταν ιδθ ενδθμικόσ εν τθ γενζςει τουσ, δθλαδι πριν ακόμα τεκοφν ςε ιςχφ. Και αυτό 

καταδεικνφεται από τθν πανθγυρικι παράκαμψθ τθσ διαδικαςίασ ψιφιςισ τουσ από τθ Βουλι, κατά 

παράβαςθ του ςυνδυαςμοφ των άρκρων 36 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του Συντάγματοσ 40 41. Στθν 

πραγματικότθτα, οι εν λόγω δανειακζσ ςυμβάςεισ με το ΔΝΤ και τθν Ε.Ε. άρχιςαν να παράγουν ζννομα 

αποτελζςματα χωρίσ να ζχουν κυρωκεί από το Κοινοβοφλιο είτε με τθν τακτικι είτε με ζκτακτθ 

νομοκετικι διαδικαςία. Εφάμιλλθ ακροβαςία ςτα όρια του Συντάγματοσ επαναλιφκθκε κατά τθν 

ψιφιςθ του 3ου Μνθμονίου από τθ Βουλι, το οποίο κείμενο, περιζχοντασ εςμό κανόνων και μζτρων 

που επιςφράγιηαν τθ ςυντριβι τθσ πλειοψθφίασ των πολιτϊν, κυρϊκθκε με τθ διαδικαςία του 

κατεπείγοντοσ, εν μία νυκτί κυριολεκτικά, χωρίσ να ζχει καν προςθκόντωσ αναγνωςτεί –πολλϊ δε 

μάλλον να τφχει κριτικισ επεξεργαςίασ- από τουσ βουλευτζσ.  

                                                           
40

 Άρκρο 36 παρ. 2 Σ 1975/1986/2001/2008: «Οι ςυνκικεσ για εμπόριο, φορολογία, οικονομικι 
ςυνεργαςία και ςυμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ι ενϊςεισ, και όςεσ άλλεσ περιζχουν παραχωριςεισ 
για τισ οποίεσ, ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ του υντάγματοσ, τίποτε δεν μπορεί να οριςτεί χωρίσ νόμο, ι 
οι οποίεσ επιβαρφνουν ατομικά τουσ Ζλλθνεσ, δεν ιςχφουν χωρίσ τυπικό νόμο που τισ κυρϊνει»  
41

 Άρκρο 28 παρ. 2 Σ 1975/1986/2001/2008: «Για να εξυπθρετθκεί ςπουδαίο εκνικό ςυμφζρον και να 
πρoαχκεί θ ςυνεργαςία με άλλα κράτθ, μπορεί να αναγνωριςκoφν, με ςυνκικθ ι ςυμφωνία, ςε όργανα 
διεκνϊν οργανιςμϊν αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από το φνταγμα. Για τθν ψιφιςθ νόμου που 
κυρϊνει αυτι τθ ςυνκικθ ι ςυμφωνία απαιτείται πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων του όλου αρικμοφ των 
βουλευτϊν» 
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Οι πρακτικζσ αυτζσ αποκρυςταλλϊνουν πλιρωσ τθν πακογζνεια τθσ κυριαρχίασ μζςα ςτθ 

ςφαίρα μιασ οικουμενικισ κεφαλαιοκρατικισ θγεμονίασ. Οι εκάςτοτε κυβερνϊντεσ δε λειτουργοφν 

παρά μόνο ωσ εντολοδόχοι και πεικινια εκτελεςτικά όργανα των μθχανιςμϊν που, ςε κακεςτϊσ 

αδιαφάνειασ,  λαμβάνουν πραγματικά τισ αποφάςεισ, ςτο πνεφμα τθσ κατίςχυςθσ του «ολοκλθρωτικοφ 

καπιταλιςμοφ»42. Οι «πολιτικοί εκπρόςωποι» του λαοφ, επομζνωσ, κακίςτανται -ςυμβολικά και 

ουςιαςτικά- τα ανδράποδα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ «Αυτοκρατορίασ»43· ενόσ, δθλαδι, 

καινοφανοφσ υπερςυνοριακοφ ςυςτιματοσ πολυεπίπεδθσ κυριαρχίασ που ςυγκροτείται από επιμζρουσ 

οικονομικζσ αποικίεσ, οι οποίεσ, κατόπιν αλλεπάλλθλων πολιτικϊν μεταςχθματιςμϊν, 

ομογενοποιοφνται, μζςα από εξομοιωτικζσ εννοιολογικζσ και πραγματολογικζσ ανακαταςκευζσ.44 

Διαφαίνεται, λοιπόν, πωσ θ μεκοδευμζνθ αςάφεια και το ανεξιχνίαςτο που περιβάλλει τισ 

αφετθρίεσ των νθμάτων που κατευκφνουν τθ διεκνι κοινωνικοπολιτικι πραγματικότθτα εμβάλλεται 

και ςτισ διαδικαςίεσ διακυβζρνθςθσ των επιμζρουσ κρατϊν, εκφυλίηοντασ, ζτςι, ζννοιεσ και αρχζσ όπωσ 

θ δθμοςιότθτα, θ λαϊκι κυριαρχία, και, ακόμα, το δικαιοκρατικό αίςκθμα εν ςυνόλω. 

Ζνασ εμβόλιμοσ αναςτοχαςμόσ πάνω ςτο ζργο του Schmitt, ενδεχομζνωσ κα φϊτιηε 

αντιδιαςταλτικά, ωσ επιχείρθμα πρόςφορο για δθμιουργικι αποδόμθςθ, περιςςότερο το τοπίο τθσ 

ςφγχρονθσ κυριαρχίασ. Ο Schmitt ειςάγει μια αποδεςμευμζνθ από αμφιςθμίεσ και περικϊρια 

παρερμθνείασ ζννοια τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, τθν οποία τοποκετεί, χωρίσ βερμπαλιςτικοφσ 

ςτροβιλιςμοφσ, ςε διαλεκτικι ςχζςθ με τθν ζννοια του κυρίαρχου. Οι ζννοιεσ αυτζσ ςυμπλζκονται ςε 

                                                           
42  Προσ που υιοκετείται και ανατζμνεται εννοιολογικά από τον Λιοδάκθ Γ. ςτο άρκρο «Σο νζο ςτάδιο του 

ολοκλθρωτικοφ καπιταλιςμοφ και θ ευρωπαϊκι οικονομικι ενοποίθςθ» περιοδικό ΟΥΤΟΡΛΑ, τεφχ.39, 2000, 
ςελ. 117. 
43

 βλ. Hardt, M- Negri, A. Αυτοκρατορία, μτφρ. Καλαϊτηισ Ν., εκδ. Scripta, Ακινα, 2002. 
44

 Αποκαλυπτικόσ τθσ επεκτατικισ οικονομικισ πολιτικισ που εφαρμόηουν τα υπερκρατικά κζντρα 
αποφάςεων είναι ο διοριςμόσ των Επιτρόπων (φυςικά ι νομικά πρόςωπα, π.χ. ελεγκτικζσ εταιρείεσ) ςτισ 
ελλθνικζσ τράπεηεσ –μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςι τουσ-, κατόπιν (υπαγόρευςθσ και) ζγκριςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, προσ ζλεγχο και διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τραπεηϊν με τισ απορρζουςεσ 
από τα μνθμόνια δεςμεφςεισ. Χαρακτθριςτικι θ από 04.12.2015 απόφαςθ τθσ Κομιςιόν ςχετικά με τθν 
τοποκζτθςθ επιτρόπου (Monitoring Trustee- παρ. 77 και 166) ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με παράλλθλθ 
αποδοχι από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ (βλ. Annex, ςελ 32): State Aid SA.43365 (2015/N)–Greece 
Amendment of the restructuring plan approved in 2014 and granting of new aid to National Bank of Greece, 
διακζςιμο ςτο: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261565/261565_1733770_121_2.pdf  
 
Θ μελζτθ των Κ. Λαπαβίτςα, Κ. Μαριόλθ και Κ. Γαβριθλίδθ «Θ αποτυχία τθσ Ευρωηϊνθσ. Προτάςεισ 
οικονομικισ πολιτικισ για τθν ανάκαμψθ τθσ Ελλάδασ.», που παρουςιάςτθκε το Φεβρουάριο του 2017, 
ςυνδζει τθν «ανάκτθςθ τθσ κρατικισ κυριαρχίασ» με τθν «ανάκτθςθ βαςικϊν εργαλείων οικονομικισ 
πολιτικισ» και περιγράφει, εκτόσ των άλλων δυςμενϊν ςυμπτωμάτων ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα τθσ 
δθμοςιονομικισ κρίςθσ, τθ ςυντελεςκείςα μεταφορά τθσ εποπτείασ –ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιονομικισ 
πεικάρχθςθσ- από τα εκνικά κράτθ ςτθν ΕΚΤ μζςω των δφο πυλϊνων τθσ «Τραπεηικισ Ζνωςθσ», του 
Ενιαίου Εποπτικοφ Μθχανιςμοφ και του Ενιαίου Μθχανιςμοφ Εξυγίανςθσ. Μελζτθ διακζςιμθ διαδικτυακά 
ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνϊν Κοινωνικισ και Οικονομικισ Ρολιτικισ:https://goo.gl/DB86Ud, ςελ. 19, 39. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261565/261565_1733770_121_2.pdf
https://goo.gl/DB86Ud
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ζνα ηεφγοσ αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλοκεμελίωςθσ ςτον οριςμό που αρκρϊνεται ωσ εναρκτιρια 

φράςθ του δοκιμίου του: «Κυρίαρχοσ είναι όποιοσ αποφαςίηει για τθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ»45. 

Ο κυρίαρχοσ, δθλαδι, είναι αυτόσ που, αν και υπόκειται (και ανικει) ςτθν ιςχφουςα ζννομθ τάξθ 

(κακϊσ αυτι θ ίδια προβλζπει, εξαςφαλίηει, αναπαράγει και νομιμοποιεί τθν εξουςία του), δφναται να 

κζτει αυτομάτωσ εαυτόν εκτόσ αυτισ, με μοναδικό όχθμα τουσ κανόνεσ που θ ίδια ζννομθ τάξθ 

περιλαμβάνει. Χρίηεται ο αποκλειςτικόσ απο-ρυκμιςτισ τθσ, κακϊσ του παραχωρείται από το ίδιο το 

Σφνταγμα -ςε ζνα ςχιμα αντινομίασ, αντιςτικτικισ ενδοςτρζφειασ -, θ δυνατότθτα να αναςτείλει τθν 

ιςχφ του in toto46. 

Θ κατάςταςθ αυτι παράγει μια τάξθ που ταυτίηεται με το φωτογραφικό αρνθτικό τθσ πρότερθσ 

ζννομθσ τάξθσ. Συνιςτά το πεδίο τθσ αφαίρεςθσ του δικαίου, γίνεται ζνασ μθ-τόποσ δικαιοςφνθσ, θ 

διαςτροφι- αν όχι αντιςτροφι- τθσ ζννομθσ πραγματικότθτασ. 

Θ αποκζνωςθ αυτι τθσ ζννομθσ πραγματικότθτασ από τθν ίδια τθ ςυγκροτθςιακι τθσ φλθ (τθν 

εκτελεςτότθτα και εφαρμογι του ιδθ κεςπιςμζνου δικαίου), δεν αποκλείει απαραίτθτα και τθ 

δυνατότθτα εμφάνιςθσ ενόσ νζου, οιονεί κανονιςτικοφ πλζγματοσ κανόνων, απουςία επίςθμου 

κεςμικοφ περιβλιματοσ και με de facto εξωτερίκευςθ ςτον κόςμο των φαινομζνων. Το de facto αυτό 

νομιμοποιθμζνο ςφςτθμα κανόνων κα περιςτοιχίςει διαπλαςτικά και μια νζα πολιτικι και νομικι 

πραγματικότθτα.  

Θ τελευταία αυτι διαπίςτωςθ βρίςκει τθν ζμπρακτθ αντιςτοίχιςι τθσ ςτο ελλθνικό παράδειγμα 

τθσ απερίφραςτθσ αναγόρευςθσ του νζου δικαίου ςε «δίκαιο ζκτακτθσ ανάγκθσ» με τθν ειςδοχι των 

μνθμονίων ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ. 

Πταν θ υπογραφι ενόσ ευρωπαϊκοφ κράτουσ που αφορά αναγνϊριςθ χρζουσ προσ ζτερο κράτοσ-

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τίκεται ςε ζγγραφθ ςυμφωνία που ουςιαςτικά επιτρζπει ςε εξω-

κρατικοφσ, υπερ-εκνικοφσ κεςμοφσ και όργανα να παρεμβαίνουν κατά το δοκοφν ςτθν κυβερνθτικι 

πολιτικι, εκχωρϊντασ τουσ αμελλθτί κυριαρχικά δικαιϊματα, τότε μιλάμε όχι για μια διακρατικι 

ςυμφωνία μεταξφ ιςότιμων ευρωπαϊκϊν μελϊν, αλλά για ςυνομολόγθςθ ςτθν ίδρυςθ μιασ ιδιόμορφθσ 

ςχζςθσ οιονεί υποτζλειασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ, προφανϊσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ 

ζννοια του «κυρίαρχου» επαναπροςδιορίηεται.  

Οι αποφάςεισ για τθ μεταςτροφι τθσ εφαρμοηόμενθσ εςωτερικισ πολιτικισ προσ μια ακραία 

αυςτθρότερθ και αυταρχικότερθ κατεφκυνςθ, με τθ ςταδιακι κοινωνικοοικονομικι εξόντωςθ 

                                                           
45

 Schmitt C. «Πολιτικι Θεολογία - Σζςςερα Κεφάλαια γφρω από τθ διδαςκαλία περί κυριαρχίασ», μτφρ. 

Κονδφλθσ Ρ., εκδ. Κουκκίδα, Ακινα 1994, ςελ.17. 
46

Schmitt C.,  ό.π. ςελ. 19-20. 
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ολόκλθρων κοινωνικϊν τάξεων και ευπακϊν ομάδων, με τθν αναςτολι ι τθν ανατροπι των 

περιςςότερων ατομικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων του Συντάγματοσ, με τθν –με απαράμιλλθ και 

ανερυκρίαςτθ ευχζρεια- επιβολι περιοριςμϊν και ελζγχων ςτα κεφάλαια και τθ ρευςτότθτα, και άλλα 

δυςτοπικά πλθν πραγματικά, λαμβάνονται από κζντρα εκτόσ του κρατικοφ ςϊματοσ ςτο οποίο 

επιβάλλονται.  

Το «δίκαιο τθσ ανάγκθσ», που κακιερϊκθκε και διατρζχει «δια τθσ βίασ» (όπωσ κάκε «δίκαιο», 

άλλωςτε) το ςφνολο τθσ ηωισ ςτθν Ελλάδα, προςχεδιάςτθκε, μεκοδεφτθκε, κεςμοκετικθκε και 

υλοποιείται από τουσ υπερ-κρατικοφσ εταίρουσ, υπό τισ ζκτακτεσ κανονιςτικζσ και εκτελεςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ που οικειοποιικθκαν οι τελευταίοι από το υπό «εποπτεία» κράτοσ. Και αφοφ κυρίαρχοσ, 

λοιπόν, αποδεικνφεται εκείνοσ που ζχει το προνομιακό μονοπϊλιο να «παγϊνει» κατά βοφλθςθ το 

ιςχφον οικοδόμθμα του δικαίου, εγκαινιάηοντασ -εν πολλοίσ, φυςικά, αυκαίρετα- ζνα γενικευμζνο 

moratorium (δικαιοςτάςιο), και ιδρφοντασ μια ζκτακτθ ζννομθ τάξθ, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ 

ταυτότθτα τθσ κυριαρχίασ ζχει αποκτιςει υπερ-ςυνοριακοφσ ενςαρκωτζσ. 

Εάν επανζλκουμε ςτον Schmitt, ςυναντάμε τθ κεϊρθςθ ότι αν θ ενεργοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ δεν προβλζπεται να υπόκειται ςε κάποιον ζλεγχο ι ζςτω δεν κατανζμεται ωσ 

αρμοδιότθτα ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ιςοβαρείσ εξουςίεσ47, όπωσ είκιςται να προβλζπει θ 

ςυνταγματικι πρακτικι του κράτουσ δικαίου, τότε ο κυρίαρχοσ είναι αποκλειςτικά αυτόσ του οποίου οι 

αρμοδιότθτεσ ςε αυτι τθν κατάςταςθ μπορεί να μθν απαρικμοφνται περιεχομενικά και a priori, αλλά 

του εκχωροφνται ρθτά ωσ δυνθτικι εξουςία. 

Ωςτόςο, θ ανατομία τθσ κυριαρχίασ ςε κατάςταςθ εξαίρεςθσ που προβάλλει ο Schmitt, κα 

μποροφςε να χαρακτθριςτεί μυωπικι και εν πολλοίσ ςυντθρθτικι και αναχρονιςτικι για τθν 

εννοιολογικι ςτζγαςθ τθσ ςφγχρονθσ νεωτερικισ πολιτικισ γεωγραφίασ. Σε υποκετικι ερμθνευτικι 

υπαγωγι τθσ ςθμερινισ κυριαρχίασ ςτο οργανωτικό ςφςτθμα που οραματίηεται, ςυναντάμε κατάδθλεσ 

ιςτορικζσ και δομικζσ αναντιςτοιχίεσ. Θ φανταςιακι καταςκευι του κυρίαρχου που περιγράφει, 

προςιδιάηει ςε μονοπρόςωπο θγεμονικό κεςμό, κάτι που διαψεφδεται από τθν παρατακτικά και 

διαςτρωματικά εξαπλοφμενθ απρόςωπθ κυριαρχία του κεφαλαίου και των ‘πρεςβευτϊν’ του, ενϊ θ 

κριτικι που αςκεί ςτον κοινοβουλευτικό κεςμό ουςιαςτικά προςανατολίηεται προσ τθν «παρακμι τθσ 

αςτικισ ομοιογζνειάσ» του48, ςτθλιτεφοντασ, ουςιαςτικά, τον εκδθμοκρατιςμό του, ωσ απόρροια τθσ 

διαταξικισ πολυφωνίασ του και όχι τθν επίκτθτθ ςτρζβλωςθ των εκπεμπόμενων μθνυμάτων και 

                                                           
47

 Ππωσ ςτθν ελλθνικι υπόκεςθ, όπου οι πολιτικοί, κυβερνθτικοί φορείσ υποβακμίηονται ςε απλοφσ  
εντολοδόχουσ και θ άςκθςθ εξουςίασ από αυτοφσ ςε κακαρά επιτελεςτικι πράξθ υλοποίθςθσ των 
λαμβανόμενων εντολϊν, κακιςτϊντασ τθ ςυνταγματικι διάκριςθ και ιςοδυναμία των εςωτερικϊν 
εξουςιϊν κενι νοιματοσ. 
48

 Schmitt C. Θ ζννοια του πολιτικοφ, μτφρ. Λαβράνου Α., εκδ. Κριτικι, Ακινα 2009, ςελ. 25. 
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ςυμβολιςμϊν που χαρακτιριςαν τον κοινοβουλευτιςμό ςτθν κατοπινι ιςτορία. Θ παραγωγι απατθλϊν 

νοθμάτων από το «αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα» και θ ςταδιακι ‘ατροφία’ που ςθμειϊκθκε ςτθν ιςχφ 

και το ρόλο του, εντοπίςτθκε εφςτοχα από ζναν άλλο ςυγγραφζα. 

Μια πιο μεςτι κριτικι ςτισ εγκάρςιεσ πολιτικζσ αλλαγζσ που ςθμειϊνονται ςτθν όψιμθ 

νεωτερικότθτα, και που μπορεί δόκιμα να αξιοποιθκεί ωσ ερμθνευτικόσ οδοδείκτθσ τθσ παροντικισ 

ςυνκικθσ, είναι αυτι του Agnoli, ο οποίοσ, όπωσ κα αναφερκεί και παρακάτω, ςυνζλαβε τθν ζνταςθ 

και τθν ζκταςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν μεταβολϊν, οι οποίεσ πραγματοποιοφνταν 

πολυδιάςτατα και φαςματικά, όχι αυςτθρά κανονιςτικά και με ςτενά οριςμζνθ κατευκυντικότθτα. Το 

πρόβλθμα, δε, του κοινοβουλευτιςμοφ δεν είναι θ φαινόμενθ ετερογζνειά του, αλλά, όπωσ κα δειχκεί 

και ζπειτα, θ παραγωγι «ψευδοφσ ςυνείδθςθσ»49 ωσ προσ τον πραγματικό ρόλο που διαδραματίηει 

ςτον αγϊνα τθσ κυριαρχίασ: «το κοινοβοφλιο δεν διακζτει πλζον καμιά αυτοτζλεια και καμιά δικι του 

δφναμθ. *…+με μια κακαρά εμπορικι ζννοια, ζχει μετατραπεί ςε ςυνζλευςθ αντιπροςϊπων που 

ακολουκοφν τισ πιεςτικζσ επιχειρθματικζσ κατευκφνςεισ των εντολοδοτϊν τουσ. *…+ (είναι μια) ‘μθχανι 

καταγραφισ’, θ οποία επαναλαμβάνει με λιγότερο ι περιςςότερο πακθτικό τρόπο ‘αποφάςεισ που 

ζχουν λθφκεί από αλλοφ’»50. Ο κυρίαρχοσ, επομζνωσ, που ανυψϊνεται ςτο υπερβατικό βάκρο τθσ 

αδιαπζραςτθσ αμφιςβιτθςθσ και ελζγχου εξουςίασ, εγείροντασ το ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ουςιϊδουσ 

μεταβολισ τθσ κυριαρχίασ, δεν προςωποποιείται ςε κάποιον θγζτθ ι κεςμό, αλλά παραμζνει βαςικά 

‘ανεςτίαςτοσ’, και θ ιςχφσ του διάχυτθ. 

Θ ςφγχρονθ ςυγκεντροποίθςθ τθσ εξουςίασ ςε υπερ-κρατικά «διευκυντιρια» γίνεται 

αναμφίβολα αιςκθτι ςτισ δφο επόμενεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ ςυμπυκνϊνουν το 

ιδιαίτερο γνϊριςμα τθσ κυριαρχίασ ςτθν όψιμθ νεωτερικότθτα· το ότι όςο ιςχυρότερθ και ευρφτερα 

διαχεόμενθ είναι θ εξουςία που επιβάλλεται, άλλο τόςο επιμελϊσ ςυγκεκαλυμμζνθ είναι.  

Θ πρϊτθ περίπτωςθ αφορά τον –διαβόθτο για πολλοφσ- Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ 

(ESM), ο οποίοσ ‘ςυςτικθκε’ ςτουσ πολίτεσ του ελλθνικοφ κράτουσ ωσ ο αναπόςπαςτοσ εγγυθτισ τθσ 

χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ τθσ ευρωηϊνθσ. Στισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν ίδρυςθ και τθ 

λειτουργία του, βζβαια, διαβάηουμε –ανάμεςα ςτισ γραμμζσ και ςε δεφτερο, υποβόςκον νοθματικό 

επίπεδο- ότι πρόκειται περί ενόσ ιδιόμορφου «υπερκράτουσ», μιασ υπερ-εξουςίασ, θ οποία αυτο-

εγκακίςταται ςτον υψθλότερο ιεραρχικά οργανικό «κϊκο» τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, ο οποίοσ και 

παραμζνει ανζγγιχτοσ από οποιονδιποτε ζλεγχο (ακόμα και δικαςτικό) και οποιαδιποτε εξωτερικι του 

ιδίου εξουςία. Κακίςταται ςτθν ουςία ο αυτόκλθτοσ κθςαυροφφλακασ των κρατϊν- μελϊν τθσ 

ευρωηϊνθσ, παρζχοντασ ςτον εαυτό του (ςε ζνα ςχιμα ακραία αυτοαναφορικό, και ωσ εκ τοφτου 
                                                           
49

 Agnoli J. Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ δθμοκρατίασ και παρεμφερι κείμενα (1967-1998), μτφρ ςτα ελλθνικά 
Γκιοφρασ Κ., εκδόςεισ ΚΨΜ, Ακινα 2013, Επίμετρο ςελ. 265. 
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 Agnoli J. ό.π. ςελ. 70. 
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επικίνδυνο για κάκε ελευκερία και κάκε ζννοια δθμοκρατίασ) απεριόριςτθ αρμοδιότθτα να αποκτά 

δθμόςιεσ περιουςίεσ των «κθδεμονευόμενων» κρατϊν και να «οικοπεδοποιεί» και να εκποιεί τα ίδια 

τα κράτθ ςτο όνομα τθσ δανειοδοτικισ διευκόλυνςθσ51 που προςφζρει. Σθμειωτζον ότι τα τελευταία 

δεν διατθροφν κανζνα δικαίωμα αρνθςικυρίασ απζναντι ςτισ μονομερείσ αποφάςεισ αυτοφ του «υπερ-

κεςμικοφ» μορφϊματοσ καινοφανοφσ θγεμονίασ, κακότι, ςφμφωνα με τα διακθρυττόμενα ςτθν από 

01/07/2013 ιδρυτικι του ςυνκικθ, υποχρεοφνται «άνευ όρων και αμετάκλθτα» να υπαχκοφν ςε αυτι 

τθν επιταςςόμενθ «μόνιμθ κθδεμονία» και να ςυμμορφϊνονται με τισ –αυταρχικισ εμπνεφςεωσ- 

αποφάςεισ του· ενόσ οργάνου που απολαμβάνει αςυλίεσ και προνόμια αςφμμετρα περιςςότερα από 

ζνα κοινό κράτοσ.  

Κεντρικό επιτελεςτικό ρόλο ςε αυτιν τθ μαηικισ κλίμακασ επιχειροφμενθ λακροχειρία -θ οποία 

προςομοιάηει ςτο αρχζτυπο τθσ φυςικοδικαϊκισ βίασ, κακϊσ θ «αξιακι ανωτερότθτα» των ςκοπϊν 

(«εκνικι ςωτθρία», «αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, τθσ κρατικισ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ και  τθσ κοινωνικισ ειρινθσ») δεν αφινει περικϊρια περί μθ «δικαίωςθσ» των μζςων-52 

αναλαμβάνει ωσ εγχϊριοσ διαμεςολαβθτισ ςτθν Ελλάδα το ΤΑΛΡΕΔ.  

Οι ρυκμίςεισ που διευκολφνουν τθν εκποίθςθ του κράτουσ (και τθσ κυριαρχίασ του) και 

επιςφραγίςτθκαν με το τελευταίο μνθμόνιο όπωσ κυρϊκθκε με τον νόμο 4336/14-08-2015, κα ιταν 

πλεοναςμόσ να επιςθμανκεί ότι τθροφν πιςτά (κατά γράμμα και κατά πνεφμα) το δόγμα τθσ de facto 

ακφρωςθσ των ςυνταγματικϊν αρχϊν και αξιϊν. Εκτόσ του ότι παραβιάηεται ευκζωσ θ εδαφικι 

κυριαρχία του κράτουσ, με τθν άνευ όρων παραχϊρθςθ γθσ (ακίνθτθσ περιουςίασ του δθμοςίου), θ 

οποία ςυνεκδοχικά ιςοδυναμεί με τθν εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ κυριαρχίασ ςτα όργανα τθσ 

δανειοδότθςθσ, εκτόσ, επίςθσ, του ότι αυτοκαταργείται θ όποια ανεξαρτθςία και ςυντρίβεται θ λαϊκι 

βοφλθςθ (και θ ψευδεπίγραφθ «λαϊκι κυριαρχία» ωσ «κεμζλιο του πολιτεφματοσ»), επαναλαμβάνεται, 

κυρίωσ, θ πρακτικι του απροςχθμάτιςτου ευτελιςμοφ τθσ κοινοβουλευτικισ- νομοκετικισ διαδικαςίασ: 

θ νομοκετικι πρωτοβουλία και θ νομοκετικι λειτουργία ζχουν παραδοκεί ςτουσ «δανειςτζσ», ενϊ 

παράλλθλα αδρανοποιείται θ εγγφθςθ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου. Θ Βουλι πλζον δεν νομοκετεί, 

απλά επικυρϊνει νομοκετικά κείμενα ιδθ ςυγκροτθμζνα και διαρκρωμζνα ςε φφοσ όχι κατευκυντικό, 

αλλά προςτακτικό. Αυτοαναιρείται το κφροσ, θ αξιοπιςτία και θ ίδια θ λειτουργία τθσ όταν, για 

παράδειγμα, ενϊ ςτον προγενζςτερο νόμο 4321/2015 ςτο άρκρο 24 παρ. 3 ρθτά αναφζρεται ότι τα 

ζςοδα από τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ κα διοχετεφονται κυρίωσ «για τθ χρθµατοδότθςθ 
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τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του κράτουσ και τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όπωσ ειδικότερα κα 

προβλζπεται ςτον ιδρυτικό του νόμο», ςτθ ςυνζχεια, υποταςςόμενθ ςτθν παντοδυναμία του 

«υπερκράτουσ», προςυπογράφει μια διαμετρικά αντίκετα διάταξθ: ότι «θ ρευςτοποίθςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων κα αποτελζςει μία από τισ πθγζσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

προγραμματιςμζνθσ εξόφλθςθσ του νζου δανείου του ΕΜ»53, προτεραιοποιϊντασ, ζτςι, τθν 

εξυπθρζτθςθ του χρζουσ και τθν κάλυψθ του κόςτουσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν54. 

Το επόμενο μελανό ςθμείο του ορυμαγδοφ των ιδιωτικοποιιςεων, ωςτόςο, δεν ςυναντάται τόςο 

ςτο corpus τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ υφαρπαγισ τθσ κυριότθτασ του δθμοςίου, όςο ςτον τόπο τθσ 

δικονομίασ, όπου παρατθρείται μια ξεκάκαρθ ςφμπλευςθ τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ με τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κζτει θ κρατικι εκτελεςτικι εξουςία55 και οι οποίεσ ομονοοφν 

αναπόφευκτα, όπωσ προλζχκθκε, με τθν «ζξωκεν και άνωκεν» εφαρμοηόμενθ πολιτικι τθσ 

ςυρρίκνωςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ πρόςφατθ υπ’ αρ. 3115/2015 απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

με τθν οποία κρίνεται ωσ ςυνταγματικι και νόμιμθ θ παραχϊρθςθ δθμόςιων εκτάςεων δαςικοφ 

χαρακτιρα, κατά χριςθ και κυριότθτα, ςτθν ιδιωτικι εταιρεία « Ελλθνικόσ Χρυςόσ ΑΕ» για τθν 

εκμετάλλευςθ λατομείων ι μεταλλείων, κακϊσ αποβλζπουν ςτθ κεραπεία δθμόςιου ςκοποφ, και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε λατομικά και μεταλλευτικά ορυκτά και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ςχετικισ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ προσ όφελοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ [..]. Το δικαςτιριο, αφοφ 

ςτάκμιςε τισ ςυνταγματικζσ διατάξεισ (όπωσ το άρκρο 24), τθν αξία του υπό αποψίλωςθ 

οικοςυςτιματοσ και τισ ανάγκεσ τθσ εκνικισ οικονομίασ τθν τρζχουςα περίοδο, αναγνϊριςε ότι θ 

ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιασ γθσ και δθ δαςικισ, είναι κακ’ όλα νόμιμθ, όταν ςυντρζχει ιςχυρό δθμόςιο 

ςυμφζρον. Θ ευμετάβλθτου και ακακόριςτου νοιματοσ, δθλαδι, ζννοια του «δθμοςίου ςυμφζροντοσ» 

αναμετρικθκε για ακόμα μία φορά, ενϊπιον ανϊτατθσ δικαςτθριακισ αρχισ, με ςυνταγματικζσ ζννοιεσ 

που κατοχυρϊνουν ςυλλογικά και ατομικά δικαιϊματα και όχι απλά εξιςϊκθκε αξιακά μαηί τουσ, αλλά 

τισ ςυνζκλιψε. Για να υπογραμμιςτεί θ αντίφαςθ που κατοικοεδρεφει και ςτουσ κόλπουσ τθσ 

δικαςτικισ εξουςίασ, όπωσ και ςε κάκε άλλθ εξουςία, υπενκυμίηεται ότι ςε παλαιότερθ απόφαςι του, 

το άλλο ανϊτατο ακυρωτικό δικαςτιριο τθσ χϊρασ (ο Άρειοσ Ράγοσ) είχε ανακθρφξει το δάςοσ ωσ 

δθμόςιο, κοινόχρθςτο, περιβαλλοντικό αγακό, του οποίου θ οποιαδιποτε προςβολι, αλλοίωςθ, 

καταςτροφι ςυνιςτοφςε άνευ ετζρου και προςβολι τθσ προςωπικότθτασ των πολιτϊν. Τότε, βζβαια, 
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δεν προκρινόταν ωσ τόςο επιτακτικι θ «οικονομικι ςωτθρία τθσ χϊρασ» και ωσ προτεραιότθτα θ 

χρθματικι ικανοποίθςθ των κεςμϊν- δανειςτϊν με κάκε κόςτοσ.. 

 Θ επόμενθ περίπτωςθ αφορά μια ποιοτικά διαφορετικι παραχϊρθςθ κυριαρχικϊν δικαιωμάτων 

από ζνα κράτοσ ςε μια κεντρικι εξουςία. Ρρόκειται για το ςφςτθμα επιτιρθςθσ των εξωτερικϊν 

ςυνόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Eurosur, του οποίου θ επίςθμθ ζναρξθ λειτουργίασ ζγινε το 

Δεκζμβρθ του 2013. Αρχιτζκτονασ τθσ ιδζασ και τθσ υλοποίθςισ τθσ είναι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

Το πρϊτο αξιοςθμείωτο γεγονόσ είναι το ότι ο όλοσ ςχεδιαςμόσ του πανοπτικοφ αυτοφ 

ςυςτιματοσ που προετοιμαηόταν να εγκαταςτακεί ςτα κράτθ-μζλθ τα οποία αποτελοφν τα γεωφυςικά 

όρια τθσ Ευρϊπθσ διενεργικθκε ωσ επί το πλείςτον κεκλειςμζνων των κυρϊν, αποκλείοντασ, ζτςι, τουσ 

άμεςα ενδιαφερόμενουσ, και εν αγνοία τουσ εμπλεκόμενουσ, εταίρουσ από τθν τράπεηα των 

ςυηθτιςεων, ενϊ τουσ ανακοινϊκθκε, με τθ μορφι εγγράφου ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, λίγουσ 

μινεσ πριν τεκεί ςε λειτουργία56.  

Ωσ βαςικι ςκοποκεςία παρουςιάηεται θ εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ αςφάλειασ των 

ειςερχόμενων, μθ Ευρωπαίων υπθκόων, ςτο ευρωπαϊκό ζδαφοσ, κακϊσ και θ αποτελεςματικότερθ 

αντιμετϊπιςθ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ, μζςα από μια επιχείρθςθ ςυνεχοφσ διακρατικισ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ςυντονιςμοφ των δράςεων των επιμζρουσ κρατικϊν αρχϊν. 

Ωςτόςο, και εδϊ εγείρεται το δεφτερο αξιοςθμείωτο, πίςω από αυτόν τον -πλοφςιασ 

τεχνολογικισ και άλλωσ υποςτθρικτικισ υποδομισ- ζλεγχο υποκρφπτεται μια νζασ μορφισ 

ςυςςϊρευςθ εξουςίασ, θ οποία ςυγκεντροποιείται ςτο «επιχειρθςιακό κζντρο» τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. Αυτό το αόρατο πανοπτικό πλζγμα επιτιρθςθσ δθμιουργικθκε ϊςτε να λειτουργεί 

αμφίπλευρα: ςκοπεί αφενόσ ςτθ διαχείριςθ τόςο από τα ακριτικά κράτθ, όςο και από κεντρικό επίπεδο 

των πλθκυςμιακϊν ροϊν που «αγγίηουν» το κατϊφλι τθσ ενωςιακισ επικράτειασ, (θ «διαχείριςθ» των 

αφικνοφμενων ανκρϊπων γίνεται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απϊκθςθσ, προφανϊσ, όπωσ προτάςςει θ 

ςυντθρθτικι πλειοψθφία που θγεμονεφει τθν Ευρϊπθ) αφετζρου δε, επιτυγχάνει τθν πλθρζςτερθ 

μεταφορά τθσ πλθροφορίασ από τα κράτθ –μζλθ ςτο υπερεκνικό κζντρο, προκειμζνου «να μπορεί θ 

Επιτροπι να παίρνει ορκολογικζσ αποφάςεισ για τθν κατανομι των χρθματοδοτιςεων όςο και για τθ 

λεγόμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ζνγκεν»57. Αυτό ςθμαίνει ότι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, χάρθ ςτθν 

αυτοματοποιθμζνθ και τυποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ που λαμβάνει μζςω του μθχανιςμοφ Eurosur, 

είναι ςε κζςθ να γνωρίηει, κρίνει, εξετάηει, υπό κακεςτϊσ πλιρουσ εποπτείασ και με τθν αναντίρρθτθ 

ςυναίνεςθ των εποπτευόμενων, τισ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ και τθν αποτελεςματικότθτα των 
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ςυνοριακϊν κρατϊν ςτθν επιτιρθςθ των ευρωπαϊκϊν γεωγραφικϊν ορίων και, ζχοντασ το μονοπϊλιο 

τθσ ζγκριςθσ των χρθματοδοτιςεϊν τουσ, εγκακιδρφει ζνα ακόμα κακεςτϊσ εκβιαςτικισ κυριαρχίασ ςε 

μία αναδυόμενθ ευρωπαϊκι κοινωνία του ελζγχου. 

Το εν λόγω παράδειγμα δε κα αναλυκεί περαιτζρω, κακϊσ χρθςίμευςε μόνο ωσ άλλοσ ζνασ 

δείκτθσ που επιβεβαιϊνει μια διαφορετικισ υφισ μετακφλιςθ εξουςιϊν από τισ επιμζρουσ τοπικότθτεσ 

ςε μια κεντρικι, ιεραρχικά απροςπζλαςτθ δφναμθ, γεγονόσ που καταδεικνφει, εξίςου, πωσ οι 

ςυςχετιςμοί δυνάμεων ζχουν μεταβλθκεί και θ εδαφικι και κρατικι κυριαρχία τίκενται υπό 

ανακεϊρθςθ.  

Τα ςφγχρονα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε., ςυνεπϊσ, κα τολμοφςαμε να ποφμε ότι ζχουν ςυνκθκολογιςει 

ςε μία ιδιόμορφθ, δφο επιπζδων εκχϊρθςθ ιςχφοσ που μεταφράηεται ςτον τόπο του πολιτικοφ ωσ 

μορφι άτυπθσ «ςυγκυριαρχίασ»: ςε εκνικό επίπεδο διατθροφνται ανοιχτοί οι αγωγοί που 

διαμετακομίηουν τα ςυμφζροντα των εγχϊριων λόμπι ςτον χϊρο των πολιτικϊν εκνικϊν αποφάςεων, 

και ςε υπερεκνικό επίπεδο παρατθροφμε να γιγαντϊνεται μια εξωτερικι του εκνικοφ κράτουσ ιςχφσ 

που υπερβαίνει τθν γεωγραφικι πολιτικι επικράτεια και διειςδφει παρεμβατικά ςτθν πυραμιδικι 

ανάπτυξθ τθσ πολιτειακισ δομισ με κατεφκυνςθ από τθν κορυφι προσ τθ βάςθ. 

 

Ο μεταςχθματιςμόσ του «κράτουσ δικαίου» 

Βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ θ ςυηιτθςθ που ζχει ανοίξει από διάφορουσ διανοθτζσ ςχετικά με τισ 

μεταλλαγζσ και τουσ μεταςχθματιςμοφσ που ςθμειϊνονται ςτθν επικράτεια του πολιτικοφ των φςτερων 

νεωτερικϊν κοινωνιϊν. Μιλάμε, ωςτόςο, για το «πολιτικό» που αντιδιαςτζλλεται από το «κρατικό» και 

περικλείει εξίςου τισ πολιτικϊν ςκοπιμοτιτων και πολιτικοφ χαρακτιρα ενζργειεσ ζτερων κοινωνικϊν 

ςυνδζςμων και δυνάμεων ςυμπλθρωματικά προσ τθν πράξθ τθσ διακυβζρνθςθσ από το κρατικό ίδρυμα 

per se. 

Θ δίνθ αυτϊν των αλλαγϊν «καταπίνει» δομζσ και περιεχόμενα, ςυγχωνεφει το μερικό μζςα ςτο 

γενικό όλον58, αποκροφει επιφανειακά τισ εγγενείσ αντιφάςεισ δθμιουργϊντασ βακφτερα ριγματα και, 

όλα αυτά τα προπονεί ςτο εργαςτιριο-ςφμβολο του δθμοκρατιςμοφ, το κοινοβοφλιο. Το τελευταίο 

λειτουργεί, δθλαδι, ωσ το προείκαςμα τθσ εξιςορροπθτικισ επίδραςθσ των νζων κεςμικϊν, 

ιδεολογικϊν και τεχνικϊν μζςων κακοδιγθςθσ ςτθν κοινωνία. 

3.1 Η κομματικι εκπροςϊπθςθ 
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Θ κοινοβουλευτικι εκπροςϊπθςθ ιταν ςτο παρελκόν περιοριςτικι, απαρτιηόμενθ και 

απευκυνόμενθ ςε οριςμζνα οικονομικά επιφανι κοινωνικά ςτρϊματα, με αποτζλεςμα το ίδιο το 

πλικοσ των κοινοβουλευτικϊν εκπροςϊπων να παρουςιάηει τθν επικυμθτι αςτικι ομοιογζνεια.59 Στθ 

ςυνζχεια, βζβαια, με τθ διεφρυνςθ του δικαιϊματοσ του εκλζγειν, θ ετερογζνεια των κοινωνικϊν 

τάξεων διαμόρφωςε τον ςυμβολικό τθσ αντικατοπτριςμό και ςτο επίπεδο των πολιτικϊν κεςμϊν και δθ 

μζςα ςτθ Βουλι. 

Ζκτοτε, ωςτόςο, ζχουν ςθμειωκεί αξιόλογεσ μεταβολζσ, όχι τόςο ςτθ ςυνταγματικι αποτφπωςθ 

του κεςμοφ, όςο ςτα «εξ ων ςυντίκεται», ςτα οντολογικά και λειτουργικά του ςτοιχεία. 

Για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ιδεολογικισ φετιχοποίθςθσ με επικίνδυνεσ γενικεφςεισ ι 

αυκαίρετουσ ιςτορικά ςυςχετιςμοφσ, δζον να αναφερκεί a priori θ παραδοχι από τθν παροφςα 

εργαςία του γεγονότοσ ότι ςε κάκε επιμζρουσ κυρίαρχθ χϊρα ςυντρζχουν διαφορετικά πλζγματα 

δυνάμεων που κατοπτρίηονται ςτο δομικό, οργανωτικό και οργανικό status λειτουργίασ τουσ, ςυνεπϊσ 

δε κα γίνει προςπάκεια να ερμθνευτεί διαςταλτικά θ ιςχφσ τθσ μιασ γεωγραφικά οριςμζνθσ πολιτικισ 

πραγματικότθτασ  ωσ ςυνταιριάηουςα ςε μια άλλθ, ποιοτικά διαφοροποιθμζνθ.   

Βαςικό γνϊριςμα του κοινοβουλευτιςμοφ, όπωσ μασ το υπογραμμίηουν τα διάφορα εγχειρίδια 

ςυνταγματικοφ δικαίου, είναι ςαφϊσ θ πολυφωνία, ο πλουραλιςμόσ που οφείλει να πρεςβεφει, ωσ 

πιςτι –κατ’αναλογία- μεταφορά των ποικίλων κοινωνικϊν δυνάμεων που εκπροςωπεί. Ο 

κοινοβουλευτικόσ κεςμόσ αρφεται τον πολυςυλλεκτικό χαρακτιρα του από τθν φπαρξθ και τθν 

αναγνϊριςθ των πολιτικϊν κομμάτων, τα οποία και ςυγκροτοφν τον ηωντανό πυρινα του 

κοινοβουλίου. Ο πολυκομματιςμόσ, ςυνεπϊσ, είναι μια θχθρι ζνδειξθ –κατά πολλοφσ- τθσ ευρωςτίασ 

μιασ δθμοκρατίασ, κακϊσ λειτουργεί ωσ εχζγγυο τθσ όςο το δυνατόν κακολικότερθσ εκπροςϊπθςθσ 

των κοινωνικϊν ομάδων, τάξεων, ατόμων και ςυλλογικοτιτων επί τθσ ςκθνισ όπου λαμβάνονται οι 

πολιτικζσ αποφάςεισ που τουσ αφοροφν ςαν ολότθτα όςο και εξατομικευμζνα, ωσ κοινωνικά και 

πολιτικά υποκείμενα.  

Κάπου εδϊ κα απαντθκεί το ερϊτθμα του πϊσ ςυςχετίηεται ο εκάςτοτε κομματικόσ μθχανιςμόσ 

που ςυνιςτά τον βαςικό ενςαρκωτι και εκφραςτι του νεωτερικοφ κοινοβουλευτιςμοφ με τθν 

προμετωπίδα τθσ τρζχουςασ ενότθτασ. Ο μεταςχθματιςμόσ που αλλοιϊνει τα ςφγχρονα δθμοκρατικά 

ςυςτιματα επθρεάηει ι ζςτω επθρεάηεται από τον κομματικό οργανιςμό; 

Μια πρϊτθ προςζγγιςθ αυτοφ του ερωτιματοσ, με αντικείμενο παρατιρθςθσ το ομοςπονδιακό  

κράτοσ τθσ Γερμανίασ, επιχείρθςε ο Agnoli (1967), ο οποίοσ αρχικά εντοπίηει τον αμφίςθμο χαρακτιρα 
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ςτον οποίο τα κόμματα εδράηουν τθν φπαρξι τουσ και τθν αποτελεςματικότθτα του ρόλου τουσ. Αυτι θ 

αμφιςθμία ζγκειται ςτθ διατράνωςθ αφενόσ ότι απθχοφν τθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι- ταξικι βάςθ από 

τθν οποία προζρχονται και ςτθν οποία απευκφνονται και ςτθ ςταδιακι αφετζρου απομάκρυνςθ και 

αποκοπι τουσ από τθν εκλογικι τουσ αυτι βάςθ, κάτω από το πρόταγμα τθσ ενιαίασ και ενωτικισ 

κρατικισ πολιτικισ που πρζπει να εφαρμοςτεί. 

Ρράγματι, μεταφζροντασ, ωσ επίλεκτοι εκπρόςωποι των διαφόρων αςτικϊν και λαϊκϊν 

ςτρωμάτων, τουσ ταξικοφσ αγϊνεσ μζςα ςτον κοινοβουλευτικό ςτίβο, διατθροφν μεν επιδερμικά και 

για επικοινωνιακοφσ και ψθφοκθρικοφσ λόγουσ τισ πολεμικζσ ιαχζσ και τον ανταγωνιςτικό χαρακτιρα 

των τάξεων που «εκπροςωποφν», ςτθν ουςία όμωσ ζχουν επιτφχει να αποδυναμϊςουν τθν άμεςθ –με 

ςυγκρουςιακοφσ όρουσ και χειραφετικό πρόςθμο- διεκδίκθςθ ςυμφερόντων από τισ επιμζρουσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Ο ταξικόσ ανταγωνιςμόσ πλζον διαμεςολαβείται από τισ «λαϊκζσ αντιπροςωπείεσ» 

για χάρθ τθσ ευκταίασ κοινωνικισ ειρινευςθσ και ανατίκεται ςτουσ «ειδικοφσ», προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ αδιατάρακτθ πορεία του ςυλλογικοφ βίου.  

Θ προςάρτθςθ των κομμάτων (πολλϊ δε μάλλον των αριςτερϊν αντιπολιτευόμενων κομμάτων) 

ςτο ςφςτθμα τθσ εξουςίασ και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςυνταγματικό κοινοβουλευτικό πλαίςιο ςυνιςτά 

ipso facto χάλκευςθ –αν όχι ςτζρθςθ- των κακαρϊν, αδιαμεςολάβθτων μζςων αγϊνα του λαοφ ενάντια 

ςτον κυρίαρχο, κακϊσ οι ανατρεπτικζσ δυνάμεισ εκχωροφνται κι αυτζσ ςτθν κοινοβουλευτικι ζκφραςι 

τουσ και αποςυμφοροφνται εφθςυχαςμζνεσ. 

Πςον αφορά ςτθ ρθγμάτωςθ τθσ «αξιακισ κακαρότθτασ» και τθν ολοζνα εντονότερθ ςφγκλιςθ 

των κομματικϊν ιδεολογιϊν, οι οποίεσ φζρονται να «ενδίδουν» ςε ςυχνοφσ ςυμβιβαςμοφσ με τισ 

αντιπολιτευόμενεσ παρατάξεισ, το ελλθνικό παράδειγμα είναι διαφωτιςτικό. 

Μία ακροκιγισ μόνο αναφορά ςτθν πρόςφατθ μελζτθ του Χρ. Βερναρδάκθ ενδζχεται να 

αποδειχτεί εναργισ και αποκαλυπτικι ωσ προσ τον ιδθ διαπιςτωμζνο από τον Agnoli νεφελϊδθ 

ςυγκεραςμό των άλλοτε ευδιάκριτων ορίων των κομματικϊν μορφωμάτων. 

Με μια ςφντομθ αναδρομι ςτθν Ελλάδα τθσ μεταπολίτευςθσ κα ςυναντιςουμε ςε διάφορουσ 

χρονικοφσ ςτακμοφσ κόμματα και παρατάξεισ που επιδιϊκουν να αποκτιςουν ζναν κυρίωσ 

προςωποκεντρικό χαρακτιρα μζςω τθσ προβολισ μιασ χαριςματικισ θγετικισ φιγοφρασ με τθν 

απαραίτθτθ πεικϊ, κατορκϊνοντασ, ζτςι, να αποςφρουν τθν προςοχι των εκλογζων από τισ 

αντικειμενικζσ δομικζσ και κεωρθτικζσ μεταλλάξεισ που υιοκετοφν ςτθν πορεία. Ζπειτα, επιδίδονται ςε 

θκικολογικζσ κενολογίεσ περί ενόσ υπερκομματικοφ δζοντοσ που δικαιολογεί αυτι τθν ad hoc 
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ςφμπλευςθ με τθν κυβζρνθςθ (για τα αντιπολιτευόμενα κόμματα) ι με τθν αντιπολίτευςθ (για τουσ 

κυβερνϊντεσ ςχθματιςμοφσ), και δεν είναι άλλο από το αξιακά υπζρτερο «ειρθνευτικό πρόγραμμα»60.  

Ωςτόςο, θ  ςφηευξθ αυτι δεν πραγματοποιείται μόνο ςε επίπεδο φραςτικό, αλλά κυρίωσ ςε 

ιδεολογικό και ςε επίπεδο αξιακϊν κωδίκων, κακϊσ θ νομι τθσ εξουςίασ φζρεται να ζχει ωσ πρϊτιςτο 

ςτόχο, όχι τθν ικανοποίθςθ (μζςω κομματικϊν-ταξικϊν πριςμάτων) των ςυμφερόντων τθσ 

πολυδιάςτατθσ εκλογικισ βάςθσ των ψθφοφόρων, αλλά τθν ευρεία και αφομοιωτικι ςυναίνεςθ των 

αντιπροςϊπων τουσ για τθ διατιρθςθ τθσ δομισ τθσ εξουςίασ και τθν ταυτόχρονθ ςυντιρθςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Στθν Ελλάδα τθσ μεταπολίτευςθσ, λοιπόν, θ χρονικι καμπι κατά τθν οποία άρχιςε να γίνεται 

αιςκθτι θ προαναφερκείςα φαλκίδευςθ του ρόλου των κομματικϊν ςυνδζςμων ιταν, ςφμφωνα με τον 

Βερναρδάκθ61 οι εκλογζσ του 1993. Μζχρι τότε ιταν ςαφισ θ διαφοροποίθςθ των επικρατοφντων 

κομμάτων όχι μόνο ωσ προσ τισ προγραμματικζσ τουσ δθλϊςεισ («επίπεδο προγραμματικοφ λόγου») 

και ωσ προσ τισ «κυβερνθτικζσ ιεραρχιςεισ», αλλά κυρίωσ ωσ προσ  τα κοινωνικά ςυμφζροντα ςτα 

οποία απευκφνονταν και τα οποία εξιγγελλαν ότι εκπροςωποφν. 

Το χρονικό όμωσ αυτό ςθμείο (ιδθ προθγθκείςασ τθσ νεοφιλελεφκερθσ διακυβζρνθςθσ τθσ 

δεξιάσ με «βίαιθ αναδιανομι του πλοφτου υπζρ των ανϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων και εφάμιλλα 

βίαιθ επιχείρθςθ ςυρρίκνωςθσ των κοινωνικϊν και λαϊκϊν κατακτιςεων τθσ δεκαετίασ του ‘80») 

διζρρθξε το προςδοκϊμενο ςυνεχζσ του μζχρι τότε «φιλολαϊκοφ» κομματικοφ χαρακτιρα του 

αυτοπροςδιοριηόμενου ωσ ςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ: Κάτω από τισ επιταγζσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ 

υπερεκνικοφσ κανόνεσ και ςυμβάςεισ, ζχοντασ πρόςφατα αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, οι κυβερνθτικζσ πολιτικζσ δεν ιταν πλζον δυνατόν να ιεραρχοφνται αποκλειςτικά ςε ευκεία 

αναλογία με τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, αντίκετα, προςδιορίηονταν και επικακορίηονταν από τα 

«οικονομικά διευκυντιρια». 

Στο ελλθνικό παρόν, τϊρα, διαπιςτϊνουμε ότι ο ιςτορικόσ χρόνοσ επανειςζρχεται ςε μια 

ανακφκλιςθ περιεχομενικι και φζρεται να ξεδιπλϊνει από τθ ςκοτεινι του φλθ γεγονότα και ςυνκικεσ 

τόςο οικείεσ όςο και καινοφανείσ ςυνάμα. Οι ςυνκικεσ που χαρακτιριςαν το ελλθνικό τοπίο τθσ 

δεκαετίασ του ’90 με τισ αλλεπάλλθλεσ, νεοφιλελεφκερου προςανατολιςμοφ μεταρρυκμίςεισ, 

επανεμφανίηονται υβριδικά διαφοροποιθμζνεσ τα τελευταία ζτθ, ςαν μια κινθματογραφικισ 

                                                           
60

 Στισ νεϊτερεσ κεωρίεσ εξουςίασ απαντάται ωσ αναμενόμενθ ςτρατθγικι θ ςυνεχισ επιδίωξθ του 
κυρίαρχου να εγκακιδρφςει –με οποιοδιποτε μζςο, ςυνικωσ δια τθσ βίασ και του πολζμου- τθν κοινωνικι 
ειρινθ, θ οποία εμπεδϊνεται όταν επιτευχκεί θ ενοποίθςθ τθσ «πολλαπλότθτασ» των κυριαρχοφμενων 
κάτω από τθν διειςδυτικι κανονιςτικότθτα των νόμων.   
61

 Βερναρδάκθσ Χρ. «Πολιτικά Κόμματα, Εκλογζσ και Κομματικό φςτθμα- Οι μεταςχθματιςμοί τθσ 
πολιτικισ αντιπροςϊπευςθσ 1990-2010», Εκδ. Σάκκουλα Ακινα- Κεςςαλονίκθ 2011 
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αρτιότθτασ «προμνθςία». «Θ νζα οικονομικι και ειςοδθματικι πολιτικι (του ςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ 

του ’93)» γράφει ο Βερναρδάκθσ62 «ςτθρίηεται ςτθ λογικι τθσ περιοριςμζνθσ και ελεγχόμενθσ 

λιτότθτασ, εξαγγζλλοντασ ρθτορικά τθ ‘ςτακεροποίθςθ’ του λαϊκοφ ειςοδιματοσ, όχι όμωσ τθν αφξθςι 

του».  Ρροκεςιακά, τουλάχιςτον, βλζπουμε πάντα να εφαρμόηεται το δόγμα του «μικρότερου κακοφ»· 

οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, όμωσ, των αναδιαρκρωτικϊν αλλά «ςτακεροποιθτικϊν» μζτρων ςτα λαϊκά 

ςτρϊματα ζγιναν χαρακτθριςτικά ορατζσ με τθ μαηικι διαμαρτυρία του αγροτικοφ πλθκυςμοφ το ‘95 

και τισ εξακολουκθτικζσ μακθτικζσ και φοιτθτικζσ καταλιψεισ εκείνθσ τθσ δεκαετίασ. Αντίςτοιχα 

αντανακλαςτικά, διαφορετικισ ζνταςθσ, ςυνεχίηει να αφινει ωσ παρακατακικθ το κοινωνικό κίνθμα 

των τελευταίων χρόνων, υπογραμμίηοντασ τθ «δυςανεξία» του πλθκυςμοφ ςτισ λαμβανόμενεσ 

αποφάςεισ λιτότθτασ και φωτίηοντασ τισ εγγενείσ ρωγμζσ τθσ εξουςίασ. 

Θ τότε πολιτικι πραγματικότθτα, βζβαια, ςυγκρινόμενθ με τθν τωρινι, αποδεικνφεται απλά ζνα 

πρόπλαςμα τθσ κατοπινισ, ςε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό- κεςμικό, αυταρχικοποίθςθσ. Και οι 

«αυκεντικοί εκφραςτζσ» τθσ λαϊκισ βοφλθςθσ, οι «εκπρόςωποι» που, διαμεςολαβϊντασ τθν ζννοια τθσ 

λαϊκισ κυριαρχίασ, τθν τοποκετοφν, ιδεατά, ςτο βιμα των αποφάςεων, είναι οι αυτουργοί αυτισ τθσ 

νζασ πραγματικότθτασ, είτε με το ad hoc πράττειν τουσ, είτε με το μθ πράττειν τουσ. 

Αρχικά, θ προϊοφςα ιδεολογικι και προγραμματικι ςφγκλιςθ των κομμάτων εξουςίασ ζχει ιδθ 

επιδράςει ςτον μεταςχθματιςμό του κομματικοφ και πολιτικοφ εν γζνει ςκθνικοφ: Το κομματικό 

ςφςτθμα περιγράφεται πλζον ςαφζςτερα  υπό τον όρο του «κεντρομόλου πολυκομματιςμοφ» (ι ςτο 

ελλθνικό παράδειγμα, μζχρι πολφ πρόςφατα με τον όρο του «κεντρομόλου δικομματιςμοφ»63), 

νεολογιςμόσ που ειςιγαγε ο Sartori (1976) και ςυμπίπτει με τθν ανάλυςθ του Agnoli για τον ρόλο των 

κομμάτων ςτθ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ του πολιτικοφ κακεςτϊτοσ.64 Σε αυτό το φαινόμενο δεν 

πρζπει να παραγνωρίηεται, επίςθσ, και ο ςυντελοφμενοσ «ενδοςυςχετιςμόσ του παλιοφ με το νζο ςτθν 

ελλθνικι πολιτικι κουλτοφρα» 65, ο οποίοσ βρίςκει αντιπροςωπευτικι ζκφραςθ ςτο κομματικό τοπίο, 

όπου παρατθρείται αυτι θ ςυγχϊνευςθ παραδοςιακϊν και εκςυγχρονιςτικϊν ςτάςεων, αξιϊν και 

ςυμπεριφορϊν. 

  Στθ ςυνζχεια, λοιπόν, αυτόσ ο «ςυγκλίνων δικομματιςμόσ που παράγεται από τθ δομικι 

ςυναίνεςι τουσ οδθγεί ςτθν ‘καρτελοποίθςθ’ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ»66. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

                                                           
62

  ό.π. ςελ. 4 
63

    Ππωσ οξυδερκϊσ επιςθμαίνει ο Βερναρδάκθσ, βλ. ό.π. ςελ. 57. 
64

 Κεντρομόλοσ πολυκομματιςμόσ: όταν ςε πολυκομματικά ςυςτιματα ςυντρζχουν τα εξισ 
χαρακτθριςτικά: 1. πολιτικά κόμματα με μικρζσ μεταξφ τουσ ιδεολογικζσ και προγραμματικζσ αποςτάςεισ 
2. τάςθ ςυγκρότθςθσ ςυμμαχικϊν κυβερνιςεων ι κομματικϊν ςυμμαχιϊν 3. εκλογικζσ βάςεισ κομμάτων 
εμφανίηουν παρόμοια οριηόντια ι ςυγκλίνοντα κοινωνικά χαρακτθριςτικά. ό.π. ςελ. 57. 
65

 Δεμερτηισ Ν. υλλογικόσ τόμοσ «Θ Ελλθνικι Πολιτικι Κουλτοφρα ςιμερα», εκδ. Οδυςςζασ, Ακινα 1994, 
ςελ 27. 
66

 ό.π. ςελ. 57. 
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κρατικζσ πολιτικζσ που κα αςκθκοφν είναι προςυμφωνθμζνεσ και προαποφαςιςμζνεσ, όπωσ επίςθσ 

προκακοριςμζνο είναι και το προςωπικό που κα αναλάβει να τισ διεκπεραιϊςει. 

Στο ελλθνικό παράδειγμα χαρακτθριςτικι είναι θ «απευκείασ ανάκεςθ» τθσ ςφνταξθσ και 

κωδικοποίθςθσ νομικϊν και τεχνικϊν κειμζνων ςε κλειςτζσ ομάδεσ ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων, που 

λειτουργοφν ωσ «νομικοί ι επιςτθμονικοί ςφμβουλοι» τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ. Τα ίδια νομικά 

κείμενα, που ζχουν παραχκεί από εξωτερικά τθσ νομοκετικισ εξουςίασ κζντρα (λόμπι), μποροφν να 

ειςαχκοφν ςτθ Βουλι για ψιφιςθ κατά τθ ςυνικθ διαδικαςία. Αναμενόμενο είναι μάλλον το γεγονόσ 

ότι, παρ’ όλο που δεν τθροφνται οι τυπικζσ διαδικαςίεσ (όπωσ προκιρυξθ ανοικτοφ διεκνοφσ 

διαγωνιςμοφ) για τθν πρόςλθψθ εξωκρατικϊν κυβερνθτικϊν ςυμβοφλων οι οποίοι βαςικά ςυν-

κακορίηουν τισ επιβαλλόμενεσ πολιτικζσ, δε ςθμειϊνονται ουςιαςτικζσ διαφωνίεσ από το corpus του 

κοινοβουλίου, λόγω, προφανϊσ, τθσ προαναφερόμενθσ ςυγκλίνουςασ τάςθσ των εςωτερικϊν 

δυνάμεων τθσ Βουλισ.  

Τζτοια πρακτικι ακολουκικθκε και το 2015 από τθν κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ, θ οποία επζλεξε να 

ανακζςει τθ ςυγγραφι τθσ νομικισ αντι-πρόταςθσ, απζναντι ςτθν τελευταία δανειακι ςφμβαςθ του 

τρίτου μνθμονίου που βριςκόταν υπό διαπραγμάτευςθ, ςε γνωςτοφσ χρθματοοικονομικοφσ οίκουσ και 

δικθγορικά γραφεία. Θ κίνθςθ αυτι ςυμπυκνϊνει τρεισ καίριεσ πακογζνειεσ τθσ νεωτερικισ εξουςίασ, 

όπωσ ζχει διαμορφωκεί: 

 Ρρϊτον, επιβεβαιϊνει τθν εφαρμοηόμενθ τακτικι τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ να οικειοποιείται 

ωσ δικζσ τθσ αποφάςεισ και πολιτικζσ που ζχουν προςχεδιαςτεί και δθ από εξωκεςμικζσ ομάδεσ 

τεχνοκρατϊν. 

Δεφτερον, επαλθκεφει τθν αναπόφευκτθ ςθμειοφμενθ αλλοίωςθ των κομματικϊν ιδεολογιϊν 

που ςυνκζτουν το κοινοβοφλιο και τθ ςταδιακι ςφμπλευςθ των πρακτικϊν των άλλωσ ετερογενϊν 

κομμάτων: Θ ίδια κοινοβουλευτικι ομάδα, από το βιμα τθσ αντιπολίτευςθσ, είχε ςτθλιτεφςει, με τθ 

μορφι Ερϊτθςθσ ςτθ Βουλι67, τθν αντίςτοιχθ ανάκεςθ που είχε διενεργιςει θ τότε κυβζρνθςθ του 

ΡΑΣΟΚ. Εν καιρϊ, ωςτόςο, υιοκζτθςε τθν ίδια ςτάςθ που είχε καταδικάςει. 

Τρίτον, θ εν λόγω απόφαςθ για τθν ανάκεςθ ζργου ςε εξωκεςμικοφσ παράγοντεσ από τθν 

κυβζρνθςθ περιβλικθκε τον τφπο τθσ πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου για «ζκτακτθ περίπτωςθ 

εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ», δθλαδι, μεταξφ άλλων, και για τθν ανάγκθ τθσ 

«υποςτιριξθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ με τον ευρωπαϊκό μθχανιςμό 

                                                           
67

  βλ. από 22/11/2011 Ερϊτθςθ του Ρροζδρου τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ του ΣΥΛΗΑ, Αλ. Τςίπρα προσ 
τον Υπουργό Οικονομικϊν: «Υπουργικζσ αποφάςεισ για αμοιβζσ δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ ςε 
εταιρείεσ παροχισ νομικϊν υπθρεςιϊν και χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν, τθν ϊρα που ζψαχναν για 
πρωκυπουργό», διακζςιμθ ςε: https://goo.gl/z54aW5    

https://goo.gl/z54aW5
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ςτακερότθτασ (ΕΜΣ), με τθν ευρωπαϊκι επιτροπι, τθν ευρωπαϊκι κεντρικι τράπεηα (ΕΚΤ) και το 

διεκνζσ νομιςματικό ταμείο (ΔΝΤ)»68. Θ ςυχνι υιοκζτθςθ τθσ πρακτικισ των ΡΝΡ, κατά παράκαμψθ 

του κοινοβουλίου, όπωσ προειπϊκθκε, αποτελεί ςχοινοβαςία ςτα όρια τθσ δθμοκρατικισ ιςορροπίασ 

των λειτουργιϊν. 

Με μια τζτοια Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, που διαςτζλλει εκ νζου τισ παρυφζσ τθσ 

ςυνταγματικισ εξαίρεςθσ, επιςφραγίςτθκε και ο διοριςμόσ Ευρωπαίων τοποτθρθτϊν ςε νευραλγικοφσ 

τομείσ τθσ Διοίκθςθσ και δθ ςτα Υπουργεία. Μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν και των λοιπϊν 

Υπουργείων ςυνιφκθςαν «μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν ομαλι εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ 

και τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ»69, επικυρϊκθκε ο ελεγκτικόσ ρόλοσ των «υπευκφνων των 

εποπτευόμενων φορζων» και ςυγκροτικθκε «Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ ετιςιων προχπολογιςμϊν 

για τισ ΔΕΚΟ και τα ΝΡΛΔ» και «Ραρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ», ενϊ οι αρμοδιότθτεσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν επαναπροςδιορίηονται με γνϊμονα τουσ ςτόχουσ του «Μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 

δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ».70 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, λοιπόν, οι κομματικοί ςχθματιςμοί που καταλαμβάνουν τα ζδρανα του 

κοινοβουλίου ζχουν γκρεμίςει, εν πολλοίσ, τα τείχθ πίςω από τα οποία οχφρωναν το άςπιλο τθσ 

διακριτισ κομματικισ και ιδεολογικισ τουσ ταυτότθτασ. Θ επιτακτικι ανάγκθ δθμιουργίασ ςυμμαχιϊν, 

ωσ αμυντικι διαχείριςθ των πολιτικϊν κατευκφνςεων που επιβάλλονται από τα οικονομικά, όπωσ 

αναφζρκθκε, και τα κεςμικά διευκυντιρια, επανεμφανίηεται προταγματικά ςτον πολιτικό λόγο, μετά 

από μια εικοςαετία ςυνεχοφσ ανάδευςθσ τθσ τράπουλασ του δικομματιςμοφ. Ωσ μικρογραφία τθσ 

κοινωνικισ -αλλά όχι ταξικισ - πραγματικότθτασ, θ Βουλι απαρτίηεται τα τελευταία χρόνια από δφο 

κατ’ ουςίαν ιδεολογικά ςτρατόπεδα (πίςω από τα οποία ςυςπειρϊνονται και ςυνεργάηονται κατά τθ 

νομοπαραγωγικι διαδικαςία παρατάξεισ των οποίων τα καταςτατικά και οι εξαγγελίεσ το πικανότερο 

είναι ότι αποκλίνουν αρκετά ζωσ διαμετρικά): τουσ υπζρμαχουσ τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ και τουσ 

εκφραςτζσ μιασ αντι-μνθμονιακισ πρόταςθσ. Με αυτόν τον τρόπο επιτελείται μια αποφαςιςτικι 

διαμεςολάβθςθ του μερικοφ από το όλον· το μερικό αλλθλεπιδρά με το ομογενοποιθτικό κακολικό, και 

το ατομικό, επιμζρουσ «δυναμικό ςτοιχείο» 71 αναμετράται με τθν ολότθτα και ςυνκλίβεται. 

                                                           
68

 ΡΝΡ ΦΕΚ 90/31-07-2015 άρκρο τρίτο: Με αποφάςεισ του Κυβερνθτικοφ υμβουλίου για τθν Οικονομικι 
Πολιτικι, μπορεί να ανατίκενται απευκείασ ζργα, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, με 
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Θ εμμονικι προςιλωςθ των κομμάτων ςτισ πολωτικζσ ιδεολογικζσ αυλακϊςεισ που 

εγχαράςςονται εντόσ και εκτόσ κοινοβουλίου από το μνθμόνιο, υποςκζλιςε ακόμα περιςςότερο τθν 

πρόταξθ τθσ λαϊκισ βοφλθςθσ ωσ κεντρικι τουσ ςκοποκεςία. Αντικζτωσ, αναλϊνουν όλθ τθ ρθτορικι 

και πολεμικι τουσ δεινότθτα ςτθν απϊτερθ αυτοςυντιρθςι τουσ εν μζςω των αλγεινϊν εξελίξεων ςτισ 

οποίεσ κακίςτανται απλοί παρατθρθτζσ. Αυτι θ απομάκρυνςθ από τουσ δθμοκρατικοφσ και 

κοινωφελείσ ςκοποφσ που οφείλουν, κατά το Σφνταγμα, να επιδιϊκουν, και θ αντ’ αυτϊν επιλογι 

πρακτικϊν για τθν πολιτικι τουσ αυτοεκπλιρωςθ, κατατείνει ςτθν –ιδθ και από άλλεσ αιτίεσ- ςταδιακι 

απϊλεια τθσ αυτοδυναμίασ του κοινοβουλίου. Ζχουν ςυμβάλει, δθλαδι, ςτθ διάβρωςθ που 

διευκόλυνε τθν μεταμνθμονιακι υποβάκμιςθ του ρόλου του κοινοβουλίου ςε απλό καταγραφζα των 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων και αποφάςεων που ζχουν λθφκεί από εξωτερικζσ δυνάμεισ, παραχωρϊντασ 

τθν απαραίτθτθ προςυπογραφι του, ϊςτε να τισ «ντφςει» με τθ ςυνταγματικι νομιμοποίθςθ που μόνο 

το ίδιο μπορεί ακόμα να ςυμβολίςει. 

3.2 Διάκριςθ ι αφομοιωτικι ςφηευξθ εξουςιϊν; 

Θ εξζλιξθ, ωςτόςο, του κομματικοφ ςυςτιματοσ φζρεται να ζχει τον ουςιαςτικότερο αντίκτυπό 

τθσ ςτο επίπεδο τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν. Θ ιςορροπία των δυνάμεων εξαρτάται πλζον από 

περιςςότερα κζντρα επιρροισ μζςα και ζξω από το κοινοβοφλιο, διαταράςςοντασ τα ευκρινι όρια τθσ 

εκτελεςτικισ και τθσ νομοκετικισ εξουςίασ, οι οποίεσ απεκδφονται το ςχιμα όπου οι φορείσ τουσ ιταν 

ςαφϊσ διαχωριςμζνοι· αποκτοφν δε το πολυπλοκότερο ςχιμα τθσ κοινοβουλευτικισ 

πλειοψθφίασ/κυβζρνθςθσ και των κοινοβουλευτικϊν μειοψθφουςϊν δυνάμεων/ αντιπολίτευςθσ, ςτο 

οποίο ςχιμα, όπωσ είδαμε, παρειςφρζουν και παρεπιδθμοφν και ζτεροι ςυςχετιςμοί δυνάμεων, 

εξωκοινοβουλευτικοί και εξωκρατικοί. 

Στο εςωτερικό των ςφγχρονων κρατϊν, όπωσ προπεριγράφθκε, είναι πλζον αναμφιςβιτθτθ θ 

μετακφλιςθ του κζντρου βάρουσ από τθν νομοκετικι ςτθν εκτελεςτικι εξουςία, με αποτζλεςμα οι 

κεςμικζσ και πολιτικζσ ιςορροπίεσ να κλυδωνίηονται εκ βάκρων. Επίςθσ, οι όροι «δθμοκρατικό 

κοινοβοφλιο» και «εκνικι κρατικι κυριαρχία» κακίςτανται κενοί νομιναλιςμοί απζχοντασ δραματικά 

από τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα και τθν ουςία που τουσ απαρτίηει. Ερωτθματικά εγείρονται 

ςχετικά και με το εάν αυτι θ μετατόπιςθ των ορίων μεταξφ των τριϊν κρατικϊν εξουςιϊν ζχει 

επθρεάςει και τθ δικαςτικι λειτουργία, κατά τθν τυπικι και ουςιαςτικι ανεξαρτθςία τθσ. 

Θ απάντθςθ πικανότατα φφεται μζςα ςτθν «οικονομικι αντίλθψθ τθσ ιςτορίασ», όπωσ τθν είχε 

διαβλζψει ο Weber. Πταν κάτω από αυτό το αξιωματικό δόγμα, που λειτουργεί ςαν μεκοδολογικόσ 

οδοςτρωτιρασ ςτθ χάραξθ και εφαρμογι των πολιτικϊν των νεϊτερων κρατϊν, θ νομοπαραγωγι χάνει 

τθν ανεξαρτθςία τθσ (όπωσ ςυνζβθ κατά τθν κφρωςθ των μνθμονίων και τθ κζςπιςθ των ακραίων 
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εφαρμοςτικϊν τουσ νόμων), κομίηοντασ τα οικονομικά κελεφςματα ωσ δικά τθσ, τότε ςυμπεραίνουμε 

εν αρχι ότι οι ςθμαντικζσ οικονομικισ υφισ μεταβολζσ που πραγματοποιοφνται, αποκτοφν με κάποιον 

τρόπο το απόλυτο ςφςτοιχο αποτφπωμά τουσ ςτο δίκαιο. Υφαίνεται, ζτςι, μια αναπόδραςτθ εξάρτθςθ 

και ςυναρμογι δικαίου και οικονομίασ, τθν οποία, βζβαια δεν εγκολπϊνεται θ ζννομθ τάξθ δομικά και 

μορφολογικά, αλλά, αντικζτωσ, εννοιολογικά και ερμθνευτικά, δθλαδι κυρίωσ κατά τθν εφαρμογι του 

ιδθ υφιςτάμενου δικαίου. 

Πταν, ςυνεπϊσ, ο δικαϊκόσ κανόνασ διερμθνεφεται κάτω από πριςματικά διαφορετικι 

οικονομικι ςυνκικθ, θ βοφλθςθ του νομοκζτθ επαναπροςδιορίηεται, προςαρμοηόμενθ ςτισ ςοβοφςεσ 

περιςτάςεισ τθσ κοινωνικισ κρίςθσ. Και ο ανϊτεροσ εγγυθτισ και ερμθνευτισ του, θ δικαςτικι εξουςία, 

δφςκολα κα αποτινάξει το πρόςθμο του κρατικοφ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ (διαπλαςτικά 

ερμθνευόμενου ωσ δθμόςιο ςυμφζρον) κατά τθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ, κακϊσ είναι ανεπίςθμα 

επιφορτιςμζνθ με τθν μονοςιμαντθ αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των επιμζρουσ κοινωνικϊν 

τοπικοτιτων και τθσ κεντρικισ κοινωνικισ μορφισ του κράτουσ. Είναι επίςθσ ο φςτατοσ μοχλόσ τθσ de 

facto νομικισ μεταβολισ τθσ πρακτικισ ςθμαςίασ των κανόνων, όταν θ ζννομθ τάξθ per se δεν ζχει 

υποςτεί ριηικζσ μορφικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ.   

Κατ’ αρχιν, ςφμφωνα δθλαδι και με τθν ωσ άνω  κεωρία τθσ εξιςορροπθμζνθσ άςκθςθσ των 

λειτουργιϊν, θ οποία ςκοπεί ςτον απϊτερο περιοριςμό τθσ κεντρικισ εξουςίασ, θ δικαςτικι λειτουργία, 

όπωσ και οι όμορζσ τθσ κρατικζσ λειτουργίεσ, οφείλει να δρα αντιςτακμιςτικά προσ αυτζσ και να 

ςυμβάλλει ςτον αμοιβαίο ζλεγχο μεταξφ τουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςφννομθ και ευκυγραμμιςμζνθ 

με το Σφνταγμα δράςθ και των τριϊν λειτουργιϊν. Ωςτόςο, θ τάςθ τθσ αυξανόμενθσ άςκθςθσ 

νομοκετικϊν αρμοδιοτιτων από όργανα τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, εκτόσ από καταςτρατιγθςθ του 

νοιματοσ των ςυνταγματικϊν κανόνων που ορίηουν τα τθσ νομοπαραγωγικισ διαδικαςίασ, 

εξουδετερϊνει ταυτόχρονα και το κεςμικό αντίβαρο του δικαςτικοφ ελζγχου, διαμορφϊνοντασ μια 

ετεροβαρι ιςορροπία μεταξφ των λειτουργιϊν. Επιπρόςκετα, θ ίδια θ δικανικι λογικι που εγγράφεται 

ςτο ςϊμα των δικαςτικϊν αποφάςεων των τελευταίων ετϊν, διαφαίνεται πολλζσ φορζσ 

προςανατολιςμζνθ ςτθν υιοκζτθςθ μιασ εξαιρετικισ άμυνασ απζναντι ςτα πολιτικο-οικονομικά 

τεκταινόμενα, εγείροντασ αμφιβολίεσ ςχετικά με τθν εν τοισ πράγμαςι λειτουργικι ανεξαρτθςία τθσ 

δικαιοςφνθσ: Κατά τθν εξζταςθ των προςφυγϊν που αφοροφςαν το ‘ςτραγγαλιςμό’ ατομικϊν και 

κοινωνικϊν δικαιωμάτων από το πρϊτο μνθμόνιο, το ανϊτατο διοικθτικό δικαςτιριο72 παρζβλεψε τθν 
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 ΣτΕ 668/2012. 
Σε ςυνζχεια αυτοφ του πνεφματοσ ζρχεται θ απόφαςθ τθσ Ολ.ΣτΕ 95/2013 που προτιμά να μθν 
αναγνωρίςει τα εκπορευόμενα από κεςπιςμζνουσ νόμουσ δικαιϊματα δθμοςίων υπαλλιλων για 
πρόςκετεσ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιδόματα, εξομοιϊνοντασ, ζτςι, όλουσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 
ωσ μθ δικαιοφχουσ, χωρίσ να λάβει υπ’ όψιν τισ μιςκολογικζσ διαβακμίςεισ και άλλα κριτιρια. Σχιμα 
οξφμωρο: Ενϊ επικαλείται ότι με τθν αναγνϊριςθ αυτοφ του επιδόματοσ κα παραβιαηόταν θ αρχι τθσ 
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καταφανι αντιςυνταγματικότθτα των τεκειμζνων από το μνθμόνιο κανόνων, ακόμα και τθν 

αντιςυνταγματικι διαδικαςία κφρωςισ του. Σε μια κρίςθ ‘εκελοτυφλίασ’ αποφάςιςε ότι «με το 

Μνθμόνιο δεν αναγνωρίηονται εξουςίεσ ςε όργανα διεκνϊν οργανιςμϊν, οι οποίεσ περιορίηουν κακ' 

οιονδιποτε τρόπο τθν άςκθςθ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ». Κρίνει ακόμα ότι «θ περικοπι  των αποδοχϊν 

και των επιδομάτων εργαηομζνων ςτο δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και των 

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ, κατά τθν εκτίμθςθ του νομοκζτθ, άμεςθσ 

ανάγκθσ κάλυψθσ οικονομικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ, δθλαδι εξυπθρετεί ςοβαροφσ λόγουσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ και ςκοποφσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ ενόψει τθσ 

κακιεροφμενθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υποχρζωςθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και διαςφάλιςθσ 

τθσ ςτακερότθτασ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ ςτο ςφνολό τθσ». Κωφεφει, δθλαδι, πανθγυρικά ωσ προσ τθν 

ζλλειψθ νομιμοποίθςθσ του εν λόγω «νομοκζτθ», του οποίου τθν εκτίμθςθ δζχεται άκριτα, ενϊ 

υποπίπτει ςε αντίφαςθ μζςα ςτθν ίδια απόφαςθ, κακϊσ αναγνωρίηει μεν μια ζξωκεν επιβαλλόμενθ 

«δθμοςιονομικι πεικαρχία», αλλά δεν τθ κεωρεί ζνδειξθ επικετικοφ παρεμβατιςμοφ73 ςτθν εγχϊρια 

κυριαρχία.  

Τα ίδια τα όργανα τθσ δικαιοςφνθσ, λοιπόν, ςυντάςςονται με τισ πολιτικζσ επιλογζσ 

«δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ» και αντιδθμοκρατικισ αςφυξίασ των εκτελεςτικϊν οργάνων, 

αναγνωρίηουν ωσ ςυνταγματικι και κακ’ όλα νόμιμθ τθν περιςτολι των ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων 

και, επιλζγοντασ να υπθρετιςουν το (πάντα υπζρτερο) δθμόςιο ςυμφζρον, εξοςτρακίηουν από τθν 

κρίςθ τουσ περί των ατομικϊν δικαιωμάτων τθν αρχι τθσ in dubio pro libertate. 

Εάν, βζβαια, επιχειρθκεί να ερμθνευκεί τι επιςυμβαίνει ςτθν κανονιςτικι δφναμθ των κανόνων 

που υπαγορεφουν εξ υπαρχισ τουσ διακριτοφσ ρόλουσ των εξουςιϊν, ςτθν ιςχφ του ςυνταγματικοφ 

κειμζνου δθλαδι, θ επικάλυψθ τθσ κεςμιςμζνθσ ανεξαρτθςίασ μεταξφ τουσ δε φαντάηει και τόςο 

απροςδόκθτθ. Το νομικό Σφνταγμα, αντίκετα με τα όςα υποςτιριηε ο «κοινωνιολογικόσ κετικιςμόσ» 

τθσ κεωρίασ του Schmitt, είναι απαρζγκλιτα δεμζνο με τθν ιςτορικι πραγματικότθτα, και θ ερμθνεία 

του, δθλαδι θ μζγιςτθ πραγμάτωςθ τθσ ιςχφοσ των κανόνων του, αφουγκράηεται τθν κάκε ιςτορικι 

ςτιγμι και ςυναρμόηει τθ δεοντολογία με τθν οντολογία· τθν κανονιςτικότθτα με τουσ 

κοινωνικοπολιτικοφσ ςυςχετιςμοφσ των δρωςϊν δυνάμεων. Σε καταςτάςεισ, ωςτόςο, εκτάκτου 

                                                                                                                                                                      
ιςότθτασ, ο ςυλλογιςμόσ τθσ περιζχει ενοφκαλμιςμζνα τθν υιοκζτθςθ διακριτικισ και άνιςθσ 
αντιμετϊπιςθσ, ςε αντίκεςθ με τθν αρχι τθσ αναλογικισ ιςότθτασ του Συντάγματοσ.  
73

  Ακόμα ζνα τεκμιριο ακραίου παρεμβατιςμοφ ςε κζματα που άπτονται τθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ 
του κράτουσ, είναι θ από τον Δεκζμβρθ του 2013 ευκεία και απροκάλυπτθ απαίτθςθ των εκπροςϊπων των 
δανειςτϊν προσ τισ δικαςτικζσ αρχζσ να τουσ παράςχουν οι τελευταίεσ πλιρθ δεδομζνα ςχετικά με τον 
όγκο των εκκρεμϊν προσ δικαςτικι εξζταςθ υποκζςεων ςχετικά με τισ ρυκμίςεισ των υπερχρεωμζνων 
νοικοκυριϊν, ενϊ ταυτόχρονα ζδωςαν εντολι να ‘επιςπεφςουν τισ διαδικαςίεσ εκδίκαςισ τουσ’, 
επεμβαίνοντασ, ουςιαςτικά, ςτθ δικονομικι διαδικαςία και καταρρίπτοντασ τθν ανεξαρτθςία τθσ 
δικαιοςφνθσ ςτθν πράξθ.  
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ανάγκθσ, αυτι θ -ςυμπλθρωματικι υπό άλλεσ κανονικότθτεσ- ςχζςθ οντολογικοφ και δεοντολογικοφ 

ςτοιχείου διαςπάται και θ κανονιςτικι δφναμθ των ρυκμίςεων του Συντάγματοσ ςυναντά τα όριά τθσ.74 

Και μία από τισ περιπτϊςεισ όπου ζνα εκνικό ςυνταγματικό κείμενο αντιμετωπίηει προκλιςεισ ςχετικά 

με τθν εγγφθςθ τθσ κανονιςτικισ του ιςχφοσ είναι θ ςυμμετοχι του εκνικοφ κράτουσ, του οποίου τθν 

πολιτικι πραγματικότθτα διαμορφϊνει, ςε ζνα ευρφτερο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ με 

διαβακμιςμζνουσ κανόνεσ δικαίου. 

Το παράδειγμα τθσ μετατροπισ τθσ αμερικανικισ ςυνομοςπονδίασ ςε ομοςπονδιακό κακεςτϊσ 

με το Σφνταγμα του 1788, το οποίο ευνοοφςε τθ ςυςςϊρευςθ κεντρικισ εξουςίασ εκτόσ των επιμζρουσ 

Ρολιτειϊν με παράλλθλθ απϊλεια τθσ κυριαρχίασ τουσ και επιβολι ενιαίου ελζγχου, προςφζρει 

άφκονο υλικό για ςκζψθ, ςχετικά με τα επιχειριματα περί ομοςπονδοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν 

κρατϊν και τθ ςυηιτθςθ περί τθσ ιςχφοσ των εξουςιϊν τουσ. Στα ομοςπονδιακά κείμενα που 

πανθγυρικά προετοίμαηαν για το νζο διακρατικό μόρφωμα, αναφζρεται ωσ αναπόφευκτθ θ μερικι 

ανάμειξθ των δικαιοδοςιϊν των επιμζρουσ εξουςιϊν, για τον αποτελεςματικότερο μεταξφ τουσ ζλεγχο 

και τθν υιοκζτθςθ μιασ ενιαίασ νομικισ δικαιοδοτικισ πολιτικισ.75 

Ωσ προσ τουσ λειτουργικοφσ όρουσ του ανωτζρω ςυντεταγμζνου ςυμβολαίου μεταξφ εκνικϊν 

κρατϊν (πολιτειϊν) και υπερκρατικϊν οργανωμζνων εξουςιϊν διαφαίνονται αντιςτοιχίεσ και ςτο 

ςθμερινό παράδειγμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι κανονιςτικζσ επιταγζσ προσ τισ οποίεσ οφείλουν να 

ευκυγραμμιςτοφν τα κράτθ μζλθ, ςθματοδοτοφν, ουςιαςτικά, τθν de facto αναγνϊριςθ μιασ 

ςυγκεντρωτικισ πολιτικισ και οικονομικισ εξουςίασ, παρά μια ςυμμετοχικι δθμοκρατικι ςυνφπαρξθ 

ανεξάρτθτων και κυρίαρχων κρατϊν. Θ αναγνϊριςθ αυτι επικυρϊνεται κατά τθ διαδικαςία τθσ 

εναρμόνιςθσ του ευρωπαϊκοφ και του εκνικοφ δικαίου. Ραρότι καταλείπονται ςθμαντικά περικϊρια 

ερμθνείασ ςτθ δικαςτικι εξουςία κάκε χϊρασ, θ νομολογία των ανϊτατων ευρωπαϊκϊν δικαςτθρίων 

καταδεικνφει ότι ακόμα και θ επιλογι τθσ νομικισ κεωρίασ για τθ κεμελίωςθ μιασ απόφαςθσ 

επθρεάηεται από τθν ιςτορικι ςυγκυρία που διανφει θ κάκε χϊρα, ακόμα και από τουσ ςυντρζχοντεσ 

πραγματικοφσ ςυςχετιςμοφσ δυνάμεων ςτο εςωτερικό του κράτουσ, αλλά και ςτο εξωτερικό. 76   

                                                           
74

 Hesse K., Σο φνταγμα τθσ πολιτικισ ενότθτασ και τθσ πρακτικισ εναρμόνιςθσ, μτφρ ςτα ελλθνικά 
Κουτνατηισ Σ.Λ., εκδ. Ραπαηιςθ, Ακινα 2017, ςελ. 141 
75

 Madison J.- Hamilton A.- Jay J., The Federalist Papers- Σα ομοςπονδιακά κείμενα των ΘΠΑ, μτφρ. ςτα 
ελλθνικά Χατηθδθμθτρίου Ε., εκδ. Ραπαηιςθ, Ακινα 2009, κείμενα 47, 48, 51.  
76

 Αποκαλυπτικι θ προνομιακι επίκλθςθ τθσ δθμοκρατικισ αρχισ και τθσ εκνικισ κυριαρχίασ από το 
Γερμανικό Ομοςπονδιακό Συνταγματικό Δικαςτιριο, κρίνοντάσ τεσ υπζρτερεσ του κοινοτικοφ δικαίου, με 
παράλλθλθ απαίτθςθ να διατθριςει το γερμανικό κοινοβοφλιο ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςτα κζματα 
προχπολογιςμοφ, φορολογίασ, άμυνασ, εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. Ρροφανϊσ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ 
άλλων, τελοφντων ςε δθμοςιονομικι κρίςθ, ευρωπαϊκϊν κρατϊν, δεν αναγνωρίηονται: βλ. Χατηθιωςιφ Χ., 
ό.π.π. ςελ. 118-119 
Χαρακτθριςτικι και θ υπ’αρ. 2348/2017 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΣτΕ, κατά τθν οποία δεν ζγινε χριςθ 
τθσ δυνατότθτασ διατφπωςθσ προδικαςτικοφ ερωτιματοσ ςτο Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
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3.3 Η εκ νζου ‘μετάλλαξθ’ του κράτουσ.  

Θ οικονομικι και κοινωνικι δομι του φιλελευκεριςμοφ, με το πολιτικό πρόταγμα του αυξθμζνου 

κρατικοφ παρεμβατιςμοφ, αποτζλεςε, κατά τον Marcuse, τον προπομπό τθσ μετζπειτα 

αυταρχικοποίθςθσ του κράτουσ. Το ολοκλθρωτικό κράτοσ φαντάηει ωσ (ακραία) πλιρωςθ των 

απαιτιςεων του φιλελεφκερου κράτουσ ςε ζνα προωκθμζνο ςτάδιο ανάπτυξθσ του τελευταίου, χωρίσ 

αυτό να ςθμαίνει ότι θ διαλεκτικι τουσ ςχζςθ περιορίηεται μόνο ςε μια διαδικαςία ιδεολογικισ 

προςαρμογισ77. «Το αυταρχικό κράτοσ φζρει μαηί του τθν οργάνωςθ και τθ κεωρία τθσ κοινωνίασ που 

αντιςτοιχοφν ςτο μονοπωλιακό ςτάδιο του καπιταλιςμοφ»78  

Τα νεωτερικά, φιλελεφκερα κρατικά μορφϊματα που οργανϊκθκαν με αποκλειςτικι κινθτιρια 

δφναμθ το κεφαλαιοκρατικό ςφςτθμα, κόμιηαν, επομζνωσ, εν τθ γενζςει τουσ, τα υλικά και τα εργαλεία 

τθσ –υπό τθν κατάλλθλθ ςυνκικθ- δυνθτικισ απολυταρχικοποίθςισ τουσ. 

Θ μορφι του κοινωνικοφ κράτουσ που ζχουν ενδυκεί, θ οποία αποτζλεςε τθ ςταδιακι μετεξζλιξθ 

του φιλελεφκερου κράτουσ δικαίου, αντανακλά τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του κράτουσ που 

ςυγκροτικθκε μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, όπωσ αυτά ςυνοψίηονται ςτον ενεργθτικότερο 

παρεμβατικό του ρόλο ςε τομείσ όπωσ «θ εργαςιακι διαδικαςία, θ φορολογικι πολιτικι, οι 

επενδφςεισ, οι υποδομζσ και οι κοινωνικζσ δαπάνεσ»79. Με τθ ςυνταγματικι διατφπωςθ του όρου 

«κοινωνικό κράτοσ δικαίου», βζβαια, υποδθλϊνεται θ δομολειτουργικι ςυγχϊνευςθ του κράτουσ 

δικαίου, που αναδφκθκε ωσ απάντθςθ ςτο απολυταρχικό κράτοσ, και τθσ κοινωνικισ αρχισ των 

προνοιακϊν προβλζψεων ςχετικά με τα κεφάλαια τθσ παιδείασ, τθσ εργαςίασ, τθσ υγείασ και τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Μολονότι, βζβαια, το Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ ωσ νεωτερικοφ αςτικοφ κράτουσ, εμμζνει 

διακθρυκτικά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ μορφισ του «κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου», εντοφτοισ, θ πρόςφατα 

υιοκετθκείςα νομοκετικι πρακτικι των διαδοχικϊν μνθμονίων επιςτεγάηει τθν ολίςκθςθ του 

πολιτεφματοσ ςε ζνα κακαρά νεο-φιλελεφκερου χαρακτιρα.  

                                                                                                                                                                      
επιβεβαιϊνοντασ τθ ςφμπτωςθ των βουλιςεων να διευκετθκεί άμεςα το ηιτθμα τθσ "αςφαλοφσ τρίτθσ 
χϊρασ" και να επιταχυνκεί θ εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ ΕΕ-Τουρκίασ με νομολογία που κα ανοίγει το 
δρόμο για εξαναγκαςτικζσ επιςτροφζσ αιτοφντων άςυλο από τα ελλθνικά νθςιά ςτθν Τουρκία. 
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 Marcuse, H. Αρνιςεισ- Θ πάλθ ενάντια ςτον φιλελευκεριςμό ςτθν ολοκλθρωτικι αντίλθψθ για το κράτοσ, 
μτφρ. Σαρίκασ Η., εκδ. Φψιλον, Ακινα 1983, ςελ. 24 επ. 
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 ό.π. ςελ. 35 
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  Κουρουνδισ Χ. Σο «Μνθμόνιο» ωσ ζκφανςθ ςυνταγματικισ αλλοίωςθσ (fraude à la Constitution),   
    διακζςιμο ςτο: http://www.constitutionalism.gr/site/?p=542  

http://www.constitutionalism.gr/site/?p=542
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Ρρζπει να γίνει δεκτό, όμωσ, το ότι θ κεςμοκζτθςθ ενόσ νεο-φιλελεφκερου κράτουσ δικαίου 

ςυνιςτά αφ’ εαυτισ «αλλοίωςθ του Συντάγματοσ» (fraude à la Constitution)80, κακϊσ θ μεταβολι αυτι 

αποςτρζφεται τθν αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου, και ςυνεπϊσ αντιςτρατεφεται μια κεμελιϊδθ 

ςυνταγματικι αρχι του πολιτεφματοσ. Θ «ςυνταγματικι αλλοίωςθ» αποτελεί τθν a posteriori και 

αιτιατι αντανάκλαςθ τθσ αλλοίωςθσ που λαμβάνει χϊρα, τα τελευταία ζτθ, ςτο πολιτειακό ςφςτθμα, 

όπωσ αποτυπϊνεται μζςα από τισ ουςιϊδεισ αλλαγζσ των κεςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κρατικισ 

εξουςίασ. 

Ενϊ, όμωσ, γίνεται αντιλθπτό ότι ςθμειϊνεται πράγματι μια ςταδιακι μεταρρφκμιςθ του 

δθμοκρατικοφ status quo, εντοφτοισ, δε φαίνεται να ςθμειϊνεται αντίςτοιχα ανάλογθ μεταβολι των 

κλαςικϊν «κεςμϊν και αξιϊν», κακιςτϊντασ οικεία και επίκαιρθ τθν περιγραφι ςχετικά με το ότι:  τισ 

χϊρεσ με κοινοβουλευτικι διακυβζρνθςθ, χαρακτθριςτικό τθσ ενζλιξθσ είναι ότι δεν επικυμεί να 

επιβλθκεί ςτουσ παλαιοφσ ςυνταγματικοφσ κανόνεσ και ςτισ μορφζσ τουσ, αλλά τείνει να τουσ 

χρθςιμοποιιςει. Για να μεταςχθματιςτεί θ δθμοκρατία αλλάηει θ λειτουργία των παραδοςιακϊν 

κεςμϊν και μετατοπίηεται το κζντρο βάρουσ εντόσ των παραδοςιακϊν δομϊν. Κατά βάςθ διατθρείται 

το αξιακό ςφςτθμα και θ δυτικι κοινωνία πιςτοποιεί το δθμοκρατικό τθσ φρόνθμα- το ίδιο που 

δικαιολογεί ιςτορικά τθν κεφαλαιοκρατία- ςτουσ κανόνεσ και τουσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ που τθ 

ςυγκροτεί και όχι ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τθσ κοινωνίασ81.  

Οι δικλείδεσ αςφαλείασ που εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ υπόκρυψθ τθσ πολυδιάςτατθσ 

κυριαρχίασ πίςω από το δίκαιο, ιτοι θ μθ αναδρομικότθτα τθσ ιςχφοσ των νόμων και θ ςυμπερίλθψθ 

ςτο εκτελεςτό περιεχόμενο των κανόνων δικαίου μελλοντικϊν μόνο ςυμπεριφορϊν, θ κακολικότθτα 

και θ γενικότθτα των κανόνων δικαίου και θ ςαφισ αντίςτιξθ πολιτικισ και δικαςτικισ εξουςίασ82 

ρευςτοποιοφνται και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αίρονται.  

Και θ ίδια θ ζννοια τθσ νομικισ ελευκερίασ, που εδράηεται ςτθν εγγυθτικι χαρτογράφθςθ των 

αςτικϊν δικαιωμάτων του πολίτθ ενάντια ςτθν καταναγκαςτικι εξουςία του κράτουσ, μπορεί να 

υποςτεί αλλαγζσ, ςτο πλαίςιο τθσ δυναμικισ που ακολουκεί θ αυτοςυντιρθςθ ενόσ ςυςτιματοσ. Οι 

αξίεσ, ωςτόςο που κακορίηουν το χαρακτιρα των αλλαγϊν, δεν απορρζουν από το ίδιο το νομικό 

ςφςτθμα, αλλά είναι εξωτερικζσ, μολονότι για λόγουσ προπαγανδιςτικοφσ παρουςιάηονται ωσ νομικά 

αιτιματα που επιτάςςονται από το φυςικό δίκαιο. Πλεσ οι αξίεσ που διατρζχουν το δικαϊκό 

οικοδόμθμα, όπωσ και θ θκικι, που απορρζει και διαμορφϊνεται από τουσ κανόνεσ του νομικοφ 
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  Κουρουνδισ Χ. ό.π.  
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 Agnoli J. Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ δθμοκρατίασ και παρεμφερι κείμενα (1967-1998), μτφρ ςτα ελλθνικά 
Γκιοφρασ Κ., εκδόςεισ ΚΨΜ, Ακινα 2013, ςελ 20 
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ςυςτιματοσ, ειςάγονται ςτο κοινωνικό πράττειν αφοφ ζχουν επικακοριςτεί εξωγενϊσ, από τθν 

εξουςία. Πλο και ςυχνότερα παρατθρείται ότι το μθ ζλλογο ςτοιχείο (εξουςία) και το ζλλογο ςτοιχείο 

(νόμοσ) ζρχονται ςε ςφγκρουςθ: θ πολιτικι εξουςία και τα διοικθτικά τθσ όργανα πολλάκισ 

αυκαιρετοφν, μολονότι φαινομενικά φζρονται να ςυμμορφϊνονται με τα ρθτά ι ζμμεςα νομικά 

πρότυπα ςυμπεριφοράσ83. 

Θ κεςμικι μονοπϊλθςθ των μζςων καταναγκαςμοφ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ απολογθτικι 

αιτιολογία τισ ςυνκικεσ τθσ αναπαραγόμενθσ πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικισ αποςτακεροποίθςθσ, 

εξακοντίηεται ςε πολλαπλά κζντρα εξουςίασ, προκειμζνου να πλζξει ζναν ακόμα πιο ςυμπαγι ιςτό 

κυριαρχίασ, ο οποίοσ κα λειτουργεί «ςυντθκτικά» πάνω ςτθν κοινωνικι «ςχάςθ» που τα επιβαλλόμενα 

μζτρα προκαλοφν. Με αυτόν τον τρόπο, τείνει και ςτθν όψιμθ νεωτερικότθτα να προςομοιάηει, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, με τθν ακραία τθσ μορφι, αυτι που απαντάται ςτα αυταρχικά ςυςτιματα 

διακυβζρνθςθσ· εκεί όπου οι εγγυιςεισ υπζρ των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν εξαφανίηονται και 

αντικακίςτανται από τεκμιρια καταναγκαςμοφ, μζςω τθσ διακριτικισ εξουςιοδότθςθσ που παρζχεται 

ςτα κρατικά όργανα να ενεργοφν κατά το δοκοφν, υπό κακεςτϊσ ανζλεγκτθσ αυκαιρεςίασ. 

Το βιωμζνο παρόν δθλϊνει εξίςου ότι οι περιοριςμοί ςτθν ελευκερία και τα δικαιϊματα των 

εξουςιαηόμενων κακίςτανται ανά πάςα ςτιγμι δυνατοί, εφόςον ςυντρζξουν, κατ’ ιςχυριςμό του 

κυρίαρχου, λόγοι που απειλοφν τθ δθμόςια τάξθ, τθ δθμόςια αςφάλεια, το δθμόςιο ςυμφζρον. Θ 

νοθματοδότθςθ αυτϊν των «ρθτρϊν αςφαλείασ» απόκειται μόνο ςτον κυρίαρχο, ενϊ θ ζνταςθ και θ 

ζκταςθ τθσ επίκλθςισ τουσ αποκαλφπτει και το βακμό τθσ de facto αλλοίωςθσ και μεταλλαγισ των 

πολιτικϊν κεςμϊν και του τρόπου διακυβζρνθςθσ.  

Διάφορεσ  ιδεολογικζσ καταςκευζσ προλειαίνουν τθ διαφοροποίθςθ των πολιτικϊν μεκόδων. 

Ραρατθρείται δομικι και λειτουργικι μεταλλαγι de facto με διατιρθςθ του κακεςτθκότοσ δικαϊκοφ 

πεδίου, το οποίο διευκολφνει τθ δθμοκρατικι περιβολι και νομιμοποίθςθ των λαμβανόμενων 

πολιτικϊν αποφάςεων που ανακλοφν ολοζνα και πιο ολοκλθρωτικι ςφλλθψθ και διαχείριςθ των 

ιςτορικϊν φαινομζνων. Θ απόκρυψθ αυτϊν των ουςιωδϊν διαφοροποιιςεων και θ χειραγϊγθςθ που 

ενυπάρχει ςτθν οντολογία τουσ, δεν απαντϊνται ςε όλα τα αυταρχικοποιοφμενα κακεςτϊτα 

ομοιόμορφα. Οι όροι κακυπόταξθσ δεν επεκτείνονται παντοφ με τθν ίδια ακρίβεια και ωμότθτα ςε 

μζτρα άμεςθσ καταπίεςθσ84. O Agnoli αναγορεφει ωσ προνομιακοφσ τόπουσ επιτζλεςθσ και 

αποτφπωςθσ αυτισ τθσ μεταςχθματιςτικισ επίδραςθσ τθν: α) παραγωγικι διαδικαςία, β) ψυχολογία 

των μαηϊν, γ) το βακμό τθσ μονοπϊλθςθσ των μζςων επικοινωνίασ και δ) το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ.     

                                                           
83
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Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ ςυντελοφν, ςτρατολογθμζνοι από τθν κρατικι δφναμθ, ςτθν επίτευξθ 

μιασ αποτελεςματικότερθσ «ελεγξιμότθτασ» του πλθκυςμοφ, κακϊσ διευκολφνουν τθ  διάπλαςθ και 

τον επθρεαςμό τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, ϊςτε θ τελευταία να προςλαμβάνει ςταδιακά τθν εξαίρεςθ 

ωσ κανονικότθτα. Το κράτοσ διατθρεί τθν αποκλειςτικότθτα ςτο δικαίωμα να αποςυναρμολογεί τθν 

αυταρχικι λογικι τθσ καινοφριασ αλικειασ που επιβάλλεται ςτο λαό ωσ πραγματικότθτα. Με τα 

«κακεςτϊτα αλθκείασ» που θ δυνατότθτα ίδρυςισ τουσ αναγνωρίηεται μόνο ςτθν κεντρικι και 

διειςδυτικότερθ εξουςία, ο κυρίαρχοσ λόγοσ ευχερϊσ μεταμφιζηεται ςε κοινι λογικι: Θ ενζλιξθ 

επιταχφνεται όταν θ ίδια θ καταπιεςτικι πρακτικι ενςωματϊνεται ςτα κανονιςτικά ιδεϊδθ μιασ 

δθμοκρατικισ τάξθσ πραγμάτων. Πταν μια εφαρμοςμζνθ απαγόρευςθ και ζνασ εφαρμοςμζνοσ 

περιοριςμόσ ανάγεται ςε γενικό κανόνα και περιβάλλεται με το απαραίτθτο ιδεολογικό κακεςτϊσ τθσ 

αναπόδραςτθσ αναγκαιότθτάσ του. 

Το ιςτορικό παρόν χαρακτθρίηεται από μια μονοςιμαντθ μετατόπιςθ τθσ προςιλωςθσ προσ τισ 

ςκοποκεςίεσ του κράτουσ, αφαιρϊντασ τθ δυνατότθτα οποιαςδιποτε αξιολογικισ κρίςθσ αναφορικά 

με τα μζςα που επιβάλλονται για τθν εκπλιρωςθ αυτϊν των περιβαλλόμενων με ιερότθτα ςκοπϊν. Το 

ςφγχρονο κράτοσ ενςαρκϊνει ςτθν ακραία τθσ μορφι μια ιδιότυπο φυςικοδικαϊκι βία, θ οποία 

επιτάςςει τον κακαγιαςμό και τθν ανεπίδεκτθ αμφιςβιτθςθσ νομιμοποίθςθ των μζςων, λόγω τθσ 

αυταξίασ και τθσ «ιερότθτασ» των προβαλλόμενων «δίκαιων» ςκοπϊν85.  

 

Τα δικαιϊματα ςτθν προκροφςτεια κλίνθ τθσ κυριαρχίασ 

 

Θ κοινωνικι ειρινευςθ που επιδιϊκει θ πολιτικι εξουςία βρίςκεται κάτω από τον κίνδυνο 

ιςχυροφ κλονιςμοφ, όταν τα ρυκμιςτικά μζτρα και οι κανόνεσ που επιβάλλει ςτο πλαίςιο τθσ 

κυβερνθτικισ τθσ αρμοδιότθτασ περικλείουν ςαν αόρατθ αςφυκτικι μζγγενθ το ςφνολο ςχεδόν των 

κοινωνικϊν ςχζςεων και καταργοφν με καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ τουσ πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ 

οικοδομοφνταν θ εμπιςτοςφνθ και το αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν μζςα ςτο κράτοσ: τα μζχρι τότε 

«κατοχυρωμζνα» δικαιϊματα και τισ «αναπαλλοτρίωτεσ» ελευκερίεσ.  

Σε αυτό το ςθμείο, λοιπόν, κα εκτεκοφν οι υλικζσ και πραγματολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ και διακυβζρνθςθσ των τελευταίων ετϊν ςτισ ςχζςεισ και τισ ηωζσ των 

κατοίκων του ελλθνικοφ εδάφουσ, με προςανατολιςτικό άξονα τα περιςςότερα ατομικά και κοινωνικά 
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δικαιϊματα και ελευκερίεσ, που, αν και εγγράφονται ςτθν προςτατευτικι ςφαίρα του Συντάγματοσ, 

τίκενται και τελοφν υπό αναςτολι. Πμωσ, προθγουμζνωσ κα επιχειρθκεί μια κριτικι προςζγγιςθ τθσ 

πραγματικισ ςθμαςίασ των «δικαιωμάτων». 

Τα δικαιϊματα, κατ’ αρχάσ, κάτω από τθν πριςματικι νοθματοδότθςθ του δυτικοφ νεωτερικοφ 

δικαίου, ζχουν απεμπολιςει τθν υπερβατικι κεμελίωςθ τουσ ςτο αδιαπραγμάτευτο κοινό γνϊριςμα 

τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ («όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται ελεφκεροι και ίςοι ςτθν αξιοπρζπεια και τα 

δικαιϊματα»86) ζχοντασ παράλλθλα εμβαπτιςτεί ςε ζνα κονςτρουκτιβιςτικισ εμπνεφςεωσ τυποκρατικό 

ςφςτθμα, του οποίου οι κανονιςτικζσ πθγζσ δεν είναι άλλεσ παρά τα κεςμικά κείμενα που ικανοποιοφν 

πλθρζςτερα τα ςυμφζροντα, τισ διπλωματικζσ διαπραγματεφςεισ και τουσ ςυμβιβαςμοφσ μεταξφ των 

κρατικϊν ιδρυμάτων. Ο περί θκικισ λόγοσ υποβιβάηεται ςτο επίπεδο τθσ απλισ κεωρθτικισ 

ςυνδιλωςθσ, και αυτό ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν εξαλείφεται ριηικά λόγω τθσ επικράτθςθσ 

του υπολογιςτικοφ ορκολογιςμοφ87. 

Θ εξουςία, δια του ιδιαίτερου γνωρίςματόσ τθσ, τθσ κυριαρχίασ, εμφιλοχωρεί ςτθ ηωι του 

ατόμου με τον αποτελεςματικό μθχανιςμό των δικαιωμάτων. Οι καλλιεργθκείςεσ αυταπάτεσ ςχετικά 

με τθν αντίρροπθ δυναμικι επενζργεια των κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων ςτθν ιςχφ τθσ εξουςίασ, 

προσ τθν κατεφκυνςθ του περιοριςμοφ τθσ, ηυμϊκθκαν μζςα ςτον μφλο τθσ παντοκρατορίασ τθσ 

κεφαλαιοκρατίασ και εκφυλίςτθκαν. Θ ςθμειολογία τουσ – και θ ιδεατι τουσ πρακτικι ςθμαςία- ωσ  

νομικά εργαλεία για τον δυνθτικό περιοριςμό τθσ αυκαιρεςίασ τθσ εξουςίασ αποδομείται ςταδιακά, 

πλθν βίαια. 

Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, κατά ζναν παράδοξο, αλλά ευφυι τρόπο, αντί να αποδυναμϊνουν, 

τουναντίον διαςφαλίηουν και κεμελιϊνουν τθν τοπικι κυριαρχία, διατθρϊντασ μόνο επιφανειακι και 

προςχθματικι τθν όποια «αντιπαλότθτα» απζναντι ςτθν τελευταία: Οι χϊροι, οι ελευκερίεσ και τα 

δικαιϊματα που τα άτομα κατακτοφν ςτθ ςφγκρουςι τουσ με τισ κεντρικζσ εξουςίεσ προετοιμάηουν 

κάκε φορά ταυτοχρόνωσ μια ςιωπθρι, αλλά αυξανόμενθ εγγραφι τθσ ηωισ τουσ ςτθν κρατικι τάξθ, 

προςφζροντασ ζτςι ζνα νζο και ακόμθ πιο τρομακτικό ζρειςμα ςτθν κυρίαρχθ εξουςία από τθν οποία 

επικυμοφςαν να απελευκερωκοφν88. Θ διαπίςτωςθ αυτι απθχεί τθν ιδθ πυκνά και καίρια 

διατυπωμζνθ κζςθ του Benjamin ςχετικά με το δόγμα τθσ ιερότθτασ τθσ ηωισ,89 το οποίο, 
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αιχμαλωτιηόμενο ςτθ ςφαίρα τθσ κυρίαρχθσ απόφαςθσ, απογυμνϊνεται από το αξιακό του 

περιεχόμενο και θ ανκρϊπινθ φπαρξθ αναςτζλλεται ςε ςυγχρονία με τθν αναςτολι του δικαίου ςε 

κάκε πραγματικότθτα εξαίρεςθσ. Τα δικαιϊματα, λοιπόν, αποτελοφν ςτθν ουςία, ωσ μια ιδιότυπθ 

lingua franca των κυρίαρχων, τθν ενδιάμεςθ ηϊνθ ςτθν οποία ςυντελείται θ ξεκάκαρθ κατανομι του 

πλθκυςμοφ ςε κζςεισ και ρόλουσ κυριαρχίασ και υποτζλειασ. Εάν αναλογιςτοφμε ότι θ εξουςία 

διατθρεί ςτο κεςμικό τθσ «οπλοςτάςιο» τθ δυνατότθτα να ετεροπροςδιορίηει και να καταμερίηει τουσ 

ανκρϊπουσ ςε κυρίαρχουσ, κυριαρχοφμενουσ και αποκλειςμζνουσ (ι «αποκλειςτζουσ»), μποροφμε 

εφκολα να ςυμπεράνουμε τα εξισ: Αρχικά, οι κυρίαρχοι είναι «οι δικαιοφχοι τθσ εξουςιαςτικισ δομισ», 

ςυνεπϊσ «απολαμβάνουν όλο το εφροσ το δικαιωμάτων». Ο κυρίαρχοσ είναι αυτόσ που διατθρεί το 

αποκλειςτικό δικαίωμα, ωσ εμπνευςτισ του δικαίου και διαμορφωτισ τθσ πολιτικισ τάξθσ, να απονζμει 

τθν πολιτικι ιδιότθτα και να τθν αφαιρεί, εξίςου. Τα νεωτερικά υποκείμενα, ςε μία βάναυςα 

ιςοπεδωτικι λογικι εξουςίαςθσ, φζρονται να αντλοφν τθν ανκρϊπινθ ιδιότθτά τουσ από τθν 

αναγνϊριςθ ς’ αυτά τθσ πολιτικισ ιδιότθτασ. Θ ανκρϊπινθ φπαρξθ κακίςταται μεταβλθτι και 

εννοιολογείται πλιρωσ ετεροκακοριςτικά από τον εκάςτοτε κυρίαρχο λόγο. Πποιοσ, κατά μονομερι 

βοφλθςθ του κυρίαρχου απογυμνωκεί από τθν ιδιότθτα του πολίτθ, αυτομάτωσ χάνει κάκε νομικι 

υπόςταςθ και κάκε δυνατότθτα αυτοκακοριςμοφ μζςα ςτθν κυριαρχικι επικράτεια. Οι 

κυριαρχοφμενοι, δθλαδι, από τθν άλλθ πλευρά, εφόςον κατζχουν τθν ιδιότθτα του πολίτθ ενόσ 

κράτουσ, απολαμβάνουν τθν τυπικι ιςότθτα που διακθρφςςει ο νόμοσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα 

απολφουν κάκε ζκφανςθ ουςιαςτικισ, υλικισ ιςότθτασ. (Βζβαια, εν μζςω de facto καταςτάςεων 

εξαίρεςθσ, ακόμα και θ ζννοια τθσ τυπικισ ιςότθτασ τελεί, όπωσ είδαμε, υπό αίρεςθ). Οι 

αποκλειςμζνοι, τζλοσ, είναι τα υποκείμενα που δεν είναι αναγνωρίςιμα από τθν εξουςία ωσ πολίτεσ· 

αυτοί που, μθ ζχοντασ τθν απαιτοφμενθ πολιτικι ιδιότθτα, δεν κατορκϊνουν να περιζλκουν ςτθ 

δικαιοςφνθ τθσ ιδιάηουςασ τάξθσ του «ιεροφ». Οι homines sacri, δθλαδι, ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχεί 

μόνο μια αρχζγονθ μορφι ηωισ, θ οποία φζρεται να εγκλωβίηεται ςτο κυρίαρχο ανάκεμα. Πταν θ 

κυριαρχία παράγει «γυμνι ηωι»90, αποςτερϊντασ κάκε ελευκερία ςφμφυτθ με τθν ανκρϊπινθ 

υπόςταςθ, θ ηωι αυτι κακίςταται αόρατθ, πλθν όμωσ ακόμα διαχειρίςιμθ και διαμεςολαβιςιμθ. 

Μπορεί να αφαιρεκεί, αλλά όχι να μετενεργιςει κυςιαηόμενθ, διοχετεφοντασ ζτςι τα παραγόμενα 

ςφμβολα προσ ‘ενεργοποίθςθ άλλων ενεργθμάτων’.  

Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται μια τομι (με ςαφζσ αςτικό, ταξικό, επθρεαςμζνο καταλυτικά 

από τουσ κεφαλαιοκρατικοφσ όρουσ πρόςθμο) μεταξφ των δικαιοφχων προςταςίασ και διάφορων 

μορφϊν ελευκερίασ και των μθ δικαιοφχων, των προςϊπων, δθλαδι, που δεν τουσ αναγνωρίηεται οφτε 

θ ανκρϊπινθ φπαρξι τουσ. Οι τελευταίοι, ςυνικωσ, ςε περιπτϊςεισ επίκλθςθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, επιλζγονται από το κυβερνθτικό ςφςτθμα, ϊςτε να γίνουν τα υποκείμενα εκείνα που κα 
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υποςτοφν πρϊτα, ςαν κυματοκραφςτεσ ι ςαν ανζξοδα χρθςτικά παραδείγματα προσ χαλιναγϊγθςθ και 

των υπολοίπων, τθν αναςτολι τθσ οντολογικισ τουσ υπόςταςθσ. 

 

4.1 Δικαιϊματα και πεικάρχθςθ 

Στθν Ελλάδα τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ νεωτερικότθτασ, θ βιοπολιτικι διαχείριςθ των ανκρϊπων 

που κεωροφνται απόκλθροι, εκφράςτθκε προνομιακά και ςε πλιρθ εκδίπλωςθ με τθν ανζγερςθ τειχϊν 

που οριοκετοφν το ζδαφοσ μζςα ςτο οποίο αςκείται μια ιδιαίτερθ, μθ διαπερατι ελζγχου εξουςία. 

Ρρόκειται για τα κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν και αιτοφντων άςυλο· ανκρϊπων, δθλαδι, που, χωρίσ 

να ζχουν επιδείξει τθν ελάχιςτθ «παρεκκλίνουςα» ι ποινικά κολάςιμθ ςυμπεριφορά ςφμφωνα με τουσ 

εγχϊριουσ κανόνεσ δικαίου, με μόνο κριτιριο το γεγονόσ ότι ςυμβολίηουν μια διαςπαςτικι τθσ 

«εκνικισ ομοιογζνειασ» ετερότθτα, αντιμετωπίηονται ωσ μθ-υπάρξεισ, εκγυμνωμζνοι από κάκε 

οικουμενικισ και πανανκρϊπινθσ διάςταςθσ δικαίωμα και ελευκερία, αφοφ οι διοικθτικζσ αρχζσ δεν 

τουσ αναγνωρίηουν καμία πολιτικι και νομικι υπόςταςθ. Το ςτρατόπεδο λειτουργεί ωσ προνομιακόσ 

τόποσ άςκθςθσ τθσ εξελιγμζνθσ βιοεξουςίασ, κακϊσ παρζχει τα εχζγγυα τθσ αποτελεςματικισ 

ενςωμάτωςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθν εμβζλεια τθσ εξουςίασ. Φφεται ςτα ςφνορα του δικαίου, 

κακϊσ θ φπαρξι του δε κεμελιϊνεται ςε επίςθμουσ κεςμικοφσ κανόνεσ91, τοποκετϊντασ επάξια εαυτόν 

ςτα αφανι arcana imperii τθσ κρατικισ ςτρατθγικισ. Θ αςτυνομία τοποκετείται ωσ αποκλειςτικόσ 

ρυκμιςτισ του ζγκλειςτου πλθκυςμοφ και, ωσ εκφραςτισ τθσ κεντρικισ εξουςίασ, αςκεί τον άμεςο 

υλικό καταναγκαςμό τθσ επιτιρθςθσ και τθσ φυςικισ βίασ, ενϊ θ ατιμωρθςία παγιϊνεται πλζον ωσ το 

«αναμενόμενο πράττειν» τθσ πολιτείασ ςαν απάντθςθ ςτισ ακραίεσ καταχριςεισ τθσ εξουςίασ και ςτισ 

αυκαιρεςίεσ των αςτυνομικϊν οργάνων επί των εξουςιαηόμενων υποκειμζνων. Θ χωροταξικι 

διαρρφκμιςθ του τόπου εγκλειςμοφ, θ κατανομι των ζγκλειςτων με κριτιριο τθν αναλογία «ανκρϊπινο 

κορμί/ τετραγωνικό μζτρο», θ αρικμθτικι ονοματοδοςία τουσ, θ ταυτοποίθςι τουσ με βιομετρικά 

κριτιρια, το γεγονόσ ότι και οι ίδιοι οι κρατοφμενοι προςανατολίηονται και προςδιορίηουν τον εαυτό 

τουσ και τθ κζςθ τουσ μόνο μζςω αρικμθτικϊν ςυντεταγμζνων92, αποκαλφπτουν τθν ακραιφνι 

επζμβαςθ τθσ εξουςίασ ςτο ςϊμα, ωσ φορζα τθσ αρχετυπικισ και αναπαλλοτρίωτθσ ανκρϊπινθσ 
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ιδιότθτασ. Στον μθ-τόπο των ςτρατοπζδων, εκεί όπου επικρατεί μόνιμα θ εξαίρεςθ τθσ όποιασ δικαϊκισ 

ζννοιασ και αρχισ, τα υποκείμενα αποπροςωποποιοφνται, οι όροι και οι ρόλοι παφουν να είναι αμιγϊσ 

ταξικοί, κακϊσ απανκρωποποιοφνται, ξεφεφγουν από τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ, και το «δικαίωμα», θ 

«ελευκερία» και θ «αξιοπρζπεια» αποςυντίκενται ςε κενοφσ νοιματοσ φκόγγουσ. 

Ρρόςφατα, μάλιςτα, ςτθν ελλθνικι κυβερνθτικι πρακτικι ςθμειϊκθκε άλλθ μία νομικι εκτροπι 

που ιςοδυναμοφςε με εξουδετζρωςθ τθσ καταςτατικισ ςυνκικθσ τθσ ζννομθσ τάξθσ ςτο όνομα τθσ 

εκνικισ αςφάλειασ και τθσ δθμόςιασ τάξθσ: Επιχειρικθκε να παγιωκεί θ «επ’ αόριςτον κράτθςθ» των 

ζγκλειςτων ςτα ςτρατόπεδα κράτθςθσ μεταναςτϊν, βαςιηόμενθ ςτθν υπ’ αρ. 44/2014 γνωμοδότθςθ 

του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ. Κατά παράβαςθ των νομοκετικϊν προβλζψεων περί ανωτάτου 

χρόνου κράτθςθσ τουσ 18 μινεσ, οι διοικθτικζσ αρχζσ επζβαλλαν ςτουσ διοικθτικά κρατοφμενουσ, μετά 

τθ ςυμπλιρωςθ του ιδθ επαχκοφσ και δυςανάλογου δεκαοκτάμθνου χρόνου κράτθςθσ, περιοριςτικό 

όρο υποχρεωτικισ διαμονισ ςτον χϊρο τθσ κράτθςθσ αορίςτωσ, εκβιάηοντασ τθν υποχρεωτικι 

ςυγκατάκεςθ των κρατουμζνων ςτθν «οικειοκελι» τουσ αναχϊρθςθ προσ τθ χϊρα καταγωγισ τουσ. Θ 

ςτρατθγικι τθσ επ’ αόριςτον κράτθςθσ, γράφει θ Butler, δε ςθματοδοτεί μια εξαιρετικι περίςταςθ, 

αλλά μάλλον το μζςο με το οποίο θ εξαίρεςθ κακιερϊνεται ωσ κανόνασ που υιοκετείται93. Αξιοποιείται 

ωσ θ ςυνκικθ κατά τθν οποία θ ζκνομθ άςκθςθ κρατικισ εξουςίασ μπορεί να δικαιολογιςει τθν 

φπαρξι τθσ, ενϊ παράλλθλα εξαςφαλίηει τθν εξίςου αόριςτθ χρονικά διαιϊνιςι τθσ ωσ τζτοια (ζκνομθ). 

Θ νεωτερικι τεχνολογία τθσ εξουςίασ, λοιπόν, εμπλουτίηοντασ τον παραδοςιακό καταςταλτικό 

χαρακτιρα τθσ, γίνεται αντιλθπτι με τθ μορφι των μθχανιςμϊν πεικάρχθςθσ  του ςϊματοσ και των 

μθχανιςμϊν ρφκμιςθσ των πλθκυςμϊν (πεικαρχικι και βιοπολιτικι-ρυκμιςτικι εξουςία). 

Το χαρακτθριςτικότερο ζωσ τϊρα ιςτορικό παράδειγμα που ενςάρκωςε με κζρμθ τθ βιοπολιτικι 

διαχείριςθ του κυριαρχοφμενου λαοφ ιταν το ναηιςτικό κράτοσ. Αποτζλεςε τθν τελειότερθ – και ωσ εκ 

τοφτου τθν πιο αποτρόπαια- ανάπτυξθ αυτϊν των μθχανιςμϊν εξουςίασ. Αςκοφςε αςφυκτικι 

πεικάρχθςθ και ζλεγχο ςτο κάκε μεμονωμζνο άτομο, ενϊ παράλλθλα διάρκρωνε και τθν πολιτικι τθσ 

απόλυτθσ επίδραςθσ ςτθ ηωι –μζςω τθσ αχαλίνωτθσ άςκθςθσ του κυριαρχικοφ δικαιϊματοσ για πάςθσ 

φφςεωσ κανάτωςθ των εξουςιαηόμενων, από κοινωνικι ζωσ φυςικι- μια αδυςϊπθτθ, δθλαδι, βιο-

εξουςία.  

Σε περιόδουσ γενικευμζνθσ διαςάλευςθσ και αναπαραγόμενων κρίςεων, το ςφγχρονο κράτοσ, 

προκειμζνου να μθν αυτοαναιρεκεί, ωσ εγγυθτισ τθσ μακροθμζρευςθσ και τθσ αςφάλειασ των πολιτϊν 

του, επιχειρεί να ςυςπειρϊςει το ανιςυχο –και ωσ εκ τοφτου δυνθτικά επικίνδυνο και διαβρωτικό 

απζναντι ςτο απρόςκοπτο τθσ διάχυςθσ τθσ κυριαρχίασ- κοινωνικό ςϊμα, κάτω από ενοποιθτικά, 
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κυρίωσ εκνικόφρονα, προτάγματα, με ςκοπό να απομονϊςει, να αδρανοποιιςει και να εξουδετερϊςει 

τουσ εκάςτοτε καταςκευαηόμενουσ εχκροφσ του. Μζςω αυτοφ του ςυνικουσ μθχανιςμοφ, λοιπόν, 

κατορκϊνει να επικθρφξει ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ εγγράφονται ςτθ ςυλλογικι 

ςυνείδθςθ των υπθκόων ωσ υποδεζςτερεσ, διευκολφνοντασ με αυτόν τον τρόπο το διαχωριςμό τουσ 

από τον παραγωγικό και πεικαρχθμζνο «πλθκυςμό», χωρίσ να πλιττεται παράλλθλα το κφροσ και θ 

εικόνα του κράτουσ ωσ προνοιακοφ και προςτατευτικοφ προσ τουσ πολίτεσ. 

Θ ςυςτθματικι μετατόπιςθ του κυρίαρχου λόγου ςε καταςκευζσ «εςωτερικϊν εχκρϊν» είναι θ 

χαρακτθριςτικότερθ και ςυνεκτικότερθ επιχειρθματολογία τθσ κρατικισ εξουςίασ, προκειμζνου να 

αποςφρει τθν προςοχι του πλθττόμενου κοινωνικοφ ςϊματοσ από τισ ςοβοφςεσ ςυνκικεσ κοινωνικισ 

αναςφάλειασ94 και να ςυνενϊςει το μαηικό, ςυλλογικό αίςκθμα κάτω από τθν ενιαία «απειλι» που 

ςθματοδοτεί κατά καιροφσ ο εκάςτοτε «εςωτερικόσ κίνδυνοσ». Θ «απειλι», βζβαια, που ενςαρκϊνει 

αυτόσ ο «κίνδυνοσ», κατευκφνεται μονόδρομα προσ το κράτοσ και το πολιτικό και κοινωνικό του 

κακεςτϊσ, αλλά με τθν κατάλλθλα υιοκετοφμενθ ρθτορικι και τισ κατάλλθλα κεςπιηόμενεσ ρυκμίςεισ, 

ο εχκρόσ αυτόσ φζρεται να ςτρζφεται ενάντια ςε ολόκλθρθ τθν ευπεικι και εφτακτθ κοινωνία και 

ενάντια ςε ολόκλθρο το ιδεολογικό οικοδόμθμα τθσ αςφάλειασ, κάτω από το οποίο θ κοινωνία αυτι 

ςυμβιβάηεται ςε ανεκτικι επιβίωςθ, δικαιϊνοντασ με μικριδατιςμοφσ τθν πραγματικι απειλι τθσ 

κυρίαρχθσ πολιτικισ. 

Θ ανζγερςθ των προαναφερόμενων ςτρατοπζδων ςκιάηεται επίςθσ από το τεράςτιο ςυμβολικό 

βάροσ που φζρουν. Στουσ ίδιουσ τόπουσ όπου εμπεδϊνεται θ εξαίρεςθ ωσ κανονικότθτα, μια 

περιοριςμζνθ, τοπικά επιβαλλόμενθ, «κανονικότθτα», που, εγκιβωτιςμζνθ ςτο μεγαλφτερο κάδρο τθσ 

γενικευμζνθσ κατάςταςθσ ανάγκθσ, προγραμματίηεται να «ανοςοποιιςει» τον πλθκυςμό ωσ προσ τθν 

εξαίρεςθ και να τθν προωκιςει ωσ τον νζο κανόνα, ςτουσ ίδιουσ τόπουσ «εςωτερικισ εξορίασ», λοιπόν, 

πραγματοποιικθκε τον Μάρτιο του 2013 μια πρωτοφανισ αςτυνομικι επιχείρθςθ. Μετζφεραν ςτο 

κζντρο κράτθςθσ τθσ Αμυγδαλζηασ, ομαδικά και ςωρθδόν, μια άλλθ κατθγορία ανκρϊπων που 

χαρακτθρίςτθκε από τθν κρατικι εξουςία ωσ «απειλι» για το δόγμα τθσ δθμόςιασ υγείασ: τουσ 

τοξικοεξαρτθμζνουσ τθσ  Ακινασ95. Οι αρχζσ, καταςτρατθγϊντασ ιατρικά απόρρθτα και κϊδικεσ 

δεοντολογίασ, χωρίσ να λάβουν καμία πρόνοια για τουσ αςκενείσ, προζβθςαν ςε λεπτομερζςτατεσ 

καταγραφζσ των εν λόγω ατόμων, αποδεικνφοντασ για ακόμα μια φορά πωσ δε νοείται περιοριςμόσ τθσ 

εκτελεςτικισ αρχισ από τθ ςφαίρα του νόμου και τθσ νομιμότθτασ· δφνανται να παράγουν διοικθτικζσ 

αποφάςεισ, εςωτερικισ ιςχφοσ και κατανάλωςθσ, οι οποίεσ, ουςιαςτικά, καταςκευάηουν νόμο και 
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δίκαιο τθ ςτιγμι που επιτελοφνται. Το μινυμα, ςυνεπϊσ, που επικοινωνοφν θχθρά ςτισ υπόλοιπεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ είναι ότι θ υπό το κριαμβευτικό κακεςτϊσ ατιμωρθςίασ καταχρθςτικι εξουςία τουσ, 

ζχει τθν απεριόριςτθ ευχζρεια να ςτοχοποιιςει ανά πάςα ςτιγμι όποιο τμιμα του πλθκυςμοφ κρικεί 

πωσ απαιτεί «ςυμμόρφωςθ». Πποιοσ δεν αντιμετωπίηει τθν εξαίρεςθ και τθν αναςτολι των 

δικαιωμάτων του ωσ αναμενόμενθ και φυςιολογικι, ωσ νζα τάξθ δθλαδι, μπορεί δυνθτικά να 

κεωρθκεί ότι αντιςτρατεφεται τθν καινοφρια ζκτακτθ δθμόςια τάξθ και, ωσ παρεκκλίνων από τα νζα 

ικθ και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ να «αποςυρκεί», υποβιβαηόμενοσ ςε υποκείμενο ςτο οποίο κα 

ενεργθκεί εξατομικευμζνθ αφαίρεςθ – πζρα από τθν κακολικά και γενικευμζνα ςυντελοφμενθ- 

περαιτζρω δικαιωμάτων και ελευκεριϊν. Το ςτρατόπεδο, λοιπόν, είναι κυρίωσ ο ςυμβολικόσ εκείνοσ 

τόποσ που υπάρχει για να προπονεί εντατικά τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ ϊςτε να εξοικειωκεί και να 

ςυμμορφωκεί με τθν εξαίρεςθ. 

Ππωσ υπογραμμίςτθκε και ςτθν αρχι τθσ παροφςασ εργαςίασ, θ άςκθςθ τθσ δομικισ, 

οντολογικισ βίασ που εμπεριζχεται ςτθν κυριαρχία ωσ ςπερματικόσ και αναπόςπαςτοσ όροσ φπαρξισ 

τθσ, αρχίηει να εκφράηεται επιτατικά ωσ υλικι, εξωτερικι βία (ςτζρθςθ ελευκερίασ, πολιτικι κανάτωςθ 

κλπ)96 ςε περιόδουσ κρίςθσ, με αποτζλεςμα θ άςκθςθ τθσ κρατικισ βίασ να αγγίηει τα ζςχατα όριά τθσ, 

αυτά που απαντϊνται και «ευδοκιμοφν» ςτθ λεγόμενθ «κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ».  Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, θ καταφυγι τθσ εξουςίασ ςτθν αδιάκριτθ υλικι βία κατά των πολφμορφων κοινωνικϊν 

αντιςτάςεων γενικεφεται με τθ μορφι τθσ ςταδιακισ απαγόρευςθσ ι περιοριςμοφ των πολιτικϊν 

δικαιωμάτων, ακρωτθριάηοντασ, ζτςι, το κεκτθμζνο τθσ άμεςθσ και ςυλλογικισ πολιτικισ δράςθσ97. 

Αυτζσ τισ αντιςτάςεισ επιχείρθςε να κάμψει με τθ κζςπιςθ αρχικά τθσ αντιτρομοκρατικισ 

νομοκεςίασ98, θ οποία χαρακτθρίηεται εντζχνωσ από ςωρεία αόριςτων διατυπϊςεων, ςτο εφπλαςτο και 

ςτο ευπροςάρμοςτο των οποίων μπορεί να «χωρζςει» ο οποιοςδιποτε κατά περίπτωςθ «φποπτοσ 

παράγοντασ» που εμπνζει κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ, με μόνο κριτιριο για τθ δίωξι του το πολιτικό 

του φρόνθμα. Θ προςχθματικι για ακόμα μια φορά επίκλθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και 

αςφάλειασ, δικαιολογεί μια ςταδιακι άλωςθ των επιμζρουσ ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, από τθν 

άρςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν, τθν ελεφκερθ ζκφραςθ (με τθν τροποποίθςθ του 2010, 

εξαςφαλίηεται θ γενικευμζνθ δίωξθ για τθ ‘διάδοςθ ριηοςπαςτικϊν πολιτικϊν και κοινωνικϊν ιδεϊν’), 

τθν ολοςχερι προςβολι τθσ προςωπικότθτασ και τθσ αξιοπρζπειασ (με δθμόςια προβολι 

φωτογραφικοφ υλικοφ και ςτοιχείων όπωσ ςτθν υπόκεςθ του Βελβεντοφ, τοποκετϊντασ τα αδθφάγα 

ΜΜΕ ςτο ρόλο του δθμόςιου κατιγορου, εξανδραποδίηοντασ ζτςι τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ και 

                                                           
96

 Ρουλαντηάσ, Ν. Σο κράτοσ, θ εξουςία, ο ςοςιαλιςμόσ, εκδ. Κεμζλιο, Ακινα 2001, ςελ.108, 110 επ. 
«Νόμοσ και βία» 
97

 Μπελαντισ Δ. Αναηθτϊντασ τον εςωτερικό εχκρό: Διαςτάςεισ τθσ αντιτρομοκρατικισ πολιτικισ, εκδ. 
Ρροςκινιο- Άγγελοσ Σιδεράτοσ, Ακινα 2004, ςελ. 213 
98

 Ν.2928/01, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 



52 
 

επθρεάηοντασ τθν ποινικι προδικαςία)99, τθν κατάργθςθ του τεκμθρίου ακωότθτασ, αφοφ ο φποπτοσ 

εξομοιϊνεται από τθν αρχι με κατθγοροφμενο, τθ φαλκίδευςθ τθσ αρχισ τθσ δίκαιθσ δίκθσ, μζχρι τθ 

δυνατότθτα λιψθσ γενετικοφ υλικοφ κατ’άρκρο 200Α ΚΡΔ και τθ ςτζρθςθ τθσ προςωπικισ ελευκερίασ. 

Οι άκρωσ αυςτθρζσ διατάξεισ αυτζσ, που μετεξελίςςονται ςε ακόμα ςκλθρότερεσ κατά τθν –πλειςτάκισ 

αυκαίρετθ και δυςανάλογθ- εφαρμογι τουσ100, αναςθμαςιοδότθςαν τθν «εςωτερικι τρομοκρατία» ωσ 

απόπειρα ανατροπισ των υφιςτάμενων κοινωνικοοικονομικϊν δομϊν και άνοιξε το δρόμο ϊςτε θ 

κοινωνία τθσ απειλθτικισ ςυνεχοφσ διακινδφνευςθσ να μεταςτοιχειωκεί ςε πανοπτικό κράτοσ διαρκοφσ 

ελζγχου και επιτιρθςθσ. 

 Θ ςυνζχεια που ςυμπλθρϊνει τθν ποινικι αντιμετϊπιςθ των επικίνδυνων για το κακεςτϊσ 

εξαίρεςθσ πολιτικϊν αντιφρονοφντων πραγματοποιείται ςτο επίπεδο του ςωφρονιςμοφ με τθν ψιφιςθ 

του Ν. 4274/14 με τον οποίο προβλζπονται προσ δόμθςθ οι γνωςτζσ Γ’ τφπου φυλακζσ101. 

Ρροορίηονταν κι αυτζσ να αποτελζςουν ζναν διακριτό τόπο άςκθςθσ αφενόσ επιτατικοφ ελζγχου, 

εμπνευςμζνου απευκείασ από τον Bentham, αφετζρου τιμωρθτικοφ καταναγκαςμοφ, με πρωταρχικό 

ςτόχο επίκεςθσ, πάλι, τον οντολογικό ςυμβολιςμό του ςϊματοσ του φυλακιςμζνου, ωσ κεμελιϊδουσ 

ςτοιχείου τθσ φπαρξισ του. Οι κρατοφμενοι δεν ςτεροφνται μόνο τθν προςωπικι τουσ ελευκερία αλλά 

και τόπο, ηωτικό χϊρο. Οι ςυνκικεσ κράτθςθσ δε, εξομοιϊνονται υλικά, θκικά και ςυμβολικά με νζα 
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ποινι επί τθσ ιδθ δικαςτικά επιμετρθκείςασ ποινισ, κακϊσ θ διοίκθςθ, που θγεμονεφει κατά το ςτάδιο 

του ςωφρονιςμοφ και τθσ ζκτιςθσ τθσ ποινισ, αναλαμβάνει ζναν ιδιότυπο ρόλο επι-τιμωρθτι, 

επιτείνοντασ το άλγοσ του εγκλειςμοφ102. 

Γενικά, αυτό που μπορεί να κατατεκεί ωσ διαπίςτωςθ για τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν τα 

τελευταία χρόνια ςτθ ςφαίρα του ποινικοφ δικαίου είναι θ ςθμειοφμενθ τάςθ διεφρυνςθσ του πεδίου 

τθσ καταςταλτικισ και τιμωρθτικισ επενζργειασ του νόμου. Και όταν το δίκαιο διευρφνει το πεδίο των 

ποινικοποιιςιμων ςυμπεριφορϊν, τότε αιτιωδϊσ «αποχαλινϊνεται» και θ δυνατότθτα τθσ αςτυνομικισ 

αρχισ να αςκεί επιτατικότερουσ ελζγχουσ και να διενεργεί πολλαπλάςιεσ προςαγωγζσ, και εξίςου θ 

αρμοδιότθτα τθσ δικαςτικισ αρχισ να καταδικάηει, αφοφ δφςκολα πλζον, με τόςο ευρφ και αςαφζσ 

ποινικό δίκαιο δε κα υποπίπτει κάποια ςυμπεριφορά ςε κάποια αντικειμενικι υπόςταςθ νόμου. 

 

4.2  Μνθμόνιο ςε ιςχφ και κοινωνικά δικαιϊματα ςε αναςτολι 

Στον κεφαλαιϊδουσ και κομβικισ ςθμαςίασ τομζα τθσ εργαςίασ, τϊρα, διαπιςτϊνεται μία 

διαφορετικι εργαλειακι λειτουργία των δικαιωμάτων και υπογραμμίηεται κάτω από άλλο εςτιακό 

ςθμείο θ διαλεκτικι ςχζςθ που ιδρφεται μεταξφ τθσ πολιτικισ εξουςίασ του κράτουσ και τθσ 

οικονομικισ εξουςίασ των κεφαλαιοκρατικϊν κζντρων παραγωγισ. Οι κίβδθλεσ εξαγγελίεσ περί 

φπαρξθσ ανάλογθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ςτθν απελευκζρωςθ 

τθσ αγοράσ και των επενδφςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθν κατοχφρωςθ τθσ 

ςυμβατικισ ελευκερίασ ωσ ζκφανςθ τθσ νομικισ αυτοδιάκεςθσ, ο εκκειαςμόσ, γενικά, τθσ 

κεφαλαιοκρατικισ οργάνωςθσ, με τθν αντίςτοιχθ ςυνταγματικι του περιβολι αφενόσ ωσ ατομικισ 

ελευκερίασ και δικαιϊματοσ103 αφετζρου ωσ αναπόςπαςτου κρατικοφ προςανατολιςμοφ104, 

                                                           
102

 πρβλ. Κείμενο των 41 πανεπιςτθμιακϊν που κοινοποιικθκε ςτον ΔΣΑ και δθμοςιεφκθκε ςτο Νομικό 
Βιμα, ςχετικά με τα «Ηθτιματα μετά τθ κζςπιςθ των διατάξεων του Ν. 4274/14 και τθ δθμιουργία 
‘Καταςτθμάτων κράτθςθσ τφπου Γ»’, όπου υπογραμμίηεται, μεταξφ άλλων, ότι θ δυςανάλογθ διάρκεια τθσ 
προβλεπόμενθσ κράτθςθσ αντιςτρατεφεται τισ πάγιεσ κζςεισ του ΕΔΔΑ ςχετικά με τον εφλογο χρόνο 
παραμονισ ςε «ειδικό» κακεςτϊσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ. Θ κράτθςθ, δθλαδι ςτισ τφπου Γ’ φυλακζσ 
φζρεται να ιςοδυναμεί με –πολλζσ φορζσ ακόμα και προλθπτικό- πεικαρχικό μζτρο ι ποινι, χωρίσ τισ 
εγγυιςεισ που πθγάηουν από τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ και τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Επικρίνεται, 
επίςθσ, θ πρόβλεψθ των δυςανάλογων επιπλζον περιοριςμϊν ςτα δικαιϊματα των κρατουμζνων, 
κακιερϊνοντασ, ζτςι, περαιτζρω αμιγϊσ τιμωρθτικζσ πρακτικζσ κατά το ςτάδιο του ‘ςωφρονιςμοφ’. 
Κείμενο διακζςιμο θλεκτρονικά ςτο: http://www.tovima.gr/files/1/2014/11/13/Fylakes.pdf  
103

 άρκρο 5 παρ. 1 Συντάγματοσ 
104

 άρκρο 106 παρ. 1-3 Συντάγματοσ: «1. Για τθν εδραίωςθ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ και τθν προςταςία του 
γενικοφ ςυμφζροντοσ το Κράτοσ προγραμματίηει και ςυντονίηει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ Χϊρα, 
επιδιϊκοντασ να εξαςφαλίςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ όλων των τομζων τθσ εκνικισ οικονομίασ. 
Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μζτρα για τθν αξιοποίθςθ των πθγϊν του εκνικοφ πλοφτου [..]  

2. Θ ιδιωτικι οικονομικι πρωτοβουλία δεν επιτρζπεται να αναπτφςςεται ςε βάροσ τθσ 
ελευκερίασ και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ ι προσ βλάβθ τθσ εκνικισ οικονομίασ. 

http://www.tovima.gr/files/1/2014/11/13/Fylakes.pdf
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αποκαλφπτουν, μζςα από τισ πολιτικζσ λιτότθτασ, το πραγματικό πρόςωπο του οικονομικοφ 

ολοκλθρωτιςμοφ. 

Στον τομζα αυτό,  λοιπόν, τα δικαιϊματα λειτουργοφν ςαν τα γλωςςικά και ςυμβολικά ςχιματα 

που ιδεολογικοποιοφν, με τθ χριςθ τουσ, τουσ οντολογικοφσ κεςμοφσ τθσ κεφαλαιοκρατίασ. 

Κεςμοποιοφν, με τθ γλωςςικι κωδικοποίθςι τουσ, το ιδιωτικό ςυμφζρον, τθν ατομικι ιδιοκτθςία, τισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και τισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ, «φυςικοποιϊντασ», ζτςι, το κυρίαρχο οικονομικό 

πλζγμα δυνάμεων. 

Ππωσ προλζχκθκε, το αςτικό κράτοσ ζχει απολζςει τον ψευδεπίγραφο χαρακτιρα του ωσ 

προνοιακό κυβερνθτικό ςφςτθμα που κατοχυρϊνει τθν πλθρζςτερθ δυνατι κοινωνικι προςταςία των 

πολιτϊν του.  Θ αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ ζχει πλζον αποδομθκεί και τα κοινωνικά δικαιϊματα 

ςτερικθκαν ςτθν πράξθ τθν κανονιςτικι και αξιακι τουσ πυκνότθτα και ωσ εκ τοφτου και τθ 

δεςμευτικι τουσ ιςχφ απζναντι ςτθν κρατικι και κάκε άλλθ ςυντεταγμζνθ εξουςία. 

Οι μνθμονιακοί κανόνεσ που υιοκετικθκαν, ςυνζβαλαν κατεδαφιςτικά ςτθν κατθφορικι αυτι 

εξζλιξθ του κοινωνικοφ κράτουσ, ειςάγοντασ ρυκμίςεισ που ζπλθξαν, με ςυνεχϊσ επιδεινοφμενθ 

ζνταςθ, τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα των διοικοφμενων πολιτϊν. Κατά τθ χρονολογικι 

διαδοχι των τριϊν μνθμονίων, παρατθρείται, από το πρϊτο (ν. 3845/10) μζχρι το τελευταίο (ν. 

4334/15) ζνα αδυςϊπθτο ςυνεχζσ καταςτρατθγιςεων, άρςεων και περιςτολϊν των εργαςιακϊν 

δικαιωμάτων. Συγκεκριμζνα, πρϊτοσ «πεςϊν» ιταν ο κεςμόσ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων. Οι 

με ελεφκερεσ διαπραγματεφςεισ ςυναπτόμενεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ προβλζπεται, κατά το 

Σφνταγμα ςτο άρκρο 22 παρ. 2, ότι μποροφν να ςυμπλθρϊνουν τισ ρυκμίςεισ του νομοκζτθ ςχετικά με 

τουσ όρουσ, τισ ςυνκικεσ και τθν αμοιβι τθσ εργαςίασ, περιορίηοντασ, με αυτόν τον τρόπο τθ 

δυνατότθτα τθσ νομοκετικισ εξουςίασ να κακορίηει κατ’ αποκλειςτικότθτα τα ηθτιματα που αφοροφν 

το εργαςιακό ςυγκείμενο. Θ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ, λοιπόν, χρίηεται ωσ «κφριοσ ρυκμιςτικόσ 

παράγοντασ των εργαςιακϊν ςχζςεων, με αποτζλεςμα, όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ να μθν 

μπορεί να τροποποιθκεί ι να καταργθκεί µε τυπικό νόμο»105. Εξάλλου, ςφμφωνα και με τθ νομολογία 

του ΣτΕ, θ άςκθςθ τθσ νομοκετικισ δραςτθριότθτασ κατά τρόπο ο οποίοσ οδθγεί ςτθν πλιρθ 

αποδυνάμωςθ του κεςμοφ των ελεφκερων ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων είναι αντίκετοσ με τθν 

                                                                                                                                                                      
3. *…+ μπορεί να ρυκμίηονται με νόμο τα ςχετικά με τθν εξαγορά επιχειριςεων ι τθν 

αναγκαςτικι ςυμμετοχι ςε αυτζσ του Κράτουσ ι άλλων δθμόςιων φορζων, εφ’ όςον οι επιχειριςεισ αυτζσ 
ζχουν χαρακτιρα μονοπωλίου ι ηωτικι ςθμαςία για τθν αξιοποίθςθ των πθγϊν του εκνικοφ πλοφτου, ι 
ζχουν ωσ κφριο ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο. 
 
105

 βλ. άρκρο Κατροφγκαλου Γ. Memoranda sunt Servanda? H ςυνταγματικότθτα του νόμου 3845/2010 και 
του μνθμονίου για τα μζτρα εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν με ΔΝΣ, ΕΕ και ΕΚΣ, διακζςιμο ςτο 
http://www.constitutionalism.gr/site/?p=400#_Toc263678984  

http://www.constitutionalism.gr/site/?p=400#_Toc263678984
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παραπάνω ςυνταγματικι διάταξθ. Ραρ’όλ’αυτά, θ υπερίςχυςθ του «δθμοςιονομικοφ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ», λειτουργεί παγίωσ ωσ μθχανιςμόσ αναςτολισ τθσ ςυλλογικισ αυτονομίασ και τθσ 

εκπορευόμενθσ από αυτιν απεργίασ106.Θ τελευταία ςυμφωνία με τουσ «κεςμοφσ», όπωσ εφςχθμα ζχει 

μεταβαπτίςει τθν Τρόικα θ νυν κυβζρνθςθ, επιτρζπει μόνο τθν αυςτθρι ανακεϊρθςθ και 

εκςυγχρονιςμό των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, ενϊ οποιαδιποτε πρόταςθ, από πλευράσ 

ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, για αλλαγι ςτο πλαίςιο τθσ νομοκεςίασ, κα υιοκετθκεί  μόνον εφόςον εγκρικεί 

από τουσ κυρίαρχουσ επιτθρθτζσ, τθν Κομιςιόν, τθν ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 

Οι μνθμονιακοί νόμοι διαπζραςαν, φυςικά, και το πεδίο των αποδοχϊν των εργαηομζνων, με τθν 

παρζκταςθ των περιοριςμϊν και των περικοπϊν ςτισ τακτικζσ αποδοχζσ, ςτο πλαίςιο των ατομικϊν 

ςυμβάςεων εργαςίασ, αδρανοποιϊντασ τθν ελευκερία των ςυμβάςεων, όπωσ κατοχυρϊνεται ςτο 

άρκρο 5 παρ. 1 του Συντάγματοσ.  

Κραυγαλζα αντιςυνταγματικζσ είναι, επίςθσ, οι ρυκμίςεισ που προβλζπουν τα ςχετικά με τον 

ελάχιςτο νόμιμο μιςκό, όπωσ διαςφαλιηόταν με τθν Εκνικι Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ. Θ 

κζςπιςθ μζτρων που προβλζπουν τθ δυνατότθτα απόκλιςθσ από τον ελάχιςτο νόμιμο μιςκό, δυνάμει 

αντίκετων προβλζψεων ςτισ κλαδικζσ ι ομοιοεπαγγελματικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, 

επιτρζπει τθν κακιζρωςθ κακεςτϊτοσ άδικθσ και άνιςθσ μεταχείριςθσ των εργαηομζνων, κακϊσ 

αντίκειται ςτο άρκρο 22 παρ. 2 του Συντάγματοσ, το οποίο κατοχυρϊνει το ιςοδφναμο δικαίωμα των 

εργαηομζνων να απολαμβάνουν δίκαιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και να χαίρουν ίςθσ αμοιβισ για ίςθ 

εργαςία. Καταργείται, επίςθσ, θ «αρχι τθσ εφνοιασ», βάςει τθσ οποίασ, ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ 

μεταξφ αντίκετων εργαςιακϊν ρυκμίςεων, εξαςφαλιηόταν θ αξίωςθ εφαρμογισ τθσ ευνοϊκότερθσ για 

τον εργαηόμενο ρφκμιςθσ. 

Θ τελευταία «ςυμφωνία» που καταςτρϊκθκε από τουσ δανειςτζσ, ζρχεται να επιςφραγίςει τθν 

αδυναμία, ζςτω και μελλοντικισ, αποκατάςταςθσ και επανόρκωςθσ του ιδθ αςκμαίνοντα εργαςιακοφ 

και αςφαλιςτικοφ κλάδου, με δεςμευτικζσ κατευκφνςεισ προσ τθν πλιρθ απελευκζρωςθ των ομαδικϊν 

απολφςεων, τθν τροποποίθςθ του ιςχφοντοσ ςυνδικαλιςτικοφ νόμου, με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ 

εργοδοτικισ ανταπεργίασ (lock out), τθν εξακολοφκθςθ τθσ μείωςθσ των κφριων και επικουρικϊν 

ςυντάξεων με αφξθςθ των ειςφορϊν προσ τα ταμεία υγειονομικισ περίκαλψθσ, τθν κακιζρωςθ 

αναλογικισ ςφνταξθσ για τουσ δικαιοφχουσ που ςυνταξιοδοτοφνται πριν το (παράλογο) κατϊτατο 

θλικιακό ςυνταξιοδοτικό όριο των 67 ετϊν, και μια ςωρεία ακόμα δυςβάςταχτων και αςφυκτικϊν 

                                                           
106

 Ειδικά ωσ προσ το κατοχυρωμζνο δικαίωμα τθσ απεργίασ (Σ 23 παρ.2) που ςυνιςτά τθν 
αποτελεςματικότερθ άςκθςθ πίεςθσ απζναντι ςτθν εργοδοτικι αυκαιρεςία, θ ελλθνικι δικαιοςφνθ είχε 
από χρόνια προλειάνει το πεδίο τθσ καταςτρατιγθςισ του, κακϊσ το 95% των δικαςτικϊν αποφάςεων που 
ζχουν αποφανκεί για κζματα απεργιακϊν κινθτοποιιςεων, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’80 κι ζπειτα, 
ζχουν κρίνει τισ απεργίεσ παράνομεσ και καταχρθςτικζσ (θμερίδα ΔΣΑ 4.12.2003). 
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ρυκμίςεων, που κατατείνουν ολοταχϊσ προσ τθν εκμθδζνιςθ του όποιου δθμοκρατικοφ χαρακτιρα του 

πρότερου εργατικοφ δικαίου και του κοινωνικοφ χαρακτιρα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

Πλεσ αυτζσ οι μεταρρυκμίςεισ τθσ ζννομθσ τάξθσ κινοφνται ςτθν ίδια τροχιά και προσ τθν ίδια 

κατεφκυνςθ: εκριηϊνουν τισ ελάχιςτεσ νομικζσ εγγυιςεισ που διαςφάλιηαν ζνα minimum αξιοπρζπειασ 

και ελευκερίασ ςτον εργαηόμενο, εντατικοποιϊντασ τθν πλιρθ απορρόφθςι του από τθν αγορά και τθν 

παραγωγικι διαδικαςία. Αυτό που ςτθν ουςία επιτυγχάνουν αυτά τα άγρια μνθμονιακά μζτρα είναι το 

ότι αναςτζλλεται, με ποιοτικά διαφορετικι μζκοδο, θ εξατομικευμζνθ, ανκρϊπινθ υπόςταςθ του 

εργαηομζνου: αυτοπροςδιορίηεται, πλζον, μόνο βάςει τθσ ιδιότθτάσ του ωσ «εργατικι δφναμθ» και 

αντικειμενοποιείται, υπθρετϊντασ με τουσ επαχκζςτερουσ όρουσ τθν κυριαρχία του κεφαλαίου. Ο 

προςωπικόσ χρόνοσ ςυρρικνϊνεται λόγω των ελαςτικϊν και ευμετάβλθτων ωραρίων που του ςτεροφν 

τον οποιοδιποτε αςφαλι προγραμματιςμό τθσ ηωισ του. Θ ςυνεχισ αφξθςθ των θλικιακϊν ορίων 

ςυνταξιοδότθςθσ, επίςθσ, ςυνιςτά απλά μια ετεροβαρι εκβιαςτικι ςφμβαςθ ιςόβιασ ςχεδόν ειλωτείασ 

που του προςφζρει το κράτοσ με αντάλλαγμα τισ δικαιωματικζσ παροχζσ που ενδζχεται κάποια ςτιγμι 

να του αναγνωρίςει. Τα μζτρα αυτά δεν είναι τίποτε πολυπλοκότερο από τθν υπενκφμιςθ τθσ απλισ 

αλικειασ που ενεδρεφει ςτθν κεφαλαιοκρατία: το ότι ο ίδιοσ ο ανκρϊπινοσ χρόνοσ μεταμορφϊνεται ςε 

μια ςχζςθ εξουςίασ, τόςο ςτθν πραγματικι όςο και ςτθν αφθρθμζνθ του μορφι. Μζςα ςτισ 

κεφαλαιοκρατικζσ κοινωνίεσ επικρατεί αυτι θ μορφι τθσ αφθρθμζνθσ χρονικότθτασ, που υιοκετείται 

από τθν κεφαλαιοκρατικι κυριαρχία, ϊςτε να αποπροςανατολίηει το υπόδουλο εργατικό δυναμικό και 

να του επιβάλλει απρόςκοπτα τθ κζλθςθ και τουσ ρυκμοφσ τθσ. Αυτι θ αφαιρετικι ζννοια του χρόνου, 

δθλαδι,  ταυτίηεται με τθν άρνθςθ του ανκρϊπινου πράττειν ωσ ηωντανι, ελεφκερθ εργαςία· πρόκειται 

δθλαδι για τθν θγεμονία τθσ νεκρισ εργαςίασ107. Το εργαςιακό μζλλον, ςυνεπϊσ, προοιωνίηεται 

δυςτοπικό, γιατί θ –κεςμοκετθμζνθ, πλζον, ιτοι κακ’όλα νόμιμθ- κατίςχυςθ αυτισ τθσ πλιρουσ 

εξουςίαςθσ του ανκρϊπινου χρόνου από το κεφάλαιο, ιςοδυναμεί με ζνα είδοσ κοινωνικοφ κανάτου 

και ςυνεπάγεται μια υποκειμενικότθτα που αρνείται τθ ηωι ςτθ βάςθ τθσ αφαίρεςθσ και του 

κοινωνικοφ ορκολογιςμοφ του οφζλουσ108.  

Πςον αφορά ςτο «οικονομικό Σφνταγμα», τισ διατάξεισ, δθλαδι, που προςανατολιςτικά 

διαρρυκμίηουν τισ εγχϊριεσ οικονομικζσ πολιτικζσ, όπωσ διαρκρϊκθκε από το 1985 και ζπειτα, γίνεται 

δεκτό ότι με τισ προβλζψεισ του επζτρεψε τόςο τισ προ δεκαετιϊν χαραχκείςεσ πολιτικζσ κρατικοφ 

παρεμβατιςμοφ, όςο και τισ πολιτικζσ των ιδιωτικοποιιςεων που ακολοφκθςαν· ποτζ, όμωσ, πριν τθν 

κυβερνθτικι και δικαϊκι ςκλιρυνςθ που προδιζγραφαν τα μνθμόνια δε ςθμειϊκθκε τόςο εντατικι 

δραςτθριοποίθςθ προσ τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, ακόμα και δθμοςίων αγακϊν. 

                                                           
107

 Tischler S. Χρόνοσ και χειραφζτθςθ- Ο Μιχαιλ Μπαχτίν και ο Βάλτερ Μπζνγιαμιν ςτθ Ηοφγκλα 
Λακαντόνα, μτφρ. Χόλογουεθ Α., εκδ. futura, Ακινα 2011, ςελ. 43. 
108

 ό.π. 
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Χαρακτθριςτικι επιτομι αυτισ τθσ προκλθτικισ εκχϊρθςθσ είναι θ αναφερκείςα πιο πάνω απόφαςθ 

του ΣτΕ και ο αμφίρροποσ ρόλοσ του ΤΑΛΡΕΔ, όπωσ ιδθ αναλφκθκε. 

4.3 Οι ςυνταγματικζσ ελευκερίεσ υπό αίρεςθ 

Θ ςαρωτικι επζλαςθ τθσ κυρίαρχθσ βοφλθςθσ των εξωκρατικϊν κεςμϊν ςτα ατομικά 

δικαιϊματα και ςτισ ςυνταγματικά προςτατευόμενεσ ελευκερίεσ των πολιτϊν κζτει υπό διαρκι αίρεςθ 

τόςο τθν ιςχφ του Συντάγματοσ ωσ κεμζλιου λίκου του ελλθνικοφ πολιτεφματοσ, όςο και τθν 

καταςτατικι αρχι τθσ ζννομθσ τάξθσ εν γζνει. Αποτυπϊνεται, δε, εναργϊσ, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ 

οποίεσ θ κρατικι εξουςία, εφαρμόηοντασ το πνεφμα του ‘μνθμονιακοφ ςυντάκτθ’, αναςτζλλει τθν 

ενζργεια ουςιωδϊν ςυνταγματικϊν διατάξεων, δικαιολογϊντασ τθν πράξθ τθσ αναςτολισ κάτω από τθ 

νομοτελειακι δφναμθ τθσ κατάςταςθσ «ζκτακτθσ δθμοςιονομικισ ανάγκθσ». Θ επιβολι τθσ 

‘δθμοςιονομικισ λιτότθτασ’, αναπόφευκτα, φζρεται να ςυμπαρζςυρε και τθν επικράτθςθ μιασ 

ιδιότυπθσ ‘λιτότθτασ’ ςτον τρόπο τθσ αξιακισ εννοιολόγθςθσ των αρχϊν και των ιδιοτιτων που 

ςυγκροτοφν ζνα κράτοσ δικαίου, με αποτζλεςμα οι ςυςτατικζσ αυτζσ αρχζσ να υποβακμίηονται 

ςυςτθματικά, παγιϊνοντασ ςταδιακά τθν άρςθ, τθν αφαίρεςι τουσ από τθν οντολογία του κυρίαρχου 

κράτουσ.  

Κάποιεσ από τισ πιο ‘εκκωφαντικζσ’ παραβιάςεισ ενάντια ςτα ατομικά δικαιϊματα και 

ελευκερίεσ των κυριαρχοφμενων υποκειμζνων, οι οποίεσ καταδεικνφουν τθν αλλοίωςθ του κράτουσ ωσ 

πρωτίςτωσ δθμοκρατικοφ και δίκαιου ςταχυολογοφνται παρακάτω: 

Ακολουκϊντασ των καταιγιςμό των εξαιρετικϊν μζτρων που περιγράφθκαν ανωτζρω, οφτε θ 

ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, του τφπου και του ςυνζρχεςκαι ζμειναν αλϊβθτεσ. Συγκεκριμζνα, θ 

ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, και ενίοτε του τφπου, περιςτζλλονται επιλεκτικά και κατά περίπτωςθ, κυρίωσ 

όταν εκδθλϊνουν ςθμαντικι απόςχιςθ από τισ εγκεκριμζνεσ από τθν κεντρικι εξουςία ςυμπεριφορικζσ 

και ιδεολογικζσ νόρμεσ, πολλϊ δε μάλλον, όταν είναι οξφτατα αποκαλυπτικζσ ωσ προσ γεγονότα, 

πρόςωπα, ςφμβολα και κεςμοφσ τα οποία παραδοςιακά (ι ςυγκυριακά) τελοφν υπό τθν αρραγι και 

αδιαπζραςτθ προςταςία του κράτουσ. Χαρακτθριςτικι, αναφορικά με τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, 

είναι θ περίπτωςθ τθσ δίωξθσ, δίκθσ-παρωδίασ και καταδίκθσ του ‘μπλόγκερ’ που «κακόβουλα 

βλαςφθμοφςε και εξφβριηε κατ’ εξακολοφκθςθ τα κεία», προκαλϊντασ το χριςτιανικό αίςκθμα του 

ευςεβοφσ πλθκυςμοφ, με τθν από το 2014 απόφαςθ του Α’ Αυτοφϊρου Μονομελοφσ 

Ρλθμμελειοδικείου Ακθνϊν, απόφαςθ που, πζρα από τθ ςυνταγματικι ακροβαςία -ςτα όρια τθσ 

προςβολισ τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ- κατά τθ νομικι υπαγωγι, παραδζχτθκε υπόρρθτα και τθν 

αναχρονιςτικι ςτροφι τθσ δικαιοδοτικισ λειτουργίασ, θ οποία φαίνεται να ςυνάδει με τθ γενικότερθ, 

αναχρονιςτικισ κατεφκυνςθσ, ςυνκικθ εξαίρεςθσ.  
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Συναφισ είναι και θ αντιμετϊπιςθ από τισ διωκτικζσ αρχζσ του κράτουσ του ερευνθτι και 

δθμοςιογράφου που δθμοςιοποίθςε τθν περιβόθτθ λίςτα Λαγκάρντ και ο οποίοσ βρζκθκε 

κατθγοροφμενοσ για παραβίαςθ προςωπικϊν δεδομζνων, ςε μια διαδικαςία ανατροπισ τθσ λογικισ, τθ 

ςτιγμι που οι –τεκμθριωμζνα- δράςτεσ των αποκαλυφκζντων οικονομικϊν εγκλθμάτων αφινονταν 

ανζγγιχτοι από τθν ποινικι δικαιοςφνθ. Θ κατοχυρωμζνθ ςτο άρκρο 14 παρ.2 του Συντάγματοσ 

ελευκερία του τφπου ςυγκροφεται με τθ δράςθ των ‘εγκλθματιϊν του «λευκοφ κολλάρου»’ και, παρ’ 

ολίγον θττάται. Δθλωτικι, λοιπόν, και θ εν λόγω υπόκεςθ, του ταξικοφ εγγενοφσ προςιμου που φζρει 

θ δικαςτικι εξουςία κατά τθν απονομι τθσ αςτικισ δικαιοςφνθσ. Ενϊπιον τθσ ςτζκονται οι κατά 

περίπτωςθ πιο τρωτοί. Εξίςου αποκαλυπτικι αποδεικνφεται και ωσ προσ τθν υπόγεια ςυναρμογι τθσ 

δικαςτικισ εξουςίασ με τθν κυρίαρχθ εκτελεςτικι, θ οποία και προςδιορίηει πολλζσ φορζσ τθν εμβζλεια 

και τα όρια τθσ δικαιοδοτικισ λειτουργίασ τθσ πρϊτθσ. Επιβεβαιϊνει, τζλοσ, ςε πόςο μεγάλο βακμό 

επιδροφν τα ιςχυρά οικονομικά, επιχειρθματικά και πολιτικά λόμπι ςτον πυρινα τθσ άςκθςθσ των 

επιμζρουσ εξουςιϊν. 

Πςο για το δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι, φζρεται να τελεί κι αυτό ςτο ςτόχαςτρο τθσ κρατικισ 

πολιτικισ τθσ εκτάκτου ανάγκθσ, αναβιϊνοντασ εποχζσ που απείχαν διαμετρικά από τον χαρακτθριςμό 

‘δθμοκρατικζσ’. Στθν περίπτωςθ αυτι εγγράφεται ο αμφίςθμοσ ρόλοσ που διαδραματίηει θ αςτυνομία 

ωσ μοχλόσ που διαμεςολαβεί τθν κυρίαρχθ βοφλθςθ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και ωσ όργανο που 

δφναται να αυτενεργεί. Αποτελεί τον κεςμικό φορζα που αυτονομείται απζναντι ςτουσ ςκοποφσ που 

υπθρετεί και ςυναρμόηει διαλεκτικά τισ δφο μορφζσ νόμιμθσ βίασ, όπωσ τισ διζκρινε ο Μπζνγιαμιν: 

τόςο τθ δικαιοκετικι, αφοφ κεςπίηει δίκαιο με τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων, όςο και τθ 

ςυντθρθτικι του δικαίου βία, με τθ μονοπϊλθςθ των μζςων καταςτολισ και εξαναγκαςμοφ των 

πολιτϊν προσ τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ ‘ζννομουσ ςκοποφσ’ τθσ κυρίαρχθσ εξουςίασ.  

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςθμειϊνεται μια κατάφωρθ ςυνταγματικι εκτροπι, κακϊσ θ 

αναςτολι και προςωρινι, ζςτω, αδρανοποίθςθ του ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ και ελευκερίασ τθσ 

δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ πραγματϊνεται με μια απλι, υποδεζςτερθσ, ςίγουρα, τυπικισ ιςχφοσ, 

διοικθτικι απόφαςθ του επικεφαλισ τθσ αςτυνομικισ αρχισ. Με ζκτακτα διατάγματα του Γενικοφ 

Αςτυνομικοφ Διευκυντι αποφαςίςτθκε επανειλθμμζνωσ τα τελευταία χρόνια απαγόρευςθ πορειϊν και 

δθμόςιων υπαίκριων ςυγκεντρϊςεων109, με επίκλθςθ τθσ διακινδφνευςθσ τθσ «δθμόςιασ αςφάλειασ», 

                                                           
109

  Στισ 07.01.2014 απαγορεφτθκε πορεία που είχε εξαγγείλει θ ΑΝΤΑΣΥΑ ςτθν Ακινα, ςτισ 06.09.2014 
απαγορεφτθκαν ςτθ Κεςςαλονίκθ ςυγκεντρϊςεισ και πορείεσ «για λόγουσ δθμόςιασ αςφαλείασ και 
αποτροπισ ςοβαρισ διατάραξθσ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ηωισ τθσ πόλθσ», ςτισ 06.12.2014 
απαγορεφτθκαν οι πορείεσ και οι ςυγκεντρϊςεισ για πάνω από 24 ϊρεσ ςτθν Ακινα, ςτισ 17.02.2015, με 
αλλαγι κυβζρνθςθσ, επαναλιφκθκε απαγόρευςθ πορείασ, των κατοίκων τθσ Χαλκιδικισ προσ τισ Σκουριζσ 
αυτι τθ φορά, ενϊ ςτισ 14.04.2015 απαγορεφτθκε μοτοπορεία αλλθλεγγφθσ ςτουσ κρατοφμενουσ 
απεργοφσ πείνασ ςτθν Ακινα. 
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εγείροντασ προβλθματιςμοφσ ςχετικά με το από ποφ αντλεί τθν εξουςιοδότθςθ και τθ νομιμοποίθςθ 

ζνα εκτελεςτικό όργανο να εκδίδει κανονιςτικά διατάγματα που αντίκεινται ευκζωσ ςτο Σφνταγμα.  

Τθν πιο μαηικι, ωςτόςο, πολυμζτωπθ και πολυδιάςτατθ επίκεςθ ζχουν δεχτεί τα ‘δικαιϊματα’ 

των πολιτϊν με μία «μονοκοντυλιά» τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, τθν οποία επικφρωςε θ νομοκετικι με 

τον Ν. 4335/2015 και αφορά ςτον νζο Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. Οι τροποποιιςεισ που 

ενςωματϊκθκαν ςτον νζο κϊδικα επιςτεγάηουν τθ μορφι όςο και τθν ουςία μιασ διαδικαςίασ 

απονομισ δικαιοςφνθσ ταγμζνθσ ςτα προτάγματα του νεοφιλελευκεριςμοφ, όπωσ αυτά 

ενςωματϊνονται ςε κάκε γράμμα των μνθμονιακϊν νόμων. Οι διατάξεισ του κϊδικα, τον οποίο ο 

δικθγορικόσ κόςμοσ είχε καταψθφίςει με δθμοψιφιςμα το 2014, αναςκάπτουν και ενιςχφουν τα ταξικά 

ριγματα, κακϊσ απογυμνϊνουν από τα περιςςότερα νομικά βοθκιματα τουσ οικονομικά ευάλωτουσ 

πολίτεσ, με ‘προνοιακοφ’ χαρακτιρα προβλζψεισ για τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οίκουσ.  

Αρχικά, ειςάγει δομικζσ αλλαγζσ ςτθ δικαςτθριακι διαδικαςία, κακιερϊνοντασ νζα πρότυπα 

δίκθσ, καταργϊντασ τθ κεμελιϊδθ αρχι τθσ εμμάρτυρθσ απόδειξθσ κατά τθ διαδικαςία ςτο 

ακροατιριο, φαλκιδεφοντασ, ζτςι, και κακιςτϊντασ τθ δίκαιθ απονομι δικαιοςφνθσ επιςφαλι, κακϊσ θ 

κρίςθ του δικαςτι κα γίνεται ολοζνα και πιο δφςκολα προςβάςιμθ και ελζγξιμθ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν 

ιςχφ του δικαςτικοφ κεςμοφ και απομακρφνοντασ τον τελευταίο από τθ δυναμικι πλευρά τθσ 

κοινωνίασ. Οι πολίτεσ ςταδιακά ςτεροφνται τθσ απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ και ωσ εκ 

τοφτου τθν ζννομθ προςταςία που δικαιοφνται. 

Οι μείηονεσ, όμωσ, και οι πιο εκφοβιςτικζσ για μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ, ρυκμίςεισ, είναι 

αυτζσ που αφοροφν τισ αναγκαςτικζσ καταςχζςεισ και τουσ πλειςτθριαςμοφσ ακινιτων και δθ 

κατοικιϊν, ουςιαςτικά κατεδαφίηοντασ το κεμελιϊδεσ δικαίωμα ςτθν κατοικία και ανοίγοντασ τουσ 

αςκοφσ για αλυςιδωτζσ καταςχζςεισ και εξϊςεισ, κατά τα διδάγματα των νομοκετικϊν προβλζψεων 

που ιδθ ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ (βλ. Λςπανία). Ραρά τισ διαβεβαιϊςεισ τθσ πολιτειακισ 

εξουςίασ ότι θ πρϊτθ κατοικία των οφειλετϊν που αδυνατοφν να αποπλθρϊςουν τισ οφειλζσ τουσ κα 

διαςφαλιςτεί για ζνα διάςτθμα, με ςυνειςφορά του ίδιου του Δθμοςίου με τθ μορφι τθσ μερικισ 

κάλυψθσ του ποςοφ τθσ μθνιαίασ καταβολισ προσ τουσ πιςτωτζσ110, εντοφτοισ ειςάγεται θ ζννοια του 

«ςυνεργάςιμου δανειολιπτθ» ωσ προχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ αυτοφ του προςτατευτικοφ 

νομικοφ κελφφουσ, ςτθν οποία δυςχερϊσ μόνο κα μποροφςαν να ανταποκρικοφν οι οφειλζτεσ των 

κατϊτερων ειςοδθματικϊν τάξεων. Ραράλλθλα, επίςθσ, παφει θ αναςτολι111 τθσ διενζργειασ 

                                                           
110

 Ν. 4346/20-11-2015, άρκρο 14, όπωσ εξειδικεφτθκε με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν 130337/15-12-2015.  
111

 Θ αναςτολι είχε προβλεφκεί με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 49214/21-7-2015 με κζμα τθν 
«Αναςτολι πράξεων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, καταβολισ δικαςτικϊν παραβόλων, εγγυοδοςιϊν και 
χρθματικϊν ποςϊν από μετατροπι ποινϊν». 
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πλειςτθριαςμϊν, καταςχζςεων και εξϊςεων, με ςχετικι μόνο, όπωσ προλζχκθκε, προςταςία τθσ κφριασ 

κατοικίασ των οφειλετϊν. 

Θ όλθ διαδικαςία τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, όπωσ αρκρϊνεται ςτον νζο Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ, εμφανίηει μια αυςτθρότερθ αντιμετϊπιςθ προσ τον εκάςτοτε οφειλζτθ, με ταυτόχρονθ 

‘ευεργεςία’ του εκάςτοτε επιςπεφδοντοσ δανειςτι. Κοντολογίσ, αποδυναμϊνει ςθμαντικά τθν ζννομθ 

προςταςία των δανειολθπτϊν, όπωσ αυτι ςυνταγματικά κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 20, με τον 

περιοριςμό τθσ δυνατότθτασ άςκθςθσ ζνδικων βοθκθμάτων (ανακοπισ). Συγκεκριμζνα, θ δυνατότθτα 

προςβολισ των πράξεων τθσ διαδικαςίασ τθσ εκτζλεςθσ από τον οφειλζτθ ςυγχωνεφεται ςε δφο 

ςτάδια, αντί των μζχρι πρότινοσ τριϊν, ενϊ οι αποφάςεισ επί των αςκθκειςϊν ανακοπϊν δεν 

υπόκεινται ςε αναίρεςθ. Θ απουςία πρόβλεψθσ του ενδίκου μζςου τθσ αναίρεςθσ ουςιαςτικά αφαιρεί 

και πάλι τθ δζουςα ζννομθ προςταςία του οφειλζτθ, κακϊσ ςπάνια ανακφπτουν πλθμμζλειεσ και 

παραλείψεισ ουςίασ ςτισ υποκζςεισ τθσ ανακοπισ κατά τθσ εκτζλεςθσ, οι οποίεσ κα δικαιολογοφςαν 

τθν προβλεπόμενθ άςκθςθ ζφεςθσ112. 

Θ δραςτικι αυτι ςάρωςθ των δικαιωμάτων και τθσ δζουςασ προςταςίασ των –ιδιαίτερα των 

κατϊτερων οικονομικϊν ςτρωμάτων- οφειλετϊν, κεςπίηεται ςτο όνομα τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ 

οικονομίασ  τθσ διαδικαςίασ, θ οποία, ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ, κα πρζπει να ζχει ςυνολικι 

διάρκεια ςθμαντικά ςυντομότερθ από τθ διάρκεια τθσ διαγνωςτικισ δίκθσ, διότι, εξάλλου, «ο 

πλειςτθριαςμόσ ςκοπείται να διενεργείται ςε πολφ κοντινό χρονικό ςθμείο από τθν κατάςχεςθ». 

Με το πνεφμα που διαμορφϊνεται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ ςυμπλζουν και ποικίλεσ ειςθγιςεισ, 

από τισ οποίεσ μποροφν να ‘αποκθςαυριςτοφν’ εκφράςεισ που ανακλοφν τθ ςφγχρονθ κεϊρθςθ τθσ 

δικαιοδοτικισ λειτουργίασ. Ζτςι, θ ανάγκθ για «επιχειρθςιακι διαχείριςθ τθσ δικαιοςφνθσ»113, 

επαναφζρει το ηιτθμα που υποβόςκει ςε όλθ τθ κεμελιϊδθ αυτι μεταβολι που ςθμειϊνεται ςτθ 

διαδικαςία τθσ αςτικισ δίκθσ: το ηιτθμα τθσ ορκολογικότθτασ τθσ διαδικαςίασ. Ραρατθρείται, 

πράγματι, μια ιδιότυπθ επενζργεια των νζων ςυνκθκϊν ςτθ διάπλαςθ τθσ διαδικαςίασ απονομισ 

δικαιοςφνθσ και εφαρμογισ του δικαίου, κακϊσ θ τελευταία φζρεται να ενδίδει ςε αναβαπτιςμζνεσ 

φόρμεσ αυςτθρότερου ορκολογιςμοφ. 

Σφμφωνα με τον Weber, οι απαιτιςεισ τθσ νεωτερικότθτασ – οι οποίεσ προςδιορίηονται 

ςθμαντικά, όπωσ προαναφζρκθκε, από τισ ανάγκεσ των ςυμφερόντων τθσ κεφαλαιοκρατικισ αγοράσ-, 

ζκεςαν ωσ ηθτοφμενο τθν επίτευξθ τθσ «υπολογιςιμότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ απονομισ 

                                                           
112

 Θ ζφεςθ είναι το μόνο ζνδικο μζςο που μπορεί να αςκθκεί παραδεκτά ςτισ περιπτϊςεισ προςβολισ 
αποφάςεων που αφοροφν όλα τα είδθ εκτελεςτϊν τίτλων (937 ΚΡολΔ) 
113

 βλ. Ειςιγθςθ Ρανταηόπουλου, Σ. Οι τροποποιιςεισ του ΚΠολΔ ςτα ζνδικα μζςα, τισ ειδικζσ διαδικαςίεσ 
και ςτο γενικό μζροσ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ βάςει του ν. 4335/2015. 
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δικαιοςφνθσ»114, με παράλλθλο κακοριςμό τυπικϊν νομικϊν εγγυιςεων που να εξαςφαλίηουν τα 

υποκειμενικά δικαιϊματα ςυγκεκριμζνων φορζων αςτικϊν ςυμφερόντων. Εντοφτοισ, θ ερμθνεία των 

νομικϊν καταςκευϊν ςτο πλαίςιο τθσ απονομισ δικαιοςφνθσ δε δεςμεφεται εξ’ υπαρχισ από τθν 

προςδοκία-αξίωςθ των εν λόγω φορζων για ςχθματιςμό κρίςθσ προςανατολιςμζνθσ μονοςιμαντα ςτα 

ςυμφζροντά τουσ. Αντικζτωσ, το νόθμα του ερμθνευόμενου κανόνα είκιςται να αναπτφςςεται κατόπιν 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ, εξατομικευμζνθσ, «εμπειρικισ» αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ 

«ελεφκερθσ εκτίμθςθσ τθσ απόδειξθσ»115, ςτο οποίο, φυςικά, εμφιλοχωροφν και ςυνεπιδροφν 

δεδομζνα που δφνανται να διαταράςςουν τθν ορκολογικι ροι τθσ διαδικαςίασ. Αυτι θ «αξιακι 

ανορκολογικότθτα» ςυνίςταται ακριβϊσ ςτον κατά περίπτωςθ ςυγκεραςμό του κετικοφ, τυπικοφ, 

αντικειμενικοφ δικαίου  και του πρακτικοφ, βιωματικοφ, υποκειμενικοφ δικαίου των διαδίκων. 

Εν προκειμζνω, βζβαια, οι ςωρευτικζσ ρυκμίςεισ του νζου ΚΡολΔ που ορίηουν τα ςτάδια τθσ 

αςτικισ δίκθσ, εξαλείφουν ςταδιακά τθν οποιαδιποτε δυνατότθτα παρείςδυςθσ αςτάκμθτων, μθ 

υπολογίςιμων, ανορκολογικϊν ςτοιχείων ςτθ διαδικαςία. Αναβακμίηοντασ τθν αξία τθσ ταχφτθτασ και 

τθσ κανονιςτικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ δίκθσ ςε πρωτεφουςεσ ςκοποκεςίεσ, ο ΚΡολΔ δικαιολογεί 

διατάξεισ όπωσ οι προαναφερκείςεσ, που αναγνωρίηουν τθν προφορικι διαδικαςία ςτο ακροατιριο 

μόνο για περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ, κατόπιν εξζταςθσ του φακζλου, κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυηιτθςθ116, 

περιορίηοντασ τα αποδεικτικά μζςα μόνο ςτα ζγγραφθσ μορφισ και ςυρρικνϊνοντασ τθ δυνατότθτα 

ςφαιρικισ εκτίμθςθσ των δεδομζνων από τον δικαςτι, κακϊσ επίςθσ και διατάξεισ που αφαιροφν από 

τουσ οφειλζτεσ τθ δυνατότθτα πλιρουσ νομικισ προςταςίασ κατά τθν αναγκαςτικι κατάςχεςθ και τον 

πλειςτθριαςμό. Θ πρακτικι αυτι αποκαλφπτει μια εξελιγμζνθ «ορκολογικι ςυςτθματικι τθσ δίκθσ»117 

και θ διαδικαςία κωδικοποιείται (μορφικά και περιεχομενικά) ωσ ακραία τεχνικι, γραφειοκρατικι, 

διεκπεραιωτικι και ταχεία. 

Σε αρμονία, επίςθσ, με τισ αξίεσ τθσ κεφαλαιοκρατίασ, φωτογραφίηει ωσ προνομιοφχουσ 

δανειςτζσ, που ωφελοφνται κατά προτεραιότθτα από το πλειςτθρίαςμα, τα τραπεηικά ιδρφματα, 

κεςπίηοντασ νζα, ςτενότερα νοθματικά, και ανελαςτικά όρια ςτθ δικαςτθριακι εφαρμογι των 

κανόνων. Θ αναδιαμόρφωςθ του πίνακα κατάταξθσ των δανειςτϊν ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ, πριμοδοτεί 

πράγματι αποκλειςτικά τισ Τράπεηεσ ςε βάροσ όλων των υπολοίπων δανειςτϊν118·  των εργαηομζνων, 

φυςικά, αλλά ακόμα και του Δθμοςίου και των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Θ αναδιανομι των 

προνομίων υπζρ των τραπεηϊν και θ αυτοδίκαιθ, πλζον, προτεραιοποίθςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ των 
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απαιτιςεϊν τουσ, ενϊ παράλλθλα «διαγράφονται» ι ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων απλά 

«απομειϊνονται» αιςκθτά οι εργατικζσ αποηθμιϊςεισ που δικαιοφνται οι εργαηόμενοι χρεοκοπθμζνων 

ιδιωτικϊν επιχειριςεων, ξεκακαρίηει οριςτικά το τοπίο ςτο οποίο καταςκευάηονται τα ειςαγόμενα 

ςχζδια νόμων που ζπειτα, απροχπόκετα και πεικινια, θ Βουλι τα κακιςτά εςωτερικι ζννομθ και 

απαράγραπτθ τάξθ. Το τοπίο αυτό μασ ςυςτινεται απερίφραςτα ωσ φζουδο των τραπεηϊν και των 

διεκνϊν οικονομικϊν ςυμφερόντων, τα οποία ανυπόκριτα πλζον καταδθλϊνουν ότι ςυν-νομοκετοφν 

ςε κάκε ‘νομικό ζκτρωμα’ που προςβάλλει τθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ, τισ ςυνταγματικζσ ελευκερίεσ, 

όλεσ τισ φωτοςκιάςεισ ενόσ κράτουσ -και ςυλλογικοφ αιςκιματοσ- δικαίου και δικαιοςφνθσ και τον 

πυρινα τθσ ζννοιασ τθσ κυριαρχίασ· όχι τθσ κρατικισ, όςο τθσ απολεςκείςασ από καιρό λαϊκισ.   

Αντί επιλόγου: 

Η ελλθνικι δθμοκρατία του ςιμερα αναβιϊνει τθ δθμοκρατία τθσ Βαϊμάρθσ του 1933; 

Βρίςκεται ςιμερα ςε ζξαρςθ ο ςυγκριτικόσ λόγοσ που ιςοςκελίηει ςε πολλζσ πτυχζσ και 

εκφάνςεισ τθν εξαιρετικι ςυνκικθ που χαρακτθρίηει τθν Ελλάδα του παρόντοσ και τθν κρίςθ που 

διερχόταν θ δθμοκρατία τθσ Βαϊμάρθσ κατά τθν πτϊςθ τθσ. Οι δυςοίωνεσ ομοιότθτεσ πολλζσ, αλλά 

εξίςου πολλζσ είναι και οι δομικζσ και πραγματολογικζσ διαφορζσ. Μια ευκεία αντιςτοίχιςθ κα ιταν 

παρακινδυνευμζνθ, δεδομζνου ότι πικανότατα κα εξίςωνε ανακριβϊσ και αυκαίρετα ανόμοια ιςτορικά 

ςυγκείμενα.     

Είναι όντωσ γεγονόσ ότι πολλζσ από τισ υιοκετθμζνεσ πρακτικζσ που απαντϊνται κατά τθν 

άςκθςθ τθσ κυριαρχίασ του ελλθνικοφ κράτουσ είναι δφςκολο να μθν ξυπνιςουν, ωσ προειδοποιθτικά 

προμθνφματα κινδφνου, τισ ιςτορικζσ αναλογίεσ με τισ ζςχατεσ θμζρεσ λανκάνουςασ ηωισ του –πρϊτου 

και τελευταίου- γερμανικοφ δθμοκρατικοφ κακεςτϊτοσ πριν τθν ιςοπεδωτικι άνοδο του ναηιςμοφ ςτθν 

εξουςία. Οι αντιςυνταγματικζσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ πραξικοπθματικά κεςπιηόμενεσ, ρυκμίςεισ, θ 

παραγνϊριςθ του νομοκετικοφ λειτουργιματοσ με τθν ακρόα παραγωγι πράξεων νομοκετικοφ 

περιεχομζνου, ο κοινοβουλευτιςμόσ που, αυτό-φιμωνόμενοσ και αυτό-αποκακθλωνόμενοσ τροφοδοτεί 

με τθν ίδια του τθ ςάρκα τθν άνοδο τθσ ναηιςτικισ ακροδεξιάσ, κακϊσ και όλεσ οι εκτροπζσ που 

ςθμειϊκθκαν παραπάνω, ανικουν όλα πλζον ςτον κανόνα και όχι ςτθν εξαίρεςθ.  Οι δικαςτικζσ 

αποφάςεισ που λαμβάνονται με αμιγϊσ φρονθματικά κριτιρια ςτισ περιπτϊςεισ αριςτερϊν και 

αντιεξουςιαςτϊν κοινωνικϊν αγωνιςτϊν και ςτον αντίποδα θ αποχι τθσ αςτυνομικισ και δικαςτικισ 

εξουςίασ από τθ δίωξθ των νεοφαςιςτϊν δεν μπορεί παρά να αναςφρει από το προθγοφμενο κεφάλαιο 

τθσ ιςτορίασ τθν αντίςτοιχθ αντιμετϊπιςθ που υιοκετοφςαν οι κρατικζσ αρχζσ κατά τον επικανάτιο 

ρόγχο τθσ δθμοκρατίασ τθσ Βαϊμάρθσ· τότε που ςτα τάγματα εφόδου του Χίτλερ επιφυλαςςόταν 

ςχεδόν πάντα πανθγυρικι ακϊωςθ από τισ δικαςτικζσ αρχζσ, ενϊ αντίκετα, οι δυνάμεισ τθσ Αριςτεράσ 
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που προςπακοφςαν να αναχαιτίςουν τθν προζλαςθ του φαςιςμοφ διϊκονταν με λφςςα. Θ λειτουργία, 

επίςθσ, των ςφγχρονων ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ωσ ςτακμοί διαχείριςθσ των μεταναςτϊν, των 

αςκενϊν και πρόςφατα των εκδιωγμζνων από τισ ίδιεσ τουσ τισ ηωζσ, των prima facie προςφφγων ενόσ 

εμπόλεμου κόςμου, ζχει ιδθ κάνει ζνα χρονικό βιμα μπροςτά ςτον ρου τθσ γερμανικισ και τθσ 

παγκόςμιασ ιςτορίασ, κακϊσ κυμίηει εποχζσ και κακεςτϊτα μεταγενζςτερα τθσ δθμοκρατίασ τθσ 

Βαϊμάρθσ.     

Αυτό λοιπόν, που μζνει να επιχειρθκεί, είναι μια αναλογικι ςφντομθ περιγραφι των βαςικϊν 

προςδιοριςτικϊν ςθμείων τθσ παρακμάηουςασ βαϊμαριανισ δθμοκρατίασ με κφριο άξονα 

αναςτοχαςμοφ τον αςτικό ορίηοντα τθσ νεωτερικότθτασ. 

Η Δθμοκρατία τθσ Βαϊμάρθσ ωσ κυοφοροφςα τθν εκδιλωςθ ενόσ αυταρχικοφ κράτουσ 

- Σο φνταγμα 

Θ εκνοςυνζλευςθ και το Σφνταγμα του 1919 ζφερε τον βαρφνοντα ςυμβολιςμό τθσ 

απολφτρωςθσ από το προθγοφμενο αυταρχικό μοναρχικό κακεςτϊσ. Θ πολιτικι οργάνωςθ μιασ 

αιμορραγοφςασ ακόμα από τον πόλεμο119 κοινωνίασ ζκανε δειλά βιματα προσ τον εκδθμοκρατιςμό 

τθσ.  Το γερμανικό  Σφνταγμα του 1919 ζκετε τισ δομικζσ βάςεισ για τθν άμβλυνςθ του μονοπωλιακοφ 

κακοριςμοφ τθσ ζννοιασ του Ρολιτικοφ από το Κράτοσ120, κακϊσ θ εξουςία ςυςτθνόταν εκ νζου ςτο 

κοινωνικό ςϊμα με μια ςειρά ςυνταγματικϊν ρυκμίςεων που κακιςτοφν και το λαό ςυμπράττοντα ςτα 

πολιτικά πράγματα (αρχι αντιπροςϊπευςθσ, κοινοβουλευτικοί κεςμοί, δικαιϊματα ςυνζρχεςκαι και 

ςυνεταιρίηεςκαι, ςφςταςθσ κομματικϊν ςχθματιςμϊν, κατοχυροφμενεσ ατομικζσ, κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ ελευκερίεσ). 

Ραράλλθλα, ωςτόςο, θ Δθμοκρατία φάνθκε φειδωλι ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ κοινωνικϊν 

δικαιωμάτων, όπωσ θ απεργία, επιβεβαιϊνοντασ τθ γνωςτι πλζον λειτουργία τθσ αρχισ του δικαίου 

ακόμα και ςτα δθμοκρατικά ςυςτιματα: τα όρια μεταξφ κράτουσ και αςτικϊν δικαιωμάτων και 

πολιτικϊν ελευκεριϊν γίνονται δυςδιάκριτα121, κακϊσ θ αςτικι εξουςία επιμζνει να επεμβαίνει θχθρά 

ςε κάκε ςφαίρα ελευκερίασ των πολιτϊν, υπό τθ δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ που τθσ προςφζρει το 

ιερό και «υπζρ του λαοφ» Δίκαιό τθσ. 

Ππωσ οξυδερκϊσ επιςθμαίνει και ο Franz Neumann, το τελικϊσ υιοκετθμζνο και κεςπιςμζνο 

Σφνταγμα δεν ιταν τίποτε άλλο παρά θ κωδικοποίθςθ των ιδθ επιςφραγιςμζνων ςυμφωνιϊν μεταξφ 
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των διαφόρων πολιτικϊν ομάδων 122, μζςα από τισ διατάξεισ του οποίου εξαςφάλιηαν τα προςωπικά 

τουσ ςυμφζροντα.  

- Πολιτικόσ μεταςχθματιςμόσ και κοινοβουλευτικό ςφςτθμα. 

Μετά το 1918, λοιπόν, ςθμειϊκθκε ζνασ ριηικόσ μεταςχθματιςμόσ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

Γερμανίασ, αλλά θ «πιο δθμοκρατικι δθμοκρατία ςτον κόςμο» δεν κατάφερε να υπερφαλαγγίςει τισ 

επαναλαμβανόμενεσ νόρμεσ τθσ κυριαρχίασ, οι οποίεσ εξακολουκοφν να κωρακίηουν τθν ιςχφ τθσ κάτω 

από ςχιματα με κοινοφσ παρονομαςτζσ κακ’ όλθ τθν πορεία των δθμοκρατικϊν κακεςτϊτων τθσ 

νεωτερικότθτασ.  

Θ διάλυςθ τθσ γερμανικισ αυτοκρατορίασ και θ ανάδυςθ τθσ νεοπαγοφσ δθμοκρατίασ 

πραγματοποιικθκαν πάνω ςτθν ίδια ιςτορικι τροχιά, και ςθμαδεφονται αμφότερεσ από το χρονικό 

ςθμείο τθσ ςφναψθσ τθσ Συνκικθσ των Βερςαλλιϊν.  Θ Συνκικθ αυτι, που επιςφράγιςε το τζλοσ τθσ 

μιασ γερμανικισ αφιγθςθσ και εγκαινίαςε τθν επόμενθ, λειτοφργθςε παράλλθλα και ωσ 

επιχειρθματολογικι ςμίλθ, για τθν καταςκευι τθσ μετζπειτα αντιδθμοκρατικισ προπαγάνδασ που 

ςοβοφςε μζςα ςτθ βραχφβια βαϊμαριανι δθμοκρατία123, ενϊ μακροπρόκεςμα απζτυχε να διατθριςει 

και τθν διακρατικι ειρινευςθ που επεδίωκε124. 

Θ πλουραλιςτικι, βζβαια, πολιτικι δομι τθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ που ςυςτθνόταν για 

πρϊτθ φορά ςτο λαό, ιταν ζνα από τα γνωρίςματα που κακιςτοφςε τθ νζα πολιτικι οργάνωςθ 

ελπιδοφόρα κατά τθν ίδρυςι τθσ. Το δόγμα του πλουραλιςμοφ ορκϊκθκε απζναντι ςτθ κεωρία και τθν 

πρακτικι τθσ αποκλειςτικισ κυριαρχίασ του κράτουσ, κακϊσ το κράτοσ ωσ κυρίαρχθ ενότθτα 

υπολαμβάνεται τϊρα ωσ ζνασ ακόμα κοινωνικόσ ςφνδεςμοσ, μαηί με τθν εκκλθςία, τα πολιτικά 

κόμματα, τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, τισ επαγγελματικζσ και οικονομικζσ ομάδεσ125. 

Στo πλαίςιo, όμωσ, τθσ εγγενοφσ κοινωνικισ ανταγωνιςτικότθτασ, το πλουραλιςτικό αξίωμα, 

όπωσ και άλλα δθμοκρατικά αξιϊματα, ςταδιακά αποδυναμϊνεται, ακολουκϊντασ τθν φκίνουςα 

πορεία τθσ βιωςιμότθτασ του νζου κακεςτϊτοσ. Θ πλθκϊρα των δθμιουργοφμενων ομάδων κα ζχει 
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ςαν αποτζλεςμα τθν αμοιβαία ουδετεροποίθςι τουσ, αν όχι αποκλειςμό τουσ, κατά τθ 

δραςτθριοποίθςι τουσ ςτθ δθμόςια κοινωνικι ςφαίρα. 

 Το –οικείο και ςτισ μζρεσ μασ, όπωσ είδαμε- γεγονόσ τθσ διατιρθςθσ από το ςοςιαλιςτικό κόμμα 

μιασ ρεφορμιςτικισ κζςθσ, ενςωματωνόμενο πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του αςτικοφ κεφαλαιοκρατικοφ 

ςυςτιματοσ, ςθματοδότθςε τθν επιλογι του για ανάςχεςθ οποιαςδιποτε προοπτικισ ολικισ ριξθσ με 

τθν αςτικι εξουςία: αντί τθσ επαναςτατικισ ανατροπισ, προτάςςει μεταρρυκμιςτικζσ ενζργειεσ, χωρίσ 

ουςιαςτικό, ποιοτικό αντίκτυπο ςτο κεφαλαιοκρατικό κακεςτϊσ και ςτον μθχανιςμό του ςυςτιματοσ 

που χριηει εξυγίανςθσ. Ο Benjamin, λίγα χρόνια αργότερα, κα καταγράψει τθν φαυλότθτα που 

λάνκανε ςτουσ κόλπουσ τθσ γερμανικισ ςοςιαλδθμοκρατίασ, υπογραμμίηοντασ ότι «ο κομφορμιςμόσ 

ιταν εγκατεςτθμζνοσ ςτθ ςοςιαλδθμοκρατία από τθν αρχι και δεν φωλιάηει μόνο ςτθν πολιτικι 

τακτικι τθσ, αλλά και ςτισ οικονομικζσ αντιλιψεισ τθσ»126, και ότι θ ζννοια τθσ προόδου που διζτρεχε 

κεμελιωτικά τθ κεωρία και τθν πράξθ τθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ δεν ανταποκρινόταν ςτθν 

πραγματικότθτα, αλλά παρζμενε κυρίωσ μια δογματικι αξίωςθ127. 

- Οικονομία και Δίκαιο 

Θ βαϊμαριανι ςοςιοαλδθμοκρατία ενίςχυςε με προνοιακζσ ρυκμίςεισ τον ςυγκεντρωτιςμό τθσ 

ιςχυροποιοφμενθσ βιομθχανίασ, ενϊ, παράλλθλα, επζτρεψε ςτα καρτζλ που εκπροςωποφςαν τισ 

ιςχυρότερεσ μορφζσ οικονομικισ οργάνωςθσ να ιδρφςουν ζνα παντοδφναμο δίκτυο απολυταρχικϊν 

οργανϊςεων, το οποίο αςκοφςε ουςιαςτικι επιρροι ςε ηωτικά πεδία τθσ δθμόςιασ ηωισ.  

Αυτό το κατόρκωςε με τθν ενίςχυςθ τθσ κανονιςτικότθτασ και εκτελεςτότθτασ των διατάξεων 

που ρφκμιηαν τθν οικονομικι ςφαίρα, εκχωρϊντασ ουςιαςτικά αρμοδιότθτεσ του νομοκετικοφ 

ςϊματοσ ςτθ γραφειοκρατία τθσ διοίκθςθσ128. Θ πακογζνεια τθσ δθμοκρατίασ αναφορικά με το ότι ο 

λαόσ, ςτθν πράξθ, αποκλείεται, και δεν ςυμπράττει ςτισ δθμόςιεσ αποφάςεισ και πολιτικζσ, ςε 

αντίκεςθ με τθν εξουςία που του αναγνωρίηεται από τθν ίδια τθ διακθρυςςόμενθ οντολογία του 

πολιτεφματοσ, αναπαράγεται και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, κακϊσ θ πλειοψθφία τθσ μεςαίασ τάξθσ 

δεν κατάφερε να αρκρϊςει μια αξιόλογθ αντίκεςθ ςτθν προζλαςθ των ςυγκεντρωτικϊν οικονομικϊν 

ςυμφερόντων. 

Θ δικαϊκι γεωγραφικι ςφνκεςθ μεταλλάχκθκε ουςιωδϊσ, κακϊσ μορφοποιικθκαν, 

κωδικοποιικθκαν γενικοί κανόνεσ δικαίου, οι οποίοι, κατά τον Neumann, μποροφςαν να 
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κατοχυρϊςουν μία ελάχιςτθ, ςίγουρα όχι απόλυτθ, δζςμευςθ του κράτουσ προσ τιρθςι τουσ, 

περιορίηοντασ, με αυτόν τον τρόπο, τθν ανεξζλεγκτθ κρατικι εξουςία και παρζχοντασ μία ςτοιχειϊδθ 

αςφάλεια δικαίου ςτο λαό. Διαπιςτϊνεται, επίςθσ, ότι οι κεςπιςμζνοι νόμοι προβλζπουν και 

διαςφαλίηουν το νζο οικονομικό ςφςτθμα, το οποίο ευνοεί τθν επικράτθςθ τθσ μονοπωλιακισ 

κεφαλαιοκρατίασ ζναντι τθσ οικονομίασ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, επιβεβαιϊνοντασ, ζτςι, και τθ 

κζςθ του Weber περί φπαρξθσ «εκλεκτικισ ςυγγζνειασ» μεταξφ του νεωτερικοφ δικαίου και τθσ 

κεφαλαιοκρατικισ οικονομίασ. 

- Ποινικόσ κολαςμόσ των «εςωτερικϊν εχκρϊν» 

Από τον χϊρο τθν ποινικισ δίωξθσ και καταςτολισ, τϊρα, ζχει ςθμαςία να γίνει μνεία ςτα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία των καταδικαςκζντων για το αδίκθμα τθσ «εςχάτθσ προδοςίασ» και τθσ 

«προδοςίασ τθσ χϊρασ», τα οποία ζχουν ωσ εξισ129: Ρριν τθν ανάδυςθ τθσ δθμοκρατίασ, τα περιςτατικά 

παρζμεναν ςε μικροφσ ςχετικά, διψιφιουσ αρικμοφσ. Από το 1921, όμωσ, ςθμειϊνονται 111 καταδίκεσ, 

οι οποίεσ αυξάνονται λίγο το 1923 ςε 137, αλλά εκτοξεφονται ραγδαία το 1924 ςε 516 και το 1925 ςε 

561. Θ ςυνεχισ αφξθςθ των υπολαμβανομζνων ωσ ςυνωμοτϊν κατά του κράτουσ και τθσ εξουςίασ του, 

επιβεβαιϊνει τθν πλαςτότθτα τθσ αςφάλειασ και τθσ ςτακερότθτασ που θ Δθμοκρατία τθσ Βαϊμάρθσ 

είχε εγκακιδρφςει, ενϊ κυμίηει τθν πάντα επίκαιρθ ριςθ του Αιςχφλου ςτον «Ρρομθκζα Δεςμϊτθ», ότι 

«ανικει ςτισ πακιςεισ τθσ εξουςίασ να βλζπει παντοφ εχκροφσ». 

- Θ πορεία προσ τισ περίφθμεσ «Τπερ- εξουςίεσ του Προζδρου» 

Θ κυριότερθ, ίςωσ, αλλαγι που ςθμειϊκθκε και αποτζλεςε ςυχνά πεδίο κεωρθτικϊν 

ςυηθτιςεων και ρθτορικϊν διενζξεων ςτθν μεταπολιτευτικι Ελλάδα ιταν μια ςειρά νομικϊν πράξεων 

(και παραλείψεων), οι οποίεσ προμινυςαν τθν ολίςκθςθ τθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ προσ τθν 

ναηιςτικι απολυταρχία. Οι πράξεισ αυτζσ αφοροφςαν τισ αρμοδιότθτεσ του νομοκετικοφ ςϊματοσ, οι 

οποίεσ παραχωροφνταν με μεγάλθ ευκολία ςτθν εκτελεςτικι εξουςία, με αναπόδραςτθ ςυνζπεια τθν 

αποδυνάμωςθ του κοινοβουλίου. Ιδθ από το 1919 εκδθλϊκθκε θ απροκυμία του Reichstag να 

αναλάβει κατ’ αποκλειςτικότθτα και κατά προτεραιότθτα τθν νομοπαραγωγι, εκχωρϊντασ μζροσ 

αυτισ τθσ εξουςίασ του ςτο εκτελεςτικό ςϊμα και ςυγκεκριμζνα ςτο υπουργικό ςυμβοφλιο. Μία 

χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι θ εξουςιοδότθςθ που δόκθκε από το κοινοβοφλιο ςτο υπουργικό 

ςυμβοφλιο ςτισ 13 Οκτωβρίου του 1923, με τθν οποία παραχωροφνταν ςτο τελευταίο θ αρμοδιότθτα 

να κεςπίςει τα προβλεπόμενα και αναγκαία ζκτακτα μζτρα ςχετικά με τα χρθματοοικονομικά ηθτιματα 

και τθν κοινωνικοοικονομικι ςφαίρα130.  Σε διάρκεια πζντε ετϊν (1920-1924) εκδόκθκαν ςυνολικά 450 

υπουργικά διατάγματα κανονιςτικοφ χαρακτιρα, ενϊ οι κοινοβουλευτικοί καταςτατικοί νόμοι 
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άκροιηαν τουσ 700. Ραράλλθλα, το Σφνταγμα τθσ Βαϊμάρθσ διατφπωνε ρθτά ςτο άρκρο 48 τθν 

πρόβλεψθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κατά τθν οποία ο Ρρόεδροσ (Reichspräsident) μποροφςε 

να εκδίδει επείγοντα νομοκετικά διατάγματα παρακάμπτοντασ το κοινοβοφλιο (Reichstag). Θ 

απροκυμία των κοινοβουλευτικϊν κομμάτων, ακόμα και των κομμάτων των κυβερνθτικϊν 

ςυναςπιςμϊν, να καταλιγουν ςε ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ επί φλεγόντων ηθτθμάτων, προςζφερε το 

κατάλλθλο ζδαφοσ για τθ ςυχνι παραχϊρθςθ τθσ νομοκετικισ αρμοδιότθτασ ςτον Ρρόεδρο, ο οποίοσ 

και υποκακιςτοφςε το κοινοβοφλιο. 

Το άρκρο 48 ξεδίπλωςε τισ δυνατότθτεσ που ςφραγίηονταν ςτο περιεχόμενό του τον Μάρτιο του 

1930, όταν κατζρρευςε ο Μεγάλοσ κυβερνθτικόσ Συναςπιςμόσ των ςοςιαλδθμοκρατϊν και του 

γερμανικοφ Λαϊκοφ Κόμματοσ και εκχωρικθκε θ εξουςία τθσ διακυβζρνθςθσ ςτον μονοπρόςωπο κεςμό 

του Ρροζδρου, ςτον οποίο πλζον αναγνωρίηονταν και ςυνενϊνονταν τόςο θ εκτελεςτικι όςο και θ 

νομοκετικι εξουςία, κατά παράκαμψθ των κοινοβουλευτικϊν διαδικαςιϊν. Θ ςυγκεντροποίθςθ των 

εξουςιϊν και θ ςυνολικι μετάκεςθ τθσ πολιτικισ ευκφνθσ ςτον προεδρικό κεςμό, επικφρωςε τθ 

ςυνταγματικά προβλεφκείςα δικλείδα τθσ αυτοκατάργθςθσ του άιχςταγκ131. Το υβρίδιο αυτό τθσ 

προςωρινισ προεδρικισ-ςυγκεντρωτικισ κυβζρνθςθσ, εξουδετερϊνοντασ ςυμβολικά το πολιτικό 

ςφςτθμα τθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ, εξάλειψε ςτθν πράξθ τον οργανικό αντίπαλο τθσ 

χιτλερικισ πολιτικισ ατηζντασ: τον δυτικότροπο κοινοβουλευτιςμό. 

Οι αναλογίεσ με το πολιτικό παρόν αναφορικά με τθ μετακφλιςθ εξουςιαςτικισ αρμοδιότθτασ 

από το νομοκετικό ςτο εκτελεςτικό ςϊμα είναι, πράγματι, προφανείσ, ενϊ κακίςτανται ακόμα πιο 

επίκαιρεσ ςτο πλαίςιο των ςυηθτιςεων που εκκινοφν από τθν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του ελλθνικοφ 

Συντάγματοσ και ςτρζφονται γφρω από τθ δυνθτικι ενίςχυςθ του ρόλου του Ρροζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ. Στο ςχζδιο ανακεϊρθςθσ του Συντάγματοσ προτείνεται θ «λελογιςμζνθ ενίςχυςθ των 

αρμοδιοτιτων του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του ρυκμιςτικοφ, 

ςτακεροποιθτικοφ και εγγυθτικοφ του ρόλου.» Ωςτόςο, κατά το ςχζδιο αυτό, ο ρόλοσ του Ρροζδρου δε 

κα εξαντλείται απλά ςτθν –αναμενόμενθ πλζον- διαλεκτικι ςφνκεςθ εκτελεςτικϊν και νομοκετικϊν 

αρμοδιοτιτων, αλλά κα επεκτείνεται και ςτθ υπόδειξθ μελϊν τθσ δικαςτικισ εξουςίασ (διοριςμόσ 

μζρουσ τθσ θγεςίασ των Ανϊτατων Δικαςτθρίων, των μελϊν του Ανϊτατου Ειδικοφ Δικαςτθρίου –ακόμα 

και- των μελϊν των ανεξαρτιτων Αρχϊν). Θ διεφρυνςθ του ςτενοφ ζωσ τϊρα πλαιςίου δράςθσ του ΡτΔ, 

ενδζχεται, πράγματι, να λειτουργιςει αντιςτακμιςτικά απζναντι ςτθ διόγκωςθ των κυβερνθτικϊν και 

πρωκυπουργικϊν εξουςιϊν, διαμορφϊνοντασ ζνα οιονεί θμι-προεδρικό ςφςτθμα, εντοφτοισ, δεν 

προςφζρει λφςεισ ςχετικά με τθν καταχρθςτικι διαςταφρωςθ των λειτουργιϊν και δεν αμβλφνει τθ 

ςυμβολικι επικράτθςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. 
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Ανακεφαλαιϊνοντασ, λοιπόν, τα περιγραφόμενα ςτθν παροφςα εργαςία ςθμεία, διαπιςτϊνουμε 

ότι θ όψιμθ νεωτερικότθτα δομείται πάνω ςε ζναν ουςιωδϊσ διαφοροποιθμζνο κυριαρχικό χάρτθ, ο 

οποίοσ απαρτίηεται από αναφυόμενα υπερ-ςυνοριακά κζντρα ιδιωτικϊν και κεςμικϊν εξουςιϊν και τα 

οποία εκτυλίςςουν τθν ιςχφ τουσ, με όρουσ οικονομικισ αποικιοκρατίασ, μζςα ςε κατατετμθμζνουσ 

γεωγραφικά τόπουσ άςκθςθσ εξουςίασ: τα επιμζρουσ εκνικά κράτθ. Οι ςχζςεισ εξουςίασ 

επανακωδικοποιοφνται και διαςτζλλονται μζςα ςτο νζο αυτό κυριαρχικό ςχιμα, προςαρμοηόμενεσ 

ςτισ νζεσ διαςτάςεισ μιασ υπερδομικισ του κράτουσ κυριαρχίασ. Το κράτοσ χάνει το αποκλειςτικό του 

προνόμιο ςαν ρυκμιςτισ των ςχζςεων εξουςίασ και γίνεται το ίδιο -οι λειτουργίεσ και οι εξουςίεσ του- 

αντικείμενο ρφκμιςθσ. Θ κυριαρχία μεταςχθματίηεται και μετατοπίηεται ςε εξωκρατικά διευκυντιρια 

και θ απαράγραπτθ αρχι των κρατικϊν νόμων και τθσ αςτικισ δικαιοςφνθσ ςυμμορφϊνεται βίαια με 

τισ επιβαλλόμενεσ μεταβολζσ. Τα, οφτωσ ι άλλωσ, ταξικά προςανατολιςμζνα αςτικά δικαιϊματα, ωσ 

ςφμμαχοι του άκρατου οικονομικοφ φιλελευκεριςμοφ, γνωρίηουν μια ποιοτικι και αξιακι 

καταβαράκρωςθ, θ οποία βρίςκεται ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τθν οξεία κρίςθ που γνωρίηει το 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ. Στο ελλθνικό, για παράδειγμα, τοπίο, το 

νομικό πλζγμα των δικαιωμάτων διατθρεί αναλλοίωτθ τθ μορφι, τθν τυπικότθτα και τθν 

κανονιςτικότθτά του, αλλά διαφοροποιείται ωσ προσ τθν εφαρμοςτικι του δφναμθ, θ οποία 

υποβακμίηεται χάριν τθσ αρχισ του ‘δθμοςίου ςυμφζροντοσ’, το οποίο πλζον ταυτίηεται με το 

‘δθμοςιονομικό ςυμφζρον’, ενϊ ςε δεφτερθ ανάγνωςθ αποτελοφν και τα δφο ταυτοςθμίεσ του 

‘ςυμφζροντοσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των επιχειρθματικϊν λόμπι, των απανταχοφ 

«δανειςτϊν», των υπερεκνικϊν πολιτικϊν’. Το δικαϊκό οικοδόμθμα ςυντονίηεται με τα κελεφςματα του 

μνθμονιακοφ δικαίου και καλείται να κατοπτρίςει και να οργανϊςει τουσ αναγκαίουσ κανόνεσ και 

όρουσ τθσ νζασ αφιγθςθσ. Αυτισ που εγκαινιάηει πολιτειακά μια ‘μεταδθμοκρατία’132, μια δθμοκρατία 

τθσ οποίασ θ ταυτότθτα πλζον προςδιορίηεται με όρουσ ολιγαρχίασ.  

Ωσ προσ τθ ςθμειοφμενθ παρακμι τθσ δθμοκρατίασ και τον μεταςχθματιςμό τθσ μορφισ του 

κράτουσ προσ το αυταρχικότερο, μποροφμε, λοιπόν, μάλλον δόκιμα, να αναγνωρίςουμε τθν αναλογία 

που ιδρφεται μεταξφ του ςφγχρονου ελλθνικοφ κράτουσ και τθσ παρακμάηουςασ βαϊμαριανισ 

δθμοκρατίασ, ςτο επίπεδο, κυρίωσ, των ενδθμικϊν πακογενειϊν που ςυνθκίηουν να αποκαλφπτονται 

μζςα από τον τρόπο αξιοποίθςθσ του νομικοφ οπλοςταςίου από το κράτοσ. Τόςο οι επιλογζσ τθσ τότε 

ςοςιαλδθμοκρατικισ κυβζρνθςθσ, όςο και των ςφγχρονων μνθμονιακϊν κυβερνιςεων, επζτρεψαν και 

επιτρζπουν -με αςφαλι αγωγό τισ κεςπιςμζνεσ νομικζσ ριτρεσ- τθ νομιμοποίθςθ νζων κεςμϊν 

κυριαρχίασ (μονοπρόςωπων ι πολυπρόςωπων), οι οποίοι, με τθ ςειρά τουσ, εγκακιδρφουν ζνα νζο 

δίκτυο εξουςίαςθσ, κεμελιωμζνο ςτον μερικό ι κακολικό αφοπλιςμό των δικαιωμάτων και τθσ 

ελευκερίασ των πολιτϊν. 
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Παράρτθμα Ι 

Ραρατίκενται γραφιματα και πίνακεσ που αποτυπϊνουν τθν παραγωγι πράξεων νομοκετικοφ 

περιεχομζνου κατ’ άρκρο 44 παρ. 1 του Συντάγματοσ, θ οποία οργανϊνεται ανά ζτοσ και ανά τθν 

εκάςτοτε κυβζρνθςθ (ο αρικμόσ των ΠΝΠ επί πρωκυπουργίασ Σςίπρα ενθμερϊκθκε μζχρι και τον 

Οκτϊβριο του 2017 ςτο ακόλουκο γράφθμα, όχι ςτουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ). 
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Ζτοσ 2009 

Κυβζρνθςθ Ραπανδρζου 

 

  

 

Ζτοσ 2010 

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
 ςτθ Βουλι 

   Σχόλια 

   1 Αναςτολι των εργαςιϊν των δικαςτικϊν υπθρεςιϊν του Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Κεςςαλονίκθσ, των προκεςμιϊν και των πλειςτθριαςμϊν.  

 

 81/Α/2010 
 

Ν. 3866/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 Υπαγωγι Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν ςτον Υπουργό Ρροςταςίασ  
του Ρολίτθ. 

  215/Α/2009 
Ν.3817/10 

 

2 Αναςτολι εφαρμογισ διατάξεων τακτοποίθςθσ θμιυπαίκριων και 
λοιπϊν κλειςτϊν χϊρων που άλλαξαν χριςθ. 
 

 
218 /Α/2009 Ν. 3819/10 

 

3 Αναπροςαρμογι των τελϊν κυκλοφορίασ οχθμάτων και κατάργθςθ του 
μζτρου απόςυρςθσ οχθμάτων κακϊσ και (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ) διατάξεων 
τθσ από 16.9.2009 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ Α 181/ 
16.9.2009).«Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ» 
 

 
 
  219/Α/2009 

 
Ν. 3831/10 

 

4 «φκμιςθ κεμάτων Φ.Ρ.Α., επιςφαλϊν απαιτιςεων, λθξιπρόκεςμων 
χρεϊν προσ το Δθμόςιο, αναπροςαρμογι ποςοφ οφειλϊν προσ 
αςφαλιςτικά ταμεία και αναςτολι πλειςτθριαςμϊν από πιςτωτικά 
ιδρφματα» 
 

 
 
181/Α/2009 Ν. 3814/10  
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL899BPB_U8p_x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSVppewu7oVEf4R1qkUA7_XZUjLJQcldlDyWXAw2J-ZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ3gNQ8vhErm9WeQXuy8pOPVqnctz048GkMwehWbM8-uc.
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Ζτοσ 2011 

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
 ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 Αναςτολι των πλειςτθριαςμϊν από πιςτωτικά ιδρφματα και 
άλλουσ πιςτωτζσ 
 

1/Α/2011 
 

Ν.3949/11 
 

 

2 Αναςτολι προκεςμιϊν και εργαςιϊν του Διοικθτικοφ 
Ρρωτοδικείου και του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν 
 

2/Α/2011 
 

Ν.3945/11 
 

 

3 Διενζργεια Απογραφισ Ρλθκυςμοφ – Κατοικιϊν 
 

106/Α/2011 
 

Ν.3995/11 
 

 

4 Ανάλθψθ δανειακϊν υποχρεϊςεων των Διμων Ηωγράφου και 
Αχαρνϊν από το Υπουργείο Οικονομικϊν – Ραράταςθ 
δθμοςίευςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων των ειςθγμζνων 
ςτο Χρθματιςτιριο πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 
 

183/Α/2011 Ν.4021/11 
αρ.46 
 

(πολυνομοςχζδιο) 

5 φκμιςθ κεμάτων χρθματοπιςτωτικοφ χαρακτιρα 
 

203/Α/2011 
 

Ν.4031/11 
 

 

6 Κατεπείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου 
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015 και του 
Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2011 
 

262/Α/2011 
 

Ν. 4047/11 Κυβζρνθςθ 
Ραπαδιμου 
(Μεςοπρόκεςμο) 

7 υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων εφαρμογισ του 
ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο – 
βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ 
εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 
ςτρατθγικισ 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-
2015. 
 

268/Α/2011 
 

Ν.4047 αρ.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXqmjXAippbTIpGDgXs6rbtnzZocAwcqSDbrQSugv9LMmM.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8b_ZA7TCnzh8pCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXq3KdNrOaFP-r1uzfkp4P63w6q0cNqdHltA0u8dBo-r7Q.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%A0-6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8M5hGPq04sAN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQhpu2QGj4BaE5NSbbmXN2lL1kqD5Z3L3fUn7PuwKVz9U.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%9189%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%A86
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%9189%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%A86
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%9189%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%A86
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%9189%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%A86
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t3VVDiksYNt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQeX4522irClKowKLt0WmA5IJaI6NbeMl7Mhw5QD-LD7U.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/4%CE%918%CE%A4%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%92%CE%A6%CE%9A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86ScQtFhEP395MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQc2E9qi59V0ucQWLDw0bXM6VFZyB2OC9PWf08F2CRt0E.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%9B%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%9B%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9B%CE%9B%CE%91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tPgYioSqM0V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQFqbytl80K_1aVNq5TUkxazUHoi3j4D1k8NfQJtr1LyU.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%91%CE%9C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_HmSec05-Bp5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQh0WAR52_U_tbWEDze8OD__2spChmLpC3H3Zw0owScCI.
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Ζτοσ 2012 

Κυβζρνθςθ Ραπαδιμου 

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
 ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 Ζγκριςθ Σχεδίου Κφριασ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ 
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίαs, του Ελλθνικοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 
Στακερότθτασ (Τ.Χ.Σ.) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και 
παροχι εξουςιοδοτιςεων για τθν υπογραφι τθσ Κφριασ 
Σφμβαςθσ  (EFSF) 

 

  55/Α/2012 Ν. 4060/12 
 

 

2 Μεταφορά του χρόνου διενζργειασ των ετιςιων τακτικϊν 
κρίςεων ζτουσ 2012 ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία και το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι 

56/Α/2012 Δεν  
κυρϊκθκε. 

 

3 Λιψθ μζτρων για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που 
προκλικθκαν από τα γεγονότα τθσ 12θσ Φεβρουαρίου ςτο 
Κζντρο των Ακθνϊν 

 

59/Α/2012 
 

Ν. 4082/12 
 

 

4 φκμιςθ κεμάτων ςυμβάςεων που αφοροφν Κζντρα Ρρϊτθσ 
Υποδοχισ και εγκαταςτάςεων Κράτθςθσ παράνομα 
διαμενόντων ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν και τρόπο φφλαξθσ αυτϊν 

 

   61/Α/2012 Ν.4084/12  

5 υκμίςεισ κεμάτων κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ των πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων 

 

   94/Α/2012 Ν.4079/12 
               α. 

6 υκμίςεισ κεμάτων εφαρμογισ των νόμων 3864/2010, 
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012 

 

  103/Α/2012 Ν. 4079/12  

7 υκμίςεισ κεμάτων δθμοςίευςθσ οικονομικϊν εκκζςεων 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και κυγατρικϊν τουσ, οι οποίεσ 
δραςτθριοποιοφνται ςτο χρθματοοικονομικό τομζα 
 

  127/Α/2012 
 

Ν.4079/12 
 

 Ρικραμμζνοσ 
(υπθρεςιακι 
κυβζρνθςθ) 

8 Καταβολι τθσ ειδικισ αποηθμίωςθσ και των οδοιπορικϊν 
εξόδων ςε όςουσ διορίηονται ζφοροι των αντιπροςϊπων τθσ 
δικαςτικισ αρχισ, δικαςτικοί αντιπρόςωποι, γραμματείσ των 
εφορευτικϊν επιτροπϊν και διερμθνείσ τθσ τουρκικισ 
γλϊςςασ ςτισ εκλογζσ τθσ 17θσ Λουνίου. Τροποποίθςθ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 28 του ν. 1892/1990 (Αϋ 101). 
 

128/Α/2012 
 

Ν. 4086/12 
 

 

9 Ραράταςθ διάρκειασ του Ρρογράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» 
 

135/Α/2012 
 

Ν 4087/12 
 

 

10 Μεταφορά του χρόνου διενζργειασ των ετιςιων τακτικϊν 
κρίςεων ζτουσ 2012 ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία και το Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι 
 

147/Α/2012 
 

Ν.4080/12 
 Κυβζρνθςθ Σαμαρά 

 

11 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων (ν. 3908/2011, 
π.δ. 33/2011) 
 

158/Α/2012  Δεν 
κυρϊκθκε. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%927%CE%9D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIFpZ32TT2MromaWd8NgUPPCE1kN1dRrv2N8knAAotnog.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%99%CE%9A
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%99%CE%9A
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92443%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%99%CE%9A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8PyXWPSNK2SftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI4HPnqAFEXYsapxrEKJuqjFkhwsy_gKknJ1JaF18F8tI.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fet.diavgeia.gov.gr%2Ff%2Fyptp%2Fada%2F%25CE%259244%25CE%2594%25CE%2599-%25CE%2596%25CE%25A3%25CE%2599&ei=BPeFUv-FH8q57AbDyYD4Ag&usg=AFQjCNHxS7ufYCyDNiNgy0XMCNyv9x-5rg&bvm=bv.56643336,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fet.diavgeia.gov.gr%2Ff%2Fyptp%2Fada%2F%25CE%259244%25CE%2594%25CE%2599-%25CE%2596%25CE%25A3%25CE%2599&ei=BPeFUv-FH8q57AbDyYD4Ag&usg=AFQjCNHxS7ufYCyDNiNgy0XMCNyv9x-5rg&bvm=bv.56643336,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fet.diavgeia.gov.gr%2Ff%2Fyptp%2Fada%2F%25CE%259244%25CE%2594%25CE%2599-%25CE%2596%25CE%25A3%25CE%2599&ei=BPeFUv-FH8q57AbDyYD4Ag&usg=AFQjCNHxS7ufYCyDNiNgy0XMCNyv9x-5rg&bvm=bv.56643336,d.ZGU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL80S2J7qXR-HXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIBpUvQx5MpDuNetZ3OlrTvE7fKH6NkVYP3gq_8v5awSU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8rhVGUJriOULtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIgkiLNFekSBXnXVKkKLpVrhDeRxs9VfK9vOW7nVUgg4o.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%A98%CE%98%CE%A9%CE%A0-3%CE%98%CE%92
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%A98%CE%98%CE%A9%CE%A0-3%CE%98%CE%92
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FImoXTTsi5Q0mgNAnPMQfULtLetH2RD-H4f2VY-q-4OlE.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9249%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%A0-9%CE%A5%CE%A3
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9249%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%A0-9%CE%A5%CE%A3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQNUSkpCZKPpn9FUWYT_yQRtoHYDJ1AqmBJ3oaHyAZTAI.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%A1%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-440
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%A1%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-440
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%A1%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-440
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8yPxsy1JNzN15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQQbOAoT49Hnz3g_ZK_yXWNXlhAwhTaxi2fP8Z-ZiptoM.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A0-16%CE%A6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL85NiJq5bJdVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ15UeffQdahZpbcH26HpeddMeicmW5UlhqG0Si4Il5No.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9B%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%A0-5%CE%981
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8exgDlHxktv55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQG4vDXpb9e9jR67-3csacT8brWQtiC5Rj1thEDKZnQcY.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%93%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%94%CE%9E%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%93%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%94%CE%9E%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%93%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%94%CE%9E%CE%A9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8RC-n_7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQuGC5fGtLC7DzzasrGEzsccx2wPXQ_aLy1lMk6KArcNg.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%93%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%952%CE%92
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ5fBt5gYpRG0buUuZ1SkX2yFHu-UYLCkgpNENrdfDddQ.
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12 φκμιςθ κεμάτων μετακζςεων αξιωματικϊν Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ ζτουσ 2012 
 

162/Α/2012 
 

Ν. 4088/12 
 

 

13 Μεταφορά Μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 
 

171/Α/2012 
 

Ν. 4089/12 
 

 

14 Τροποποίθςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μζτρα 
Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2012-2015» (Α’ 152), όπωσ ιςχφει. 
 

174/Α/2012 
 

Ν. 4092/12 
 

 

15 Κατάργθςθ ελάχιςτου ποςοςτοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε 
ΕΛΡΕ, ΔΕΘ, ΟΡΑΡ, ΟΔΛΕ, ΕΥΔΑΡ, ΕΥΑΚ, ΕΛΤΑ, Οργανιςμό 
Λιμζνοσ Ρειραιϊσ, Κεςςαλονίκθσ, Αλεξανδροφπολθσ, Βόλου, 
Ελευςίνασ, Θγουμενίτςασ, Θρακλείου, Καβάλασ, Κζρκυρασ, 
Λαυρίου, Ρατρϊν και αφινασ, κακϊσ και κατάργθςθ του 
άρκρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6) 
 

175/Α/2012 
 

Ν. 4092/12 
 

              β. 

16 Ραράταςθ τθσ διάρκειασ λειτουργίασ τθσ προςωρινισ ενιαίασ 
διοικοφςασ επιτροπισ του άρκρου 1 τθσ υπ’ αρικμ. 
7/28.02.2012 Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου (Α’ 39) 

188/Α/2012 
 

Ν. 4116/12 
 

 

17  υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν 
και απροβλζπτων αναγκϊν του κοινωφελοφσ, μθ 
κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ 
ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 

1209/Α/2012 Ν. 4118/13  

18 
Δθμοςιονομικοί κανόνεσ και άλλεσ διατάξεισ 

210/Α/2012 Δεν 
κυρϊκθκε 

 

19 Τροποποίθςθ τθσ παρ. 16 του άρκρου 49 του ν. 4030/2011 
‘Νζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου καταςκευϊν 
και λοιπζσ διατάξεισ’ (Αϋ249) 
 

211/Α/2012 
 

Ν. 4117/13 
 

 

20 Επιμζρουσ ρυκμίςεισ επί των επειγόντων μζτρων εφαρμογισ 
του ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016 

224/Α/2012 Δεν 
κυρϊκθκε 

 

21 
Δθμοςιονομικοί κανόνεσ και άλλεσ διατάξεισ 

228/Α/2012 Δεν 
κυρϊκθκε 

 

22 υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων του ν.4046/2012 και του 
ν.4093/2012 *Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου 
τομζα, μιςκολογικζσ διατάξεισ, τροποποίθςθ νόμων 
(4093/2012 , 4001/2011 , 3889/2010 ), προεδρικϊν 
διαταγμάτων κλπ  ] 

229/Α/2012 Δεν 
κυρϊκθκε 

 

23 υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων αρμοδιότθτασ των 
Υπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ 
 
 
 

237/Α/2012   
Δεν 
κυρϊκθκε 

 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%99%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9413
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%99%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%9413
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL86k-uc3ngzth5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQSTICN8DxwwsTsB9cBOclscRjW7Ir_doRVWjVaK7BVRA.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%99%CE%A7%CE%A8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQDfkt274IGbpn5fBEUowBg6nap595Qy3Am80dx_Kg7SA.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%95%CE%9A%CE%A8
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%95%CE%9A%CE%A8
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%95%CE%9A%CE%A8
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%95%CE%9A%CE%A8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQnnRA4Kr_KyHTkdvTtY-yCpPWM7IbKAGPso1M10WBTX4.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%989%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%97%CE%9A%CE%91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8r_t-tPq24FR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQfkTm9_JOcEt8i9cqM99Yt9snEo9gdTOJZ8wbntIHFIo.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9243%CE%9A%CE%98%CE%A9%CE%A0-8%CE%9F%CE%99
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9243%CE%9A%CE%98%CE%A9%CE%A0-8%CE%9F%CE%99
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9243%CE%9A%CE%98%CE%A9%CE%A0-8%CE%9F%CE%99
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8aNhcfNN6bEV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQovhKowXKFGjY2x13dhHUIoCIf1wrBJo3luc2D_tWrFw.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9242%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A01%CE%93
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9242%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A01%CE%93
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9242%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A01%CE%93
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%9242%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A01%CE%93
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8aNhcfNN6bEV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQovhKowXKFGjY2x13dhHUIoCIf1wrBJo3luc2D_tWrFw.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8aNhcfNN6bEV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQovhKowXKFGjY2x13dhHUIoCIf1wrBJo3luc2D_tWrFw.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%91%CE%97%CE%9B
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9C%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%91%CE%97%CE%9B
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%9A3
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%9A3
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%9A3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Qdqk9vjPWlV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQpZ08Ub1PpskHbFcQpnrf1sO9DIGi3U1xuSniLSgsYQQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Aca0Ioc7UNJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQeW6dv3vy7FnTg9Kw1TriOSQ7YaoDq4XvWFVVsELr3yg.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%97%CE%94
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%97%CE%94
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A0%CE%97%CE%94
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQMv_YgrcYhRbzbL2ZB-Thxwhaoll0qdfY7IqDXmWCIbo.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A5%CE%95%CE%9A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8L25yp9NHeBZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQW2AsYAdERzJgo3X9b-oH2LLGdcbSpcGrkhspsPBdQFc.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%A9%CE%A4
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%A9%CE%A4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8Cqi_epRn1g95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQTa3eagUHWfPEkQFk-LIpyne7d_adxXrMRdXqx6yGMgg.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A6%CE%9D1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQUrRPhgkaDYGXMLrmOJmJ64qTJ2Eb3Ajzl2gfDWzIFJ0.
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24 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ τθσ 
χϊρασ 
 

238/Α/2012 Δεν 
κυρϊκθκε 

 

25 Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων Τροποποίθςθσ τθσ 
Κφριασ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του 
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του Ελλθνικοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Τ.Χ.Σ.) και τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), με τίτλο «Κφρια Σφμβαςθ Χρθματοδοτικισ 
Διευκόλυνςθσ», τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ 
μεταξφ του Ε.Τ.Χ.Σ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΤτΕ, με 
τίτλο «Σφμβαςθ Διευκόλυνςθσ Διαχείριςθσ Υποχρεϊςεων ΣΛΤ» 
και τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνςθ αποπλθρωμισ Τόκων Ομολόγων», παροχι 
εξουςιοδοτιςεων για τθν υπογραφι των Συμβάςεων και 
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ (EFSF) 
 

240/Α/2012 
 

Ν. 4111/13 
 

 

26 Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 
χϊρασ. 
 

246/Α/2012 
 

Ν. 4128/13 
 

 

27 υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων αρμοδιότθτασ των 
Υπουργείων Εςωτερικϊν, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Ρρόνοιασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ και του Υπουργοφ 
Επικρατείασ 
 
 
 

256/Α/2012 
 

Ν. 4147/13 
 

 

 
 
 
 

Ζτοσ 2013 

Κυβζρνθςθ Σαμαρά 

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 «Τροποποίθςθ του άρκρου 1 τθσ από 30.10.2012 Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 
πρϊτο του ν. 4118/2013 «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
εξαιρετικά επειγουςϊν και απρόβλεπτων αναγκϊν του 
κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία 
« ΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   32) 

 
 

104/Α/2013  Ν. 4163/13  

2 Τροποποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 14Β του Ν. 
3429/2005 

139/Α/2013 Δεν  
κυρϊκθκε 

              γ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%9E%CE%98
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%924%CE%9C%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%96%CE%9E%CE%98
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL89_56gLvJ6W15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQob0DOvdK68JM9p0QCjTC6FdFS1WiY4m-twBzXfUWdnU.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A36%CE%97
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A3%CE%9D3
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A3%CE%9D3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL821paEXBAV1p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ_VQd1hhPfyt780gbvsCs4A-cBykiuk3mpdAIzkbKaaQ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%98%CE%A1%CE%98
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%98%CE%A1%CE%98
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%98%CE%A1%CE%98
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%98%CE%A1%CE%98
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%95%CE%A6%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%98%CE%A1%CE%98
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQuh2EpE0dl7ycBsHV26tU6j2kXu_nI81zBMU2_8aQ_8A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQyGuM6OfuaqdlTRgUvVKmPZTJylycmbqqyB34gZyHFNE.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B41%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%A9%CE%9C%CE%A3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQragA7BEyQo5UaqZwurHorZY8eevp5wFLSvCgcIGqk5w.
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3 Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ υποχρζων του ν.3213/2003 

 

154/Α/2013 Ν. 4206/13  

4 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ εφαρμογισ Κϊδικα Είςπραξθσ 
Δθμοςίων Εςόδων 

176/Α/2013  Ν.4218/13 
 

 

5 υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν 
και απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ «Ελλθνικά Αμυντικά 
Συςτιματα Α.Ε. 

 

187/Α/2013 
 

Ν. 4211/13  

6  Τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 του δευτζρου άρκρου του N . 
4163/2013 *που κφρωςε τθν από 29/04/2013 ΡΝΡ που 
τροποποίθςε τθν από 30.10.2012 ΡΝΡ+ 
 

219/Α/2013 N. 4227/14  

 
 
 

Ζτοσ 2014 
 

 

α/α ΘΕΜΑ ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 Ραράταςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι, του Κυβερνθτικοφ Επιτρόπου, 
και των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ 
Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (Ο.Α.Ε.Ε.), κακϊσ και των 
αναπλθρωματικϊν τουσ 

276/Α/2014 
30/12/2014 

Δεν 
κυρϊκθκε. 

 

2 «Ζγκριςθ του Σχεδίου τθσ δεφτερθσ Σφμβαςθσ Τροποποίθςθσ τθσ 
Κφριασ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του 
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του Ελλθνικοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 
Στακερότθτασ (Τ.Χ.Σ.) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ)» 

 

262/Α/2014 
17/12/2014 

Ν. 4316/14 

δ. 

3 υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και 
απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 

«ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΑΜΥΝΤΛΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» 

257/Α/2014 
05/12/2014 

Δεν 
κυρϊκθκε. 

 

4 Επείγουςα ρφκμιςθ για τθν αναπλιρωςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Δθμοςίων Εςόδων λόγω πρόωρθσ λιξθσ τθσ κθτείασ του 

 

136/Α/2014 
10/06/2014 

Ν. 4303/14  

5 Αναςτολι των εργαςιϊν των δικαςτικϊν υπθρεςιϊν, του Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Κεφαλλθνίασ, των προκεςμιϊν και των πλειςτθριαςμϊν 

 

34/Α/2014 
10/02/2014 

Δεν 
κυρϊκθκε. 

 

6 Αναςτολι των εργαςιϊν των δικαςτικϊν υπθρεςιϊν, των Δικαςτικϊν 
Μεγάρων Κορίνκου και Κεφαλλθνίασ, των προκεςμιϊν και των 
πλειςτθριαςμϊν 

29/Α/2014 
03/02/2014 

Δεν 
κυρϊκθκε. 

 

 
 

    

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B49%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%974%CE%A0
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B49%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%974%CE%A0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL81A0Jyv-wIgh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQt5HEZjAAkLkNeXTnXF0hRn5tNdsrxfUAA69_DwAks90.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B9%CE%95%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%94%CE%A68
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B9%CE%95%CE%98%CE%A9%CE%A0-%CE%94%CE%A68
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQbIhaG5ytnIi4lXyEUxjZitkJ2PI2gCtSjFWP3YrG4cs.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%A9%CE%A0-32%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%A9%CE%A0-32%CE%91
http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/ada/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%A9%CE%A0-32%CE%91
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%A9%CE%A0-32%CE%91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL899BPB_U8p_x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQgnv_jkLKVv27DvXUKyGA6j9jnYrxJRRnIDNRo0WYnvk.
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  Ζτοσ 2015 

       

α/α Θζμα ΠΝΠ ΦΕΚ  ΠΝΠ Κφρωςθ 
ςτθ Βουλι 

Σχόλια 

1 Χρθματοδοτιςεισ Ο.Τ.Α. για τθν καταβολι 
εκλογικισ αποηθμίωςθσ ςε υπαλλιλουσ 

τουσ 

6/Α/2015 
14/01/2015 

Δεν κυρϊκθκε. 
Κυβζρνθςθ Σαμαρά 

2 φκμιςθ κεμάτων λειτουργίασ τθσ 
Επιτροπισ του άρκρου 21 του ν. 3023/2002 

1/Α/2015 
09/01/2015 

Δεν κυρϊκθκε. 
Κυβζρνθςθ Σαμαρά 

3 Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθ βιωςιμότθτα 
τθσ ¨Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Ηάχαρθσ Α.Ε.¨ 
και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ  
 

35/Α/2015 
27/03/2015 

Ν. 4328/2015 Κυβζρνθςθ Τςίπρα 

4 Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθ μεταφορά 
ταμειακϊν διακεςίμων των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ προσ επζνδυςθ ςτθν Τράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ  
 

41/Α/2015 
20/04/2015 

Ν. 4323/2015 

 

5 Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθν οργάνωςθ 
τθσ διαδικαςίασ διεξαγωγισ του 
δθμοψθφίςματοσ τθσ 5θσ Λουλίου 2015  
 

64/Α/15 
28/06/2015 

 

 

6 Τραπεηικι αργία βραχείασ διάρκειασ  65/Α/2015 
28/06/2015 

 

Κατατζκθκε 
ςχζδιο νόμου 
για τθν κφρωςθ 
τθσ ΡΝΡ από 
04/08/2015 

 

7 Τροποποίθςθ του άρκρου πρϊτου τθσ από 
28 Λουνίου 2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου «Τραπεηικι αργία βραχείασ 
διάρκειασ» (Αϋ 65)  
 

66/Α/2015 
30/06/2015 

Ομοίωσ όπωσ 
ακριβϊσ 

παραπάνω 

 

8 Συμπλιρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου τθσ 28θσ Λουνίου 2015 
«Τραπεηικι αργία βραχείασ διάρκειασ» (Α’ 
65), όπωσ τροποποιικθκε με τθν από 30 
Λουνίου 2015 Ρράξθ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου (Α’ 66) και ιςχφει, αναφορικά 
με τθν παράταςθ διάρκειασ τραπεηικισ 
αργίασ, ρφκμιςθ κεμάτων ςυναλλαγϊν 
κατά τθ διάρκεια αυτισ, περιοριςτικϊν 
μζτρων, αναςτολι πράξεων αναγκαςτικισ 
εκτζλεςθσ, καταβολισ εγγυοδοςιϊν και 
πάςθσ φφςεωσ παραβόλων κακϊσ και 
παράταςθσ τθσ λφςθσ και εκκακάριςθσ του 
ΟΔΛΕ 
 
 
 

79/Α/2015 
14/07/2015 

Ομοίωσ  

https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14634425
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14634425
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14634425
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14842314
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14842314
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14842314
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/14842314
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616901
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616901
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616901
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15617432
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616825
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616825
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616825
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15616825
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9 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ 
περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και 
τθ μεταφορά κεφαλαίων και τισ 
τροποποιιςεισ των νόμων 4063/2012, 
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015  
 

84/Α/2015 
18/07/2015 

  

10 Τροποποιιςεισ ςτισ από 28 Λουνίου 2015, 
14 Λουλίου 2015 και 18 Λουλίου 2015 
Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου και 
κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για αξιόγραφα 
και για τθν υποςτιριξθ τθσ 
διαπραγμάτευςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Κυβζρνθςθσ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό 
Στακερότθτασ (Ε.Μ.Σ.), τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα 
(Ε.Κ.Τ.) και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
(Δ.Ν.Τ.) 
 

90/Α/2015 
31/07/2015 

 Ρροβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ 
απευκείασ ανάκεςθ ζργου ςε 
διακεκριμζνουσ 
εμπειρογνϊμονεσ ςε 
χρθματοπιςτωτικά, νομικά και 
οικονομικά κζματα για τθν 
υποςτιριξθ τθσ Κυβζρνθςθσ 
ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ 
«κεςμοφσ». 

11 Κατεπείγουςεσ υκμίςεισ για τθν 
Αποκατάςταςθ των Ηθμιϊν από Ακραία 
Καιρικά Φαινόμενα ςτθ Ρεριφερειακι 
Ενότθτα Ζβρου  
 

97/Α/2015 
17/08/2015 

  

12 Ρροςκικθ διάταξθσ ςτο ν. 2292/1995 
«Οργάνωςθ και λειτουργία του Υπουργείου 
Εκνικισ Άμυνασ, διοίκθςθ και ζλεγχοσ των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλεσ διατάξεισ» 
(Α’ 35)  
 
 

100/Α/2015 
19/08/2015 

  

13 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ που ζχει 
δθμιουργθκεί ςε νθςιά του ανατολικοφ 
Αιγαίου λόγω τθσ αιφνίδιασ, απρόβλεπτθσ 
και μαηικισ ειςόδου μεγάλου αρικμοφ 
μεταναςτϊν  
 

101/Α/2015 
22/08/2015 

  

14 Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν ομαλι 
λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ  

102/Α/2015 
26/08/2015 

  

 

  

  

https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15827133
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15827133
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15827133
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15827133
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/15827133
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131047
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131047
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131047
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131047
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131043
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131043
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131043
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131043
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131043
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131040
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131038
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131038
https://yperdiavgeia.gr/decisions/go/16131038
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Οι εκδοκείςεσ Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που δεν κυρϊκθκαν μεταγενζςτερα από τθν 

Ολομζλεια τθσ Βουλισ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 του Συντάγματοσ, ςυμπεριλαμβάνονται εξίςου 

ςτθ ςυνολικι ετιςια παραγωγι των πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου, κακϊσ, όπωσ εκ νζου 

επιςθμαίνεται, χαίρουν αταλάντευτθσ ιςχφοσ για όλο το διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικι και εκ του 

Συντάγματοσ προβλεπόμενθ παφςθ τουσ. Ππωσ ορίηει το άρκρο 44 παρ. 1 του Συντάγματοσ: ε 

ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 

μπορεί, φςτερα από πρόταςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, να εκδίδει πράξεισ νομοκετικοφ 

περιεχομζνου. Οι πράξεισ αυτζσ υποβάλλονται ςτθ Βουλι για κφρωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 72 παράγραφοσ 1, μζςα ςε ςαράντα θμζρεσ από τθν ζκδοςι τουσ ι μζςα ςε ςαράντα θμζρεσ 

από τθ ςφγκλθςθ τθσ Βουλισ ςε ςφνοδο. Αν δεν υποβλθκοφν ςτθ Βουλι μζςα ςτισ προαναφερόμενεσ 

προκεςμίεσ ι αν δεν εγκρικοφν από αυτι μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν υποβολι τουσ, παφουν να 

ιςχφουν ςτο εξισ. Συνεπϊσ, οι πράξεισ αυτζσ είναι δυνατόν να τελζςουν υπό πλιρθ αςυλία, ωσ προσ 

τθν εφαρμογι και τα ζννομα αποτελζςματα που επιφζρουν, για διάρκεια μθνϊν, ακόμα και εάν τελικά 

δεν περιβλθκοφν τθ νομιμοποίθςθ ενόσ κανόνα δικαίου ψθφιςμζνου από τθ Βουλι. 

Χαρακτθριςτικά είναι τα περιεχόμενα και τα πεδία επενζργειασ πολλϊν από τισ εν λόγω πράξεισ, 

τα οποία αφοροφν κάποιεσ από τισ πιο ‘ςκοτεινζσ’, αυςτθρζσ, αμφιλεγόμενεσ ρυκμίςεισ που, 

αποκθρφςςοντασ δικαιϊματα και ελευκερίεσ, ςχοινοβατοφν ςτα όρια τθσ αντιςυνταγματικότθτασ, ενϊ 

παράλλθλα κεςπίηουν μζτρα ευνοϊκά για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πολιτϊν και ςυμφερόντων. 

Σχολιαςμόσ: 

α.  Θ εν λόγω πράξθ προκρίνει ωσ «ζκτακτθ περίπτωςθ εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ 

ανάγκθσ» τθν αναγκαιότθτα τθσ «κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων», ενϊ παράλλθλα 

προβλζπει τθν αφξθςθ του κεφαλαίου του Ε.Τ.Χ.Σ. από 10 ςε 50 δισ, και διαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι του 

Ταμείου ςτο μετοχικό κεφάλαιο εγχϊριων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ρυκμίηοντασ και τα οικονομικισ 

φφςεωσ δικαιϊματα που κα διατθρεί. 

β. Θ καταργοφμενθ διάταξθ του Ν.3631/2008, ιτοι το άρκρο 11, όριηε ςτθν παρ. 1: Επί 

ανωνφμων εταιριϊν εκνικισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, που ζχουν ι είχαν μονοπωλιακό χαρακτιρα, και 

ιδίωσ όταν πρόκειται για εταιρίεσ που ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ ι εκμεταλλεφονται ι διαχειρίηονται 

εκνικά δίκτυα υποδομών, θ απόκτθςθ από άλλο μζτοχο, εκτόσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου *…+ 

προχποκζτει τθν προγενζςτερθ ζγκριςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων του ν. 

3049/2002, κατά τθ διαδικαςία του νόμου αυτοφ. Κατζπεςε, λοιπόν, ακόμα ζνα ανάχωμα απζναντι ςτισ 

αποκρατικοποιιςεισ και ςτθν αλόγιςτθ εκχϊρθςθ εκνικϊν δικτφων υποδομϊν ςε ιδιϊτεσ. 



79 
 

γ. Αυτι θ πράξθ αποτζλεςε τον ‘δοφρειο ίππο’ για τθν μετζπειτα φίμωςθ τθσ ελλθνικισ 

ραδιοτθλεόραςθσ, γεγονόσ που ταυτίςτθκε ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ με επίκεςθ κατά τθσ 

δθμοκρατίασ. Θ υπ’αρ. ΟΛΚ.02/ 11-06-2013 απόφαςθ του υφυπουργοφ ςτον πρωκυπουργό και του 

υπουργοφ των οικονομικϊν που αυκθμερόν καταργοφςε τθν ΕΤ και ζπαυε κάκε ελεφκερθ μετάδοςι 

τθσ εφεξισ κεμελιϊκθκε κατ’ αρχιν ςτισ τροποποιιςεισ που κατοχφρωνε θ εν λόγω ΡΝΡ.  

δ.  Θ τροπολογία προβλζπει τθ δίμθνθ επζκταςθ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ με το Ε.Τ.Χ.Σ., 

ανακζτει ςτον Υπουργό Οικονομικϊν, ςε μονοπρόςωπο κεςμικό φορζα δθλαδι, τθν απεριόριςτθ 

εκπροςϊπθςθ τθσ «Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ» ςχετικά με τθν υπογραφι των τροποποιιςεων τθσ εν 

λόγω ςφμβαςθσ, ενϊ ειςάγεται ςυγκεκαλυμμζνα ςτο ςϊμα του νομοςχεδίου του Υπουργείου Υγείασ με 

τον παραπειςτικό ωσ προσ το όλο περιεχόμενο τίτλο «Κδρυςθ Παρατθρθτθρίου Άνοιασ, βελτίωςθ 

Περιγεννθτικισ Φροντίδασ και ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ». 

Συμπεραςματικά, ςφμφωνα με τα όςα αποτυπϊνονται παραπάνω, παρατθρείται μια 

εντατικοποίθςθ ςτθν παραγωγι πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου τθ χρονικι περίοδο που το 

ελλθνικό κράτοσ εφαρμόηει αδιάλειπτα πολιτικι λιτότθτασ ςε ςφμπνοια με τισ υποδείξεισ των 

δανειςτϊν του, δεδομζνου ότι τα προθγοφμενα ζτθ οι ΡΝΡ δεν άκροιηαν διψιφιουσ αρικμοφσ133. Εάν, 

λοιπόν, δεχτοφμε ότι θ ποιοτικι μεταβολι ςτον τρόπο που κεςπίηονται οι κανόνεσ που διαπερνοφν το 

κοινωνικό ςϊμα και το κακυποτάςςουν ςτισ εξοντωτικζσ επιταγζσ τουσ αποτελεί ζνδειξθ τθσ 

παράλλθλθσ ποιοτικισ μεταβολισ που ςθμειϊνεται ςτθν επικράτεια του πολιτικοφ και τθσ κυριαρχίασ, 

τότε ςυμπεραίνουμε πωσ θ ςυςτθματικι παρζκβαςθ από τισ ςυνταγματικά οριηόμενεσ διατάξεισ περί 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του πολιτεφματοσ, παγιϊνοντασ ωσ επαναλαμβανόμενθ ςυνικεια τθν 

εξαίρεςθ, ςυνιςτά παρζκβαςθ από τθν ίδια τθ δθμοκρατία και ολίςκθςθ ςε μια κεςμικι 

αυταρχικοποίθςθ. 

 

  

                                                           
133

 Ενδεικτικά, το 2012, ζτοσ κατά το οποίο οι πράξεισ νομοκετικοφ περιεχομζνου άγγιξαν τθ μζχρι ςτιγμισ 
κορφφωςι τουσ με δθμοςίευςθ 27 αντίςτοιχων ΦΕΚ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νόμων που εκδόκθκαν ιταν 
μόλισ 47 (ςφμφωνα με τα καταγεγραμμζνα ςτοιχεία τθσ Βουλισ των Ελλινων). 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3a1c35ed-9c2f-417c-bd75-a3f7016d3672
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3a1c35ed-9c2f-417c-bd75-a3f7016d3672
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Παράρτθμα ΙΙ 

 Στο παρόν γράφθμα αποτυπϊνεται ο αρικμόσ των ποινικϊν υποκζςεων που κατζλθξαν ςε 

τελεςίδικθ καταδίκθ με τθν κατθγορία τθσ διάπραξθσ κάποιου από τα αδικιματα που ςτρζφονται 

«κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ» (167 -182 Ρ.Κ.), κατά τθν περίοδο 2009- 2015, που παρατθρείται 

«ςκλιρυνςθ τθσ καταςταλτικισ πολιτικισ». 

 

 

              Πθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ.: ‘Διαπραχκζντα αδικιματα κατά γενικζσ κατθγορίεσ ι κατά Γ.Α.Δ. ι Γ.Α.Δ. Περιφζρειασ’  

 

Θ επινόθςθ και θ καταςκευι του «εςωτερικοφ εχκροφ», όπωσ είδαμε, αποτελεί ίδιον γνϊριςμα 

τθσ κυριαρχίασ, κακϊσ πραγματοποιείται προκειμζνου να ςυςπειρϊςει το κοινό αίςκθμα των 

πολλαπλά καταπιεηόμενων κυριαρχοφμενων, προσ μια κατεφκυνςθ ανϊδυνθ για τθν ίδια.  Θ με αντι-

κρατικό, αντι-κακεςτωτικό, αντι-κυριαρχικό πρόςθμο ‘απειλι’ διαμεςολαβείται από τον κυρίαρχο λόγο 

και μεταφράηεται ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ ωσ αντι-εκνικι, αντι-κοινωνικι, αντι-λαϊκι. Ο εχκρόσ του 

κράτουσ και τθσ πολιτειακισ εξουςίασ κακίςταται εχκρόσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και θ αντιμετϊπιςι 

του από το κράτοσ προετοιμάηει και τθν περικωριοποίθςι του από το κοινωνικό ςϊμα. Θ αφξθςθ τθσ 

ποςοτικισ και ποιοτικισ ζνταςθσ τθσ καταςτολισ των υποκειμζνων που διαρρθγνφουν με 

οποιονδιποτε τρόπο το ςυνεχζσ και αδιαίρετο τθσ επιβολισ τθσ κρατικισ εξουςίασ λειτουργεί ωσ 

ςφμβολο αποτροπισ των εξουςιαηόμενων από τθν επίδειξθ ανάλογθσ ανυπακοισ προσ τθν αυκεντία 

τθσ. Θ όλο και ςυχνότερθ καταφυγι τθσ εξουςίασ ςτθ βία του ποινικοφ κολαςμοφ και ςωφρονιςμοφ 
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ςκιαγραφεί, επίςθσ, και τθν αδυναμία τθσ εξουςίασ να διατθριςει τθν ‘κοινωνικι ειρινθ’ με λιγότερο 

αυταρχικά, ι ζςτω λιγότερο επαχκι, μζςα, ενϊ παραπζμπει, δικαίωσ, ςτθν αντίςτοιχθ αντιμετϊπιςθ 

των αντιφρονοφντων από το φςτερο κακεςτϊσ τθσ Βαϊμάρθσ, αποκαλφπτοντασ δφο δθμοκρατίεσ 

φοβικζσ και αςτακείσ. 

Οι προςβολζσ κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ που ενςωματϊνονται ςτο πζμπτο κεφάλαιο του 

ελλθνικοφ ποινικοφ κϊδικα περιλαμβάνουν αδικιματα όπωσ αντίςταςθ κατά τθσ αρχισ, απείκεια, 

κραςφτθτα κατά τθσ αρχισ, ςτάςθ, ςτάςθ κρατουμζνων, προςβολι των ςυμβόλων του ελλθνικοφ 

κράτουσ κλπ.  Ενϊ το γενικό ςφνολο των αδικθμάτων που καταγράφθκαν από τισ κρατικζσ αρχζσ το 

2013 (199.800) είναι αιςκθτά μικρότερο από το αντίςτοιχο ςφνολο το 2009 (386.893), εντοφτοισ το 

ποςοςτό επί του ςυνόλου που καταλαμβάνουν τα αδικιματα που παραπζμφκθκαν από τθν αςτυνομία 

και καταδικάςτθκαν από το δικαςτιριο ωσ προςβάλλοντα τθν πολιτειακι εξουςία (και κυρίωσ, δθλαδι, 

τον καταςταλτικό μθχανιςμό του κράτουσ, τθν αςτυνομία) το 2013 είναι ςαφϊσ μεγαλφτερο, γεγονόσ 

ενδεικτικό τθσ αυςτθρότερθσ μεταχείριςθσ των ‘απείκαρχων’ υποκειμζνων από το κράτοσ κατά τα ζτθ 

που οι κεςμοί γνωρίηουν τθν ολοζνα και εντονότερθ αποςτακεροποίθςι τουσ. 
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