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ΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ] ΕΣΤΙΝ;*

Α

v τ ώ vn

Μα

v 1 Τ ά κ n,

Καθηγητή του Νομικού Τμήματος του Α.Π.Θ .

Ι. Η αγάπη των μαθητών μου και η γενναιόδω

στώ που δεΧθήκατε την πρόσκληση και θελήσα

ρη κρίση της Επιτροπής μου χάρισαν ό, τι καλ

τε να μου εγχειρίσετε προσωπικά το βραβείο.

λίτερο και ό, τι ωραιότερο μπορούσα να περιμέ

Συναισθάνομαι την τιμή που γίνεται στο πρόσω

νω στην ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία:

πό μου και που αντανακλά

το

και στο Νομικό

Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκα

Τμήμα, που είχα και έχω το προνόιιιο να είμαι

λίας στη μνήμη του Bασiλn

γέvvnμα

:Ξ:ανθόπουλου και

του Στέφανου Πνευματικού, και μαζί με αυτό

-

θρέμμα και να το εκπροσωπώ σήμε

ρα.

δημόσια επιδοκιμασία της κρυφής χαράς

Δίδαξα και διδάσκω με πάθος συνταγματικό

που πάντα ένοιωθα, και νοιώθω, όταν διδάσκω.

πολίτευμα και συνταγματική δημοκρατία, διότι

Προς την Επιτροπή για την ευμενή της κρίση

βίωσα στα φοιτητικά μου χρόνια, στη δεκαετία

εκφράζω

του

τη

τις

βαθύτατες

ευχαριστίες

μου.

60,

τους αγώνες για την υπεράσπιση της

Στους μαθητές μου, που είχαν την καλοσύνη να

δημοκρατικής νομιμότητας με το σύνθημα

«1-1-

εξυμνήσουν τα διδακτικά μου προτερήματα και

4», την αριθμητική, ρυθμική

να aποσιωπήσουν τα ελαττώματά μου, εκφρά

τελεύτιου άρθρου του Συντάγματος, που αφιέ

ζω

να

ρωνε, όπως έκαναν όλα τα ελληνικά συντάγμα

διδάσκω, επί τριάντα συναmά έτη, στη Νομική

τα, ήδη από την εθνική Επανάσταση, την τήρη

την ευγνωμοσύνη μου. Έχω την τύχη

Σχολή

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

επίκληση του ακρο

σή του στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Άρχισα

Θεσσαλονίκης, το μάθημα του Συνταγματικού

την πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία το

Δ.ικαίου, που λάτρεψα από φοιτητής

ακούγο

τη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύνταγμα

ντας να το διδάσκει στην ίδια Σχολή, aπό το

και έζησα και εγώ, μαζί με ολόκληρο τον ελλη

ίδιο βήμα, με πίστη και υποδειγμαnκή αφοσίω

νικό λαό, τις δημοκρατικές κατακτήσεις αλλά

ση ο δάσκαλός μου Αριστόβουλος Μάνεσης.

και τις μεγάλες προσδοκίες, που δημιούργησε

Εμπνεύστηκα

και

η μεταπολίτευση. Σήμερα, τριάντα δύο χρόνια

ενστερνίστηκα τις ιδέες του για την αξία της

μετά, ενώ προσεγγίζω αισίως το τέρμα της

δημοκρατίας, την προσήλωσή του στο λειτούρ

πανεπιστημιακής μου σταδιοδρομίας, ζω μαζί

γημα του δασκάλου και την αφοσίωσή του στην

με παρά πολλούς, μεγάλους και ιδίως τους νεό

από

τη

διδασκαλία

του

επιστήμη και την έρευνα.

τερους,

Τύχη αγαθή, σαράντα Χρόνια μετά, αξιώνο

μια

δημοκρατική

1975,

απογοήτευση.

Αισθάνομαι γύρω μου μια διάχυτη δημοκρατική

μαι της ανεπανάλnmης τιμής να συμπυκνώσω

μελαγχολία για όσα δεν έγιναν, αλλά κυρίως

σε λίγες λέξεις, ενώπιον του Προέδρου της

για πολλά aπό όσα έγιναν και γίνονται. Πίσω

Ελληνικής Δημοκρατίας την πεμmoυσία της

από τα τυποποιημένα συνθήματα των φοιτητι

διδασκαλίας μου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαρι-

κών παρατάξεων, διακρίνω στα γεμάτα, κατά τα

•

Γραπτή, εκτενής, απόδοση ομιλίας που εκφωνήθηκε στις

Δεκεμβρίου

2007

στην

Παλαιά

Βουλή

ενώπιον

17

Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της Βουλής κυρί

του

ου Σιούφα και του Υφυπουργού Παιδείας κυρίου Σπύρου

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου

Ταλιαδούρου,

Παπούλια, που επέδωσε το Βραβείο, του

βείου

Προέδρου

κυρίου Κωστή Στεφανόπουλου, του εκπροσώπου του

Πρωθυπουργού
Αρρενόπουλος

και

Υπουργού

2008, 4

Εσωτερικών

με την ευκαιρία της

Εξαίρετης

Πανεπιστημιακής

απονομής του βρα
Διδασκαλίας

στη

μνήμη Β. 8ανθόπουλου και Στ. Πνευματικού.

κυρίου

543

άλλα, από φοιtητές αμφιθέατρα, φυσιογνωμίες

σουμε το παρόν, όταν αγνοούμε το παρελθόν

που εκπέμπουν πολιτική απάθεια και αδιαφο

και, κυρίως, το δικό μας.

ρία.
Η ελληνική πολιτική κοινωνία βιώνει, τις

Προτείνω

11.

να

ξεκινήσουμε

από

τον

τρεις τελευταίες δεκαετίες, μια παράδοξη, αν

Αριστοτέλη, παρακινούμενος όΧΙ από αισθήμα

και ευεξήγητη, αντίφαση: Ύlα πρώτη φορά στη

τα αρχαιολατρίας ή ελληνολατρίας, αλλά Ύlατί

συνταγματική μας ιστορία έχουμε μια τόσο

στη σκέψη του ανακάλυψα την κλασσική απο

παρατεταμένη πολιτική και κυβερνητική σταθε

ρία, που βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στο επί

ρότητα, μια τόσο ομαλή λεltoυργiα των κοινο

κεντρο της σημερινής κρίσης αλλά και των σύγ

βουλευτικών

μας

χρονων μεταμορφώσεων της Δημοκρατίας. Η

θεσμών. Και όμως ποτέ άλλοτε το αντιπροσω

απορία που βασάνιζε και βασανίζει πολιτικούς

πευτικό σύστημα διακυβέρνησης δεν ήταν στην

φιλόσοφους και συνταγματολόγους,

είναι: «τι

«... ανάγκη

και

των

συνταγματικών

ουσία του, στις συνειδήσεις των Ελλήνων πολι

το κύριον της πολιτείας εστίν», διότι

τών, τόσο ηθικά και πολιτικά απαξιωμένο. Ποτέ

δ' είναι κύριον ή ένα ή ολίγους ή τους πολ

άλλοτε και Ύlα τόσο μακρύ διάστημα δεν ήταν

λούς ... »

το πολιτικό κλίμα, τόσο νοσηρό, αλλά και τόσο

ή

ορφανό από πολιτική ελπίδα, από την πίστη ότι

- (ΑΡιστοτέλnς, Πολιτικά, 1279a 28),
- n ίδια απορία με κανονιστική διατύπωση
«... ΤΙ δει το κύριον είναι της πόλεως' ή γαρ τοι

κάτι μπορεί και πρέπει να αλλάξει

το πλήθος, ή τους πλουσίους ή τους επιεικείς,

Η κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρα

τίας, Ύlα την οποία όλοι μιλούν, μοιάζει

περισ

σότερο με κρίση αξιών ή κρίση αξιοπιστίας

ή τον βέλτιστον ένα πάντων, ή τύραννον αλλά
πάντα

ταύτα

έχειν

φαίνεται

(ΑΡιστοτέλnς, Πολιτικά,

δυσκολίαν»

1281a 10-14).

Μάταια προσπαθούν,

Με νόημα και όρους σύγχρονους το ερώτη

πιστεύω, οι αλλεπάλληλες συνταγματικές ανα

μα μπορεί να αποδοθεί ως εξής: σε ποιον ανή

θεωρήσεις να αντιμετωπίσουν την κατάσταση

κει η κυριαρχία ή τι πρέπει να κυριαρχεί σε μια

παρά κρίση

θεσμών.

με θεσμικές αλλαγές. Δημιουργούν απλώς

Πολιτεία: οι ολίγοι, ΟΙ άριστοι, το πλriθoς, ο

ψευδαίσθηση αλλαγής. Εξάλλου, επειδή είναι

Δripoς ι1 ρι1πως,

λεmομερειακές, φλύαρες ή συγκυριακές, το

μόνο που καταφέρνουν είναι να υποβιβάζουν

ΣύvταVJ.lα;
Αν θεωρήσουμε ακλόνητο τον ορισμό, ότι

το Σύνταγμα στην κατηγορία του κοινού νόμου,

«δημοκρατία δ' εστίν όταν ή κύριον το πλήθος»,

τελΙκά,

ΟΙ Νόροι κω

και ενώ επιδιώκουν να καταστήσουν πάΎlα και

(Πολιτικά, 1279β

συνταγματικής περιωπής μια νομοθετική ρύθμι

Δήμου,

ση,

δημοκρατία, αντικαθιστώντας τον όρο

καταλήγουν

στην

εκνόμευση

του

Συντάγματος, στην αντιμετώπισή του ως νόμου.

23),

το

το οποίο άρχει διά του

και τον εφαρμόσουμε στη σύγχρονη

Δήμο

από τον Λαό, τότε ως δημοκρατία θα πρέπει να

Τι φταίει άραγε; μήπως ο τρόπος που φανταζό

θεωρήσουμε το πoλiτευpα της κυΡιαΡxiας του

μαστε, που κρίνουμε και επικρίνουμε

λαού.

τον

τρόπο διακυβέρνησης; Μήπως χρειάζεται να

αλλάξουμε

τις

αντιλήψεις

μας

για

τη

Σε ό,τι αφορά, ειδικά, τη δική μας Πολιτεία,

τα Συντάγματα

της EnavaoτatUclt; περιόδου

Δημοκρατία, πριν επιχειρήσουμε να αναθεωρή

ακολουθώντας στο σημείο αυτό πιστά τις δια

σουμε τους θεσμούς της;

ιαιρύξεις της γαλλlκής και αμερικανικής επα

τελευταίο.

νάστασης και ενσωματώνοντας με τρόπο, εν

Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου,

Πιστεύω

πως

χρειάζεται

το

να ξανασκε

μέρει πρωτοποριακό , τα δόγματα του ευρωπαϊ

φτούμε

ορισμό

της

κού και ελληVΙΚOύ διαφωτισμού, εναπόθεσαν

Δημοκρατίας, να αναστοχαστούμε την ίδια,

και αυτά την κυριαρχία στο λαό, Ύl' αυτό και

την

έννοια

και

τον

αρχίζοντας από τα θεμελιώδη, από τα κλασσι

θεμελίωσαν το πολίτευμά μας στην εθνική

κά Ύlα να εντοπίσουμε πληρέστερα τις μετα

λαϊκή κυριαρχία: Το Σύνταγμα του

μορφώσεις της και Ύlα να αναρωτηθούμε, όσο

άρθρο

γiνεταI πιο βάσιμα, Ύlα τις αντοχές και τις προ

Έθνος' πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και

οmικές της. Δlότι, δεν μπορούμε , ως γνωστόν,

υπάρχει υπέρ αυτού». Το έθνος αναγνωρίστη

να προγνώσουμε το μέλλον ούτε να κατανοή-

κε,

544

5

1827,

στο

όριζε: «Η Κυριαρχία ενυπάρχει εις το

επομένως, από το Σύνταγμα ως «κυρίαρΑΡΡεvόπουλος

2008, 4

