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Θεσσαλονίκη, 20/02/2015 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Αγαπητέ κ Πρύτανη του ΑΠΘ,  

Εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,  

Αξιότιμοι κκ Δικαστές και Σπουδαστές της Σχολής Δικαστών,  

Φοιτητές και Φοιτήτριες, Φίλες και Φίλοι, 

 

Είναι μεγάλη μου τιμή απευθύνω χαιρετισμό ως Κοσμήτορας της Νομικής 

Σχολής κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου «Ελληνική Πολιτεία και 

Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία», το οποίο είναι αφιερωμένο στην μνήμη των καθηγητών 

Συνταγματικού Δικαίου, Δημήτρη Θ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου. Το έργο των 

δύο καθηγητών προβάλει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.  

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. ειδικά είχε την τύχη να εκτιμήσει το υψηλού 

επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό έργο και των δύο τιμωμένων, εκ του σύνεγγυς, 

καθώς από εδώ ξεκίνησαν την πανεπιστημιακή τους καριέρα: Ο Τσάτσος, 

τουλάχιστον την ελληνική ακαδημαϊκή του πορεία, ως τακτικός καθηγητής της 

έδρας του Γενικού Δημοσίου Δικαίου το 1974, δίπλα στον Αριστόβουλο Μάνεση, που 

κατείχε την έδρα του Συνταγματικού Δικαίου. Και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, ως 

επιμελητής δίπλα στα δύο μεγάλους δασκάλους, τον Τσάτσο και τον Μάνεση την 

ίδια περίπου εποχή (1975). Και οι δύο όχι μόνο εμπλούτισαν την επιστημονική 

παραγωγή του συνταγματικού δικαίου: τα έργα του άνοιξαν δρόμους και 

σηματοδότησαν ανεξίτηλα την ακαδημαϊκή συζήτηση. Όχι μόνο μετασχημάτισαν τη 

διδασκαλία του για την πολιτική ευθύνη στη δημοκρατία σε πράξη: έδωσαν το 

παράδειγμα του «πολιτικού άνδρα» αναλαμβάνοντας δημόσιες θέσεις με την πιο 

βαθιά και γνήσια αριστοκρατική, ακριβώς επειδή ήταν δημοκρατική, πράξη τους.  

Ο Δημήτρης Τσάτσος σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα 

και τη Χαϊδελβέργη, και σε ηλικία μόλις 27 ετών ανακηρύχθηκε διδάκτορας της 

νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1958 ως το 1964 υπήρξε επιμελητής στη 



Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης και την περίοδο 1964-1965 εργάστηκε ως ερευνητής 

στο Max-Planck Institut. Το 1968 εκλέχτηκε υφηγητής και το 1970 μόνιμος 

καθηγητής στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου της Βόννης, καθώς στο μεταξύ η 

δικτατορία, λόγω των δημοκρατικών του πεποιθήσεων, δεν του επέτρεψε να διδάξει 

στη Νομική Σχολή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου είχε εκλεγεί υφηγητής του 

συνταγματικού δικαίου. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το 1975, εξελέγη 

τακτικός καθηγητής στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Από το 1980 έως και την αποχώρησή 

του ήταν καθηγητής του συνταγματικού δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Hagen.  

Απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2010 στην Αθήνα. 

Την ελληνική δημόσια ζωή ο Δημήτρης Τσάτσος σημάδεψε τόσο με τον έγκυρο 

και υπεύθυνο επιστημονικό του λόγο, όσο και με την ενεργή του παρουσία στα 

πολιτικά δρώμενα της χώρας. Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, το 1974 

εκλέγεται βουλευτής Αθηνών με την ΕΔΗΚ και αναλαμβάνει τη θέση του 

Υφυπουργού Ανώτατης Παιδείας στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, από την οποία 

συμβάλλει στην αποχουντοποίηση των πανεπιστημίων. Επίσης, διατελεί Γενικός 

Εισηγητής της Μειοψηφίας για το νέο Σύνταγμα στην Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή το 

1974-1975. Τον Ιούνιο του 1994 εκλέγεται και το 1999 επανεκλέγεται, ως επικεφαλής 

του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Όχι όμως μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη της Ευρώπη, έβαλε ο Τσάτσος 

το πολιτικό και επιστημονικό του στίγμα: ως θεωρητικός αλλά και ως 

Ευρωβουλευτής, συνέβαλε καθοριστικά στον διάλογο σχετικά με τα θεμέλια, την 

δομή και το περιεχόμενο της διαρκώς εξελισσόμενης μορφής που έλαβε το 

ευρωπαϊκό όραμα. Ας θυμίσουμε μόνον ότι δική του ήταν η πρόταση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να 

απολαύει μόνον μίας νομιμοποίησης από τα κράτη-μέλη, αλλά και από τους λαούς 

της. Η θεωρία του αυτή για τη διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ αποτυπώθηκε καταρχάς 

στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και 

αργότερα και στις ευρωπαϊκές συνθήκες (βλ σήμερα άρθρο 10 ΣΕΕ σχετικά με τους 

δύο πυλώνες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην ΕΕ), και κατέστη κρατούσα 

στη σχετική θεωρητική συζήτηση.  



Το συγγραφικό του έργο περιέχει βιβλία-ορόσημα για την επιστήμη του 

δημοσίου, συνταγματικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως το Συνταγματικό Δίκαιο 

(εγχειρίδιο σε τρεις τόμους που σημάδεψε τη σκέψη μιας ολόκληρης σχολής 

μαθητών), η Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, που σκιαγράφησε μια πιο δημοκρατική 

αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η «Πολιτεία», έργο ζωής πολιτειολογικού 

προβληματισμού που συμπυκνώνει τα διδάγματα της επιστημονικής του πορείας. Η 

επιστημονική του προσφορά αξιοποιήθηκε από πληθώρα ιδρυμάτων και 

Ινστιτούτων, όπως χαρακτηριστικά η «Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων», της 

οποίας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος, και το «Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» που ίδρυσε, αλλά και του 

γερμανικού Ινστιτούτου για τα Πολιτικά Κόμματα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης 

Τσάτσος ήταν ένας μεγάλος διανοούμενος που έβαλε ανεξίτηλη την σφραγίδα του 

και στη γερμανική συνταγματολογική συζήτηση, καθώς μεγάλο μέρος του έργου του 

έχει γραφτεί και στα γερμανικά. Παρέμενε δε στενά συνδεδεμένος με τη Γερμανία 

και το Ινστιτούτο του Χάγκεν μέχρι το θάνατό του τον Απρίλη του 2010.  

Παράλληλη με παρόμοια εν πολλοίς χαρακτηριστικά ήταν η πορεία του 

Γιώργου Παπαδημητρίου. Η Σχολή μας υπήρξε η alma mater του, καθώς είχε την 

τιμή να τον υποδεχθεί καταρχάς ως φοιτητή. Ο ανήσυχος νέος τότε επιστήμονας 

συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπου και 

1972-1975 συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ. Το 1975, στη νέα εποχή που 

άνοιξε η μεταπολίτευση, η Σχολή μας τον υποδέχθηκε εκ νέου, με την νεανική ορμή 

και το επιστημονικό του σθένος, ως επιμελητής στην έδρα του Συνταγματικού 

Δικαίου της Σχολής μας μέχρι το 1979, οπότε και εκλέχθηκε σε θέση καθηγητή, στην 

οποία παρέμεινε μέχρι το 1983. Ακολούθως υπηρέτησε στο Δημοκρίτειο και τέλος 

έγινε καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Και ο Παπαδημητρίου, όπως και ο Τσάτσος, δεν έμεινε στη θεωρητική μόνον 

διδασκαλία: συμπλήρωσε την πλούσια και πρωτότυπη επιστημονική του παραγωγή 

με πολιτική δραστηριότητα. Από αυτή θα μπορούσε κανείς ενδεικτικά να αναφέρει 

ότι διετέλεσε μέλος του Ιδρύματος Τρίτση, νομικός σύμβουλος του πρώην 

πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος τιμά το συνέδριό μας με την παρουσία του, 



και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών. Τέλος, 

εκλέχθηκε το 2007 Βουλευτής Επικρατείας. Και είχε πολλά ακόμη να προσφέρει και 

από αυτή και άλλες θέσεις ευθύνης, αν δεν τον προλάβαινε, τον Φεβρουάριο του 

2009, πριν 6 ακριβώς χρόνια, ο θάνατος.  

Μέσα από όλες αυτά τα μετερίζια, ο Γιώργος Παπαδημητρίου συνεισέφερε 

ουσιαστικά και καταλυτικά στην ευρωπαϊκή συνταγματική σκέψη, με έμφαση στη 

σχέση του εθνικού Συντάγματος με το φαινόμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Συνέγραψε σειρά μελετών και μονογραφιών πάνω σε διάφορες πτυχές του θέματος 

του σημερινού συνεδρίου, μεταξύ άλλων σχετικά με την συνταγματοποίηση και την 

ομοσπονδιοποίηση της Ε.Ε., τις πολιτειακές αρχές της και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το στίγμα του έχουν όμως τόσο η περιβαλλοντική 

πολιτική και η σχετική νομολογία του ΣτΕ, όσο και η συνταγματοποίηση των 

ανεξάρτητων αρχών, χωρίς να ξεχνάει κανείς τις πρωτοποριακές δικαιοπολιτικές του 

προτάσεις και σε άλλους τομείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ΜΚΟ, κα.  

Η θεματική του συνεδρίου που διοργανώνουν η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και 

η Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού είναι 

εξαιρετικά επίκαιρη, χρήσιμη και αναγκαία, ιδιαίτερα υπό το φως της σημερινής 

συγκυρίας. Οφείλουμε ως δημόσιο πανεπιστήμιο να συνεισφέρουμε και να 

προκαλούμε τον εποικοδομητικό διάλογο γύρω από ζητήματα για τα οποία είναι 

επιτακτικό, αν και συχνά όχι εύκολο, να σκέφτεται και να συζητά κανείς, με βάση 

τον ορθό λόγο της επιστήμης του δικαίου.  

Είμαι βέβαιος πως η συνάντηση μας αυτές τις δύο ημέρες και οι συζητήσεις που 

θα ακολουθήσουν, για μια πληθώρα θεμάτων, μετά από εισηγήσεις εκ μέρους 

διακεκριμένων ομιλητών θα συμβάλει στη θεωρητική επεξεργασία και στην 

εμβάθυνση σε φλέγοντα ζητήματα, όπως είναι η προσέγγιση της σημασίας της θέσης 

της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων 

Ελλάδας και Ευρώπης σε μια τεταμένη περίοδο, εμβάθυνση η οποία με τη σειρά της 

θα επιτρέψει την αντίστοιχη ενημερωμένη και υπεύθυνη πράξη από όλους μας. Έτσι, 

όπως την θέλησαν οι δύο Καθηγητές, την μνήμη των οποίων τιμούμε.  


