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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
 

 

∆ΗΜΗΤΡΗ Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2010, σ. 506 
 

Πολιτεία:  
Το opus magnum του ∆ηµήτρη Τσάτσου* 

 
Ι 

 
Η Πολιτεία είναι το τελευταίο βιβλίο του 

∆ηµήτρη Τσάτσου. Ο ίδιος θέλησε να το έχει 
δηλώσει ρητά στον Πρόλογο. Τον /ερασµένο 
Α/ρίλιο έφυγε α/ό κοντά µας, /ριν ακόµα το 
βιβλίο κυκλοφορήσει, έχοντας /άντως /ρολάβει, 
α/ό την Εντατική Μονάδα του Αττικού 
Νοσοκοµείου /ια, να δει το /ρώτο τυ/ωµένο 
αντίτυ/ο - και να χαµογελάσει. 

 Είχε άλλωστε ήδη δωρίσει σχεδόν όλη του τη 
βιβλιοθήκη. Όταν µια µέρα µού χάρισε τον Jean 
Bodin, τον Benjamin Constant και άλλα βιβλία 
του για την /ολιτεία, δεν κατάλαβα τι 
/ροετοίµαζε. Γιατί, µε τη σ/άνια συνειδητότητα 
και τη µεγαλοψυχία /ου είχε, /ροετοίµαζε, 
σιω/ηλά, την έξοδό του. 

 Μιλάµε λοι/όν σήµερα για την Πολιτεία του 
∆ηµήτρη Τσάτσου - χωρίς τον ∆ηµήτρη Τσάτσο. 
Και συνειδητο/οιούµε /ια α/τά την α/ουσία του, 
αλλά και το µέγεθός του. Και αυτό εντείνει το 
αίσθηµα της ευθύνης. Προσω/ικά, είχα την 
ευτυχία να µε συµ/εριλάβει στον κύκλο των 
µαθητών του. Για µένα, η στιγµή αυτή είναι ίσως 
η /ιο δύσκολη στιγµή της ε/ιστηµονικής µου ζωής 
και θέλω να ευχαριστήσω και το Ιδρυµα Τσάτσου 
και τον εκδοτικό οίκο Γαβριηλίδη για αυτήν την 
ξεχωριστή τιµή.  

Η Πολιτεία είναι λοι/όν το τελευταίο του 
βιβλίο, το «τέλος» µιας /ορείας, η ολοκλήρωση 

_________ 

* Γρα/τή α/όδοση της /ροφορικής µου 
/αρουσίασης στην εκδήλωση /ου οργάνωσε για το 
βιβλίο το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ – Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΤΣΑΤΣΟΥ στις 25 Ιανουαρίου 2011 στη Στοά του 
Βιβλίου. 

 

του /ληθωρικού ερευνητικού, διδακτικού και 
/ολιτικού του έργου στην Ελλάδα, στη Γερµανία, 
στην Ευρώ/η. Ό/ως ο ίδιος γράφει στον 
Πρόλογο, είναι η «
εµ
τουσία των σκέψεων και 
εµ
ειριών» (σ. 21) /ου α/οτέλεσαν την «
ερι
έτεια 
της δικής του 
νευµατικής αναζήτησης» (σ. 20). Η 
εκ/λήρωση του δικού του χρέους. Ο/ως και ο 
ίδιος µας δηλώνει, η Πολιτεία είναι το έργο της 
ζωής του. 

Στον Πρόλογο ευχαριστεί όλους όσους «τον 
συνόδεψαν, στήριξαν, δίδαξαν, 
ροέτρεψαν» ή τίµησαν 
σε αυτήν την /ροσ/άθεια (σ. 21), δηλώνοντας 
ξανά /ως η ε/ιστήµη είναι /άνω α/’ όλα σχέση 
ανθρώ/ινη. Οσοι είχαµε την τύχη να βρεθούµε 
κά/οια στιγµή κοντά του, τού οφείλουµε αυτό το 
µοναδικό βίωµα της ανάτασης /ου είχε η 
ε/ικοινωνία µαζί του. Και βέβαια, /άνω α/’ 
όλους ευχαριστεί τον «µεγάλο του δάσκαλο», τον 
Θεµιστοκλή Τσάτσο, την µητέρα του Αννίτσα και 
τη γυναίκα του Αννυ, στους ο/οίους και 
αφιερώνει αυτό το, ό/ως γράφει, «έργο µιας ζωής, 

ου εξ ολοκλήρου τους χρωστάει». Και µε τη 
χαρακτηριστική του γενναιοδωρία, µας τιµά, και 
ίσως και να µας /αρηγορεί, όταν ε/αναλαµβάνει 
/ως «συνειδητο
οιεί για 
ολλοστή φορά 
ως δεν 


ορεύτηκε µόνος» (σ. 21). 
 

ΙΙ 

 
Εργο ζωής λοι/όν, στην Πολιτεία ο ∆ηµήτρης 

Τσάτσος καταγράφει τη δική του /ροσ/άθεια να 
καθυ/οτάξει την /ρωταρχική ύλη της «κατά δίκαιο 
οργανωµένης κοινωνικής συµβίωσης», ό/ως ορίζει 
την /ολιτεία, και να της δώσει µορφή, δηλαδή 
νόηµα. 

 Πάνω α/’ όλα, ο ∆ηµήτρης Τσάτσος υ/ήρξε 
Ευρω/αίος. Όχι µόνον ως συνταγµατολόγος, 
αλλά και ως ζωντανός φορέας της /ιο βαθειάς 
ευρω/αϊκής υ/όστασης, /ου συµ/υκνώνεται σε 
µια αέναη µάχη για /ερισσότερη ελευθερία του 
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ανθρώ/ου, µάχη την ο/οία σε όλη του τη ζωή 
σάρκωσε και εµ/λούτισε µε το έργο και µε τη 
δράση του. Μάχη στην ο/οία /ολέµησε α/ό θέση 
κοµβική, ε/ιτελική: ενός κορυφαίου 
/ολιτειολόγου και διανοούµενου.  

Εφυγε λίγο /ριν δει την Ευρώ/η να εισέρχεται 
σε µια /εριδίνηση /ρωτοφανή για τα 
µετα/ολεµικά δεδοµένα. ∆εν /ρέ/ει να έχει 
κανείς την /αραµικρή αµφιβολία: Η κρίση /ου 
διανύει η Ευρώ/η σήµερα εκφράζεται µε 
δηµοσιονοµικούς όρους, αλλά το βάθος της, ο 
«σκληρός /υρήνας» της, είναι κατεξοχήν 
/ολιτειακός – ούτε καν α/λώς /ολιτικός. Είναι η 
κρίση µιας χωλής ολοκλήρωσης /ου δεν έχει /ίσω 
της την α/αραίτητη αληθινή α/όφαση της 
αληθινής συναίρεσης του ευρω/αϊκού χώρου σε 
«µία» /ολιτεία, ό/οια τυ/ολογία κι αν είναι 
εκείνη στην ο/οία η ε/ιστήµη τελικά θα την 
κατατάξει. Ο ∆ηµήτρης Τσάτσος, όλα αυτά τα 
γνώριζε ασφαλώς /ολύ καλά. Τα γνώριζε, όχι 
µόνον ως θετικός ε/ιστήµονας του δικαίου και 
της /ολιτείας, αλλά, κυρίως, ως ένας σ/άνιος 
οραµατικός νους /ου µ/ορούσε να αισθανθεί και 
να κατανοήσει /ίσω α/ό το /ροφανές. 

Σε µια ε/οχή λοι/όν ό/ου οι θεµελιώδεις αρχές 
και οι βασικές δοµές της /ολιτείας κλυδωνίζονται 
/ολλα/λά υ/ό το βάρος µιας /αγκοσµιο/οίησης, 
/ου σήµερα αιχµή της εµφανίζεται να είναι µια 
ευρω/αϊκή και διεθνής κρίση, µε όλες εκείνες τις 
αλλαγές και τις στρεβλώσεις /ου αυτό ε/ιφέρει, ο 
∆ηµήτρης Τσάτσος, /ριν φύγει, ε/ιστρατεύει ξανά 
την /ιο κεντρική του ιδιότητα, την ιδιότητα του 
δασκάλου. Και, χωρίς να υ/οκύ/τει σε δήθεν 
εκσυγχρονιστικούς, αλλά εν τέλει ε/ισφαλείς 
νεωτερισµούς, αντλεί α/ό τα θεµελιώδη 
κεκτηµένα του /ολιτικού και συνταγµατικού µας 
/ολιτισµού τα εργαλεία για να διαµορφώσουµε 
το µέλλον. Γιατί βλέ/ει καθαρά ότι η κρίση δεν 
είναι τί/οτα άλλο /αρά µια υ/οχώρηση του 
αξιακού /ροτάγµατος της κοινής /ολιτείας και 
µάλιστα σε δύο ε/ί/εδα: και στην κοινή Ευρώ/η, 
αλλά και µέσα στα ίδια τα κράτη /ου τη 
συγκροτούν. Κι έτσι, α/οφασίζει να ε/ιστρέψει 
στις ρίζες: Στην ανά - γνωση του κυτταρικού 
υλικού ως /εδίου αναφοράς όχι για το /αρελθόν, 
αλλά για το µέλλον. 

Και η εξιστόρηση αυτή του /ολιτειακού 
φαινοµένου είναι εντυ/ωσιακά /λήρης, 
συνθετική, θα τολµούσα δε να /ω και 

εντυ/ωσιακά ελεύθερη.  
Ανα/τύσσει την εξέλιξη της /ολιτείας, 

ουσιαστικά α/ό την αρχαία /όλη έως αυτό /ου 
έχει ονοµάσει «Ευρω/αϊκή Συµ/ολιτεία», σε 
συνάρτηση µε την /ολιτική φιλοσοφία, τη 
φιλοσοφία του δικαίου, τη συνταγµατική θεωρία, 
την /ολιτική ε/ιστήµη, αλλά και τη διεθνή 
θεωρία. Ε/ικεντρώνεται στο κράτος των νεώτερων 
χρόνων για να συνάγει τα «σταθερά στοιχεία» της 
/ολιτείας, έννοια την ο/οία, ό/ως άλλωστε και 
τον ορισµό της /ολιτείας, /αραλαµβάνει α/ό τον 
/ατέρα του Θεµιστοκλή Τσάτσο. Αναλύει α/ό 
Αριστοτέλη έως Habermas και Κωνσταντίνο 
Τσουκαλά, α/ό Grotius έως Konrad Hesse και 
Aριστόβουλο Μάνεση, α/ό Montesquieu έως John 
Rowls και Ευάγγελο Βενιζέλο … Βεβαίως, του 
/ήρε /έντε χρόνια συστηµατικής δουλειάς, έξι µε 
δώδεκα κάθε /ρωί, ό/ως συνήθιζε να εργάζεται. 

Στην /ραγµατικότητα, /ρόκειται για ένα 
νοερό διάλογο µε τον «αναγνώστη», υ/ό την 
κρίση του ο/οίου ο «συγγραφέας» θέτει το 
συλλογισµό του. Για τον ∆ηµήτρη Τσάτσο, ο 
αναγνώστης /ρέ/ει να µετέχει σε όλα τα στάδια 
του στοχασµού, αφού καµία θεωρία δεν είναι 
αντικειµενική και δεν α/οτελεί κλειστό σύστηµα. 
«Η τυχόν α
οδοχή του εφικτού της α
όλυτης γνώσης, 

δηλαδή της µίας και µόνο αλήθειας», µας ξεκαθαρίζει, 
«θα ήταν αντίθετη µε την αρχή της ελευθερίας της 

ε
ιστηµονικής σκέψης, µε την 
ρόοδο των ε
ιστηµών, 

αλλά και ασύµβατη µε την εγγενή ανε
άρκεια ή 
άντως 

µε τα όρια της ανθρώ
ινης γνωστικής ικανότητας» (σ. 
46). Γι’ αυτό και η σκέψη του, /ου την υ/οβάλλει 
στην αυστηρή διαλεκτική /ειθαρχία, είναι 
βασανιστικά ενδελεχής και διαφανής, αφού 
εκείνο /ου µετρά είναι, ό/ως γράφει, «η 

υ
εράσ
ιση της συγκεκριµένης 
ερί αληθείας ά
οψης, 

µε εργαλείο (όµως) τη δηλούµενη µέθοδο» (σ. 47).  
Αυτός ο διαρκής διάλογος είναι εκείνο /ου 

κάνει το έργο του ∆ηµήτρη Τσάτσου τόσο 
ξεχωριστό. Ακούγεται ίσως α/λό, αλλά δεν είναι: 
κάθε άλλο µάλιστα. Γι’ αυτόν, η ε/ιστήµη 
νοµιµο/οιείται µόνον όταν ο «καθαρός λόγος», 
ό/ως λέει, συναντά τον «
ρακτικό λόγο», και ο 
λόγος δεν µ/ορεί να νοηθεί έξω α/ό το 
υ/οκείµενο. «Το ίδιο το αντικείµενο της γνωστικής 
διαδικασίας», γράφει στην Πολιτεία, «
ροκύ
τει µέσα 
α
ό τον ανθρώ
ινο λόγο, άρα συνδιαµορφώνεται 
ριν 

α
ό το γνωστικό α
οτέλεσµα ως ζητούµενο» (σ. 51).  
 Η θέση του αυτή κυριαρχεί άλλωστε και στη 
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θεωρία του για την ερµηνεία του Συντάγµατος. Ο 
ερµηνευτής του Συντάγµατος αναφέρεται 
υ/οχρεωτικά σε µία συνταγµατική θεωρία α/ό 
την ο/οία αντλεί τις γνωστικές /ροϋ/οθέσεις για 
τη συναγωγή του ερµηνευτικού του 
συµ/εράσµατος Η θεωρία του αυτή για την 
/ροερµηνευτική ε/ιλογή υ/ήρξε τοµή στο 
Συνταγµατικό ∆ίκαιο1. Υ/ό την ε/ιρροή του 
Gadamer και της γερµανικής /αράδοσης της 
κριτικής φιλοσοφίας της ιστορίας, ο ∆ηµήτρης 
Τσάτσος αγγίζει εδώ τη συστηµική θεωρία και την 
αντιθεµελιωτική ε/ιστηµολογία των 
µεταµοντέρνων. Με µία όµως κρίσιµη διαφορά: 
/αραµένει /άντα /ιστός στον κοινωνιολογικό 
θετικισµό και στον τελικό σκο/ό της ερµηνείας 
και της εφαρµογής του Συντάγµατος /ου είναι η 
ιστορική /ορεία εκδηµοκρατισµού της /ολιτείας2. 
Γι’ αυτό και ο ερµηνευτικός συλλογισµός οφείλει 
να είναι «διαφανής και αναγνώσιµος», και άρα 
«ελέγξιµος και ε
αληθεύσιµος» (σ. 323, 324).  

 
ΙΙΙ 

 
Για την /ροσέγγιση του /ολιτειακού 

φαινοµένου ο ∆ηµήτρης Τσάτσος εξετάζει 
/ροκαταρκτικά τρεις θεµελιώδεις έννοιες: την 
έννοια του δικαίου, την έννοια του /ολιτικού και 
την έννοια του θεσµού. Υ/ερβαίνοντας τα συνήθη 
όρια µιας /ολιτειολογίας, γίνεται φιλόσοφος του 
δικαίου, και αισθάνεται την ανάγκη να 
διερευνήσει τη θέση του δικαίου στην «κοσµική 
τάξη» και το σκο/ό του δικαίου ως /ροϋ/όθεση 
της ισχύος του. Α/’ όσο γνωρίζω, οι σκέψεις αυτές 
είναι εξ ολοκλήρου νέες στο έργο του ∆ηµήτρη 
Τσάτσου. Ε/ίσης νέα είναι η συστηµατική 
ανά/τυξη «της 
ολιτικής ως λειτουργίας της 

δηµοκρατίας», ό/ου δηλώνει /ως /ολιτική σηµαίνει 
«ανάληψη δηµόσιας ευθύνης» και /ροστασία του 
«δηµοσίου και του γενικού συµφέροντος, όχι κά
οιου 

ιδιωτικού ή ατοµικού συµφέροντος» (σ. 150). 

_________ 

1. Βλ. α/ό την ελληνική βιβλιογραφία Χ. 
Αν θό/ου λο ς , Γ. Κα τ ρ ού γ καλο ς , Ξ. 
Κ ο ν τ ι ά δη ς , Γ. Τ α σ σ ό/ου λο ς  (2008), Σύνταγµα και 
ερµηνεία, Η συµβολή του ∆ηµήτρη Θ. Τσάτσου, Αντ. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. 

2. Βλ. Σ. Μακρή ς  (2009), Για µια ριζοσ
αστική 

∆ηµοκρατία, Συνταγµατισµός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο 

του ∆ηµήτρη Θ. Τσάτσου, εκδόσεις Πα/αζήση, Αθήνα, 
ειδικ. σ.139 ε/.  

Και ενώ µας έχει δηλώσει στον Πρόλογο /ως 
/εριορίζεται στην κλασική /ολιτειολογία – γιατί, 
ό/ως λέει, ο,τιδή/οτε άλλο «θα χρειαζόταν µια 

δεύτερη ζωή» (σ. 33) - την υ/ερβαίνει, και /ερνά 
α/ό την /ολιτειολογία σε αυτό /ου ονοµάζει 
«µετα
ολιτειολογία», δηλαδή α/ό το εθνικό κράτος 
στην Ευρω/αϊκή Συµ/ολιτεία (σ. 213 ε/.). Εδώ 
είναι η άλλη κεφαλαιώδης συµβολή του ∆ηµήτρη 
Τσάτσου: Ξεκινώντας α/ό την κλασική /ολιτεία, 
µας δίνει τις ε/ιστηµολογικές /ροϋ/οθέσεις για τη 
διαµόρφωση µιας νέας /ολιτείας στο /λαίσιο της 
ευρω/αϊκής ενο/οίησης3.  

Θέλω να υ/ογραµµίσω /ως, στο /έρασµα αυτό 
α/ό την /ολιτεία στην Ευρω/αϊκή Συµ/ολιτεία, ο 
∆ηµήτρης Τσάτσος /αραµένει βαθύτατα 
«κρατιστής». Τι θέλω να /ω; Ασφαλώς δεν εννοώ 
ότι είναι ευρωσκε/τικιστής, αντίθετα: Αν ο 
∆ηµήτρης Τσάτσος είναι σκε/τικός µε την 
Ευρώ/η, δεν είναι ε/ειδή η Ευρώ/η /ροχώρησε, 
αλλά ε/ειδή δεν /ροχώρησε αρκετά και όσο τίµια 
θα όφειλε στην ίδια της την ιστορία, κι αυτό είναι 
/ου στην ουσία οδηγεί στη σηµερινή κρίση. 
Εννοώ λοι/όν κρατιστής µε την αρχαιοελληνική 
αν θέλετε έννοια του «/ολιτικού» και του 
«δηµοσίου». Ο σύγχρονες αναλύσεις για την 
ευρω/αϊκή ενο/οίηση, /ου στηρίζονται σε 
µοντέλα ό/ως αυτό της /ολυε/ί/εδης 
διακυβέρνησης ή του δικτύου4, εκτίθενται σε έναν 
σηµαντικό κίνδυνο: την α/οδόµηση της έννοιας 
του δηµοσίου συµφέροντος χάριν ενός 
/λουραλισµού νεφελωδών συµφερόντων, ό/ου το 
ιδιωτικό και το δηµόσιο συγχέονται5. Ο ∆ηµήτρης 

_________ 

3. Βλ. και ∆. Θ. Τ σά τ σ ο ς  (2007), Ευρω
αϊκή 

Συµ
ολιτεία, Για µια Ευρω
αϊκή Ενωση των Κρατών, των 

Λαών, των Πολιτών και του Ευρω
αϊκού Συνταγµατικού 

Πολιτισµού, εκδοτικός οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα. 
4. Βλ. A. P e t e r s  (2001), Elemente einer Theorie der 

Verfassung Europas, Duncker & Humblot, Berlin, σ. 205 
ε/., I. P e r n i c e  (2009), The Treaty of Lisbon: Multilevel 
Constitutionalism in Action, The Columbia Journal of 
European Law, Vol. 15. no 3, σ. 349 ε/. (= http://ssm. 
com/abstract=1326114), ο ίδιος (2010), La rete europea 
di costitutionalità, Der Europäische Verfassungsver-
bund und die Netzwerktheorie, Walter Hallstein-
Institut, WHI – Paper 01/10, www.whi-
berlin.de/documents/whi-paper0110.pdf. 

5. Βλ. σχετικά K.-H. L a d eu r  (2003), Globalisation 
and the Conversion of Democracy to Polycentric Net-
works: Can Democracy Survive the End of the Nation 
State?, European University Institute, Florence, EUI 
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Τσάτσος, αντίθετα, ε/ιµένει στην έννοια της 
/ολιτείας και του /ολιτικού. Τονίζει, /ως όσο και 
αν οι κρατικογενείς έννοιες 
ανανοηµατοδοτούνται, οφείλουν /άντα να 
διατηροόν τον /υρήνα τους. Γι’ αυτό και εµµένει 
στη δηµοκρατία και στη δηµοκρατική 
νοµιµο/οίηση της Ευρω/αϊκής Συµ/ολιτείας. 
∆ηλαδή, δηλώνει τον /υρήνα του /ροβλήµατος: 
τη φοβερή αντίφαση του ευρω/αϊκού 
οικοδοµήµατος, του /ρονοµιακού χώρου της 
δηµοκρατίας, να βρίσκεται εγκλωβισµένος στην 
α/όσταση /ου χωρίζει τον κάθε ευρω/αίο /ολίτη 
α/ό το συνολικό κοινό οικοδόµηµα, αλλά και 
α/ό τον κάθε άλλο ευρω/αίο /ολίτη µε τον ο/οίο 
δεν ανήκει στην ίδια χώρα.  

Στο βάθος, λοι/όν, ο λόγος του ∆ηµήτρη 
Τσάτσου για την /ολιτεία ταυτίζεται µε τον λόγο 
για τη δηµοκρατία. Η θεωρία του για την 
/ολιτεία είναι µια θεωρία για τη δηµοκρατία6. 
Στα ε/όµενα κεφάλαια, ό/ου εξειδικεύει τους 
όρους λειτουργίας της /ολιτείας, αναφέρεται σε 
αυτά /ου θεωρεί sine qua non στοιχεία της 
/ολιτείας: το Σύνταγµα, το δηµοκρατικό 
/ολίτευµα, τη διάκριση των λειτουργιών και τα 
/ολιτικά κόµµατα.  

Θα σταθώ σε δύο σηµεία για το Σύνταγµα 
/ρώτα: Ο ∆ηµήτρης Τσάτσος «αναστοχάζεται» 
την έννοια του Συντάγµατος υ/ό το /ρίσµα της 
ευρω/αϊκής ενο/οίησης, γι’ αυτό και δίνει 
έµφαση στο ουσιαστικό /εριεχόµενο και στη 
λειτουργία του Συντάγµατος: Σύνταγµα είναι 
διάκριση των εξουσιών και θεµελιώδη 
δικαιώµατα, ό/ως άλλωστε ε/ιβεβαιώνει και το 
άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώ/ου και του Πολίτη (σ. 245). Υ/ερασ/ίζεται 
όµως και την κανονιστική σηµασία του 
Συντάγµατος α/έναντι σε αυτό /ου ονοµάζει την 
«εργαλειο
οίησή του στα χέρια της καθηµερινής 


ολιτικής» (σ.275). Φτάνει έτσι στη θεωρία του για 
την «αξιο/ιστία της /ολιτικής», /ου αξίωνει «ο 
δηλούµενος ρόλος» των /ολιτικών δυνάµεων να 
είναι και «ο αληθινός, δηλαδή ο θεσµικά ηθεληµένος» 
(σ. 292). 

 Την έννοια της δηµοκρατίας, ο ∆ηµήτρης 

_________ 

Working Paper LAW No. 2003/4, 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/199/la
w03-4.pdf?sequence=1.  

6. Ετσι και Σ. Μακρή ς  (2009), ειδικ. σ. 227. 

Τσάτσος την ανάγει στην έννοια του δήµου, /ου 
είναι «ο νοηµατικός της 
υρήνας» (σ. 354). ∆ήµος 
όµως είναι όχι µόνον ο δήµος του κράτους, αλλά 
και ο δήµος της το/ικής αυτοδιοίκησης, ο δήµος 
του /ολιτικού κόµµατος, ο δήµος της Ευρω/αϊκής 
Συµ/ολιτείας … (σ. 355). Και µας /ροειδο/οιεί 
/ως η δηµοκρατία δεν υ/ήρξε /οτέ δεδοµένη, 
αλλά «ε
ικράτησε µόνο εκεί 
ου κατακτήθηκε, και 

αραµένει σε ισχύ όσο συνιστά αέναη 
ολιτική 

διεκδίκηση» (σ. 356).  
Ε/ιτρέψτε µου να αναφέρω ε/ιγραµµατικά 

µερικά σηµεία α/ό τη θεωρία του για τη 
δηµοκρατία:  

- H δηµοκρατική νοµιµότητα συντελείται όχι 
µόνο ως τυ/ική νοµιµότητα αλλά και ως και 
νοµιµο/οίηση (σ. 357, 358).  

- Η διάκριση /λειοψηφίας και µειοψηφίας και 
η /ροστασία της τελευταίας α/ό την /ρώτη 
α/οτελούν κεντρικό /ρόβληµα της δηµοκρατίας 
(σ. 358).  

 - Η δηµοκρατία νοείται τόσο ως θεσµική 
διαδικασία, όσο και ως υ/οκειµενικό δικαίωµα (σ. 
359). 

- Ο σύγχρονος ρόλος του /ολίτη είναι ο 
«/ολιτικός /ολίτης» και όχι α/λά ο «/ολίτης 
εκλογέας» (σ. 373).  

- Ο εµ/λουτισµός της αµιγούς 
αντι/ροσω/ευτικής δηµοκρατίας µε στοιχεία 
συµµετοχικής (σ. 373). Η συµµετοχική 
δηµοκρατία διακρίνεται όµως α/ό την 
ακαθόριστη έννοια της «διαβουλευτικής» ή 
«συναινετικής δηµοκρατίας» (σ. 358). 

- Η στρέβλωση της αντι/ροσω/ευτικής 
δηµοκρατίας µέσα α/ό την «ε
αγγελµατικο
οίηση 
και ιδιωτικο
οίηση της 
ολιτικής», τις αυταρχικές 
εσωκοµµατικές δοµές και τον ολιγοκοµµατισµό 
(σ. 371).  

 Και η ανά/τυξη κλείνει µε τα /ολιτικά 
κόµµατα. Ο ∆ηµήτρης Τσάτσος υ/ήρξε ο µεγάλος 
θεωρητικός του κοµµατικο/ολιτικού θεσµού, όχι 
µόνο στο εθνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο – 
αναφέροµαι εδώ κυρίως στη θεωρία του για την 
εσωκοµµατική δηµοκρατία7 – αλλά και στο 
Ευρω/αϊκό ∆ίκαιο, αφού ήταν εκείνος /ου 
εισήγαγε την έννοια του ευρω/αϊκού /ολιτικού 

_________ 

7. Βλ. τη σχετική εργογραφία στο τέλος του βιβλίου 
(ε/ιµέλεια: Β. Καραγ ιώργ ου ), ειδικ. σ. 503 ε/. 
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κόµµατος8.  
 

ΙV 

 
Ποιο είναι λοι/όν το «α
όσταγµα», ό/ως και ο 

ίδιος διερωτάται στον Ε/ίλογο, όλης αυτής της 
/νευµατικής αναζήτησης; «Ενα 
ρώτο συµ
έρασµα 
είναι», ό/ως γράφει, «ότι η εξέλιξη της κοσµικής 
τάξης εξαρτάται κατά κύριο λόγο α
ό την εξέλιξη της 

σχέσης 
ολιτείας και ανθρώ
ου» (σ. 487). Η σχέση 
/ολιτείας και ανθρώ/ου είναι «η 
ιο θεµελιακή, η 

ιο ιστορική, η 
ιο α
άνθρω
η και 
άντως η 
ιο 

συναρ
αστική σχέση στο 
λαίσιο της κοσµικής τάξης 

και της ιστορικής της εξέλιξης» (σ. 485, υ/ότιτλος). 
«Α
οτελεί το ιστορικά θεµελιώδες» (σ.487) και το 
Leitmotiv όλης της συγγραφικής του 
/ροσ/άθειας. Α/οκαλύ/τει έτσι το νόηµα και τη 
ratio του /ολιτειολογικού του στοχασµού: η σχέση 
/ολιτείας και ανθρώ/ου, δηλαδή ο «άνθρω/ος». 
Ο άνθρω/ος, ούτε το άτοµο ούτε µόνο ο /ολίτης. 

 Είναι ενδεικτικό, ότι όλο το έργο διατρέχει µια 
κεντρική ιδέα: η έννοια της αξιακής τάξης ή του 
αξιακού συστήµατος Το διατύ/ωσε για /ρώτη 
φορά για την Ευρω/αϊκή Συµ/ολιτεία9 και το 
ε/αναλαµβάνει και για το δίκαιο, και για το 
Σύνταγµα. και για τη δηµοκρατία… ∆εν 
/ρόκειται ασφαλώς για µια στροφή στο φυσικό 
δίκαιο, αλλά για την αξιακή /ροσέγγιση του 
θετικού δικαίου, την ο/οία ο ίδιος εξηγεί ως εξής: 
Το δεοντολογικό /εριεχόµενο του δηµοκρατικά 
θεσ/ισµένου κανόνα δικαίου «οφείλει να κινείται 
στο 
λαίσιο µιας αξιακής τάξης, 
ροκύ
τουσας α
ό τις 
εκάστοτε ε
ικρατούσες σ’ ένα ιστορικό χώρο, κατά τό
ο 

και χρόνο ορισµένο, αξιακές αρχές» (σ. 79). Πρόκειται 
δηλαδή για τις κεκτηµένες αρχές του ευρω/αϊκού 
/ολιτικού και συνταγµατικού µας /ολιτισµού: η 
αξία του ανθρώ/ου, η δηµοκρατία, το κράτος 
δικαίου και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα 
όµως ο ∆ηµήτρης Τσάτσος αναγνωρίζει /ως 
καµία θεωρία δεν «µ
όρεσε να α
οτρέψει το άδικο ή 

άντως την αίσθηση του ανθρώ
ου ή των ασθενέστερων 

κοινωνικών οµάδων ότι ισχύει άδικο δίκαιο ή και άδικο 

δίκαιο» (σ. 121). 

_________ 

8. Βλ. ∆. Θ. Τ σά τ σ ο ς  (2005), Τα µεγάλα θεσµικά της 
Ευρω
αϊκής Ενωσης (Εισαγωγή - ε/ιµέλεια Α .  Γ. 
Πασ σά ς ), Σαββάλας, Αθήνα, σ. 55 ε/.  

9. ∆. Θ. Τ σά τ σ ο ς  (2005), Το αξιακό σύστηµα της 
Ευρω/αϊκής Ενωσης, εκδόσεις Πα/αζήση, Αθήνα. 

 Τι είναι αυτή η /ερίεργη αναγωγή ενός 
κοινωνιολογικού θετικιστή, ενός δηµοκράτη 
διανοούµενου, στον άνθρω/ο και τις αξίες; Αυτός 
ο ιδεαλισµός, όχι µε την φιλοσοφική έννοια αλλά 
µε την έννοια της /ίστης και /ροσήλωσης σε ένα 
ιδεώδες;10. Στον άνθρω/ο ως υ/οκείµενο της 
/ολιτείας, ως υ/οκείµενο της ιστορίας, ως 
/ρόσω/ο µε σάρκα και οστά; 

 Στην ιστορία του /νεύµατος υ/ήρξε µια 
συγκλονιστική στιγµή «
ου µετέβαλε άρδην τη ζωή 
και τη σκέψη του δυτικού κόσµου»: Tο ροµαντικό 
κίνηµα ε/αναστάτησε κατά του αφηρηµένου 
ορθολογισµού, της /λασµατικής µίας και 
µοναδικής αλήθειας, της «συµµετρικής αλλά άψυχης 
κατάστασης των 
ραγµάτων». Στην Πολιτεία, ο 
∆ηµήτρης Τσάτσος, ελεύθερος /ια, 
α/οκαλύ/τεται σε µια βαθιά «αισθηµατική και 


νευµατική ενδοσκό
ηση»: ο σεβασµός για τον 
άνθρω/ο και η αγωνία για τα όρια της 
ανθρώ/ινης ύ/αρξης, η αµφισβήτηση ως στοιχείο 
της αέναης σύγκρουσης και εξέλιξης, η διαµάχη 
ανάµεσα στην «ενότητα και την 
ολλα
λότητα», «τη 
δύναµη και την αδυναµία», η /ίστη στη ζωή και στις 
ανατρο/ές της11 τον αναδεικνύουν σε έναν 
/ραγµατικά ροµαντικό στοχαστή της /ολιτείας. 

Συνήθως, όταν κά/οιος φεύγει α/ό τη ζωή, 
εκείνοι /ου ε/ιζούν µιλούν για αυτόν. 
Κλείνοντας την Πολιτεία, είχα την αίσθηση /ως ο 
∆ηµήτρης Τσάτσος, µε αυτήν την µαγική του 
µαεστρία του δασκάλου, αντέστρεψε για άλλη µια 
φορά τους όρους, και µας µιλά εκείνος για µας. 
Και µας αφήνει ως κατα/ίστευµα το τελευταίο 
του βιβλίο, το opus magnum του µε το αισιόδοξο 
µήνυµα /ως ο άνθρω/ος αξίζει να διεκδικεί µια 
/ολιτεία αντάξιά του. Μήνυµα, /ου το έχουµε 
σήµερα ανάγκη όσο /οτέ. Αλλωστε, σε ένα άλλο 
του βιβλίο, την αγα/ηµένη του Αµφισβήτηση12, 
είχε γράψει: «Πιστεύω στη δύναµη της ιστορίας. Η 

ιστορία 
οτέ δεν κουράστηκε και 
οτέ δεν εφθάρη» 

Τον ευχαριστούµε. 
 

ΝΕ∆Α ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΟΥΧΟΥ 
_________ 

10. Βλ. Ι. B e r l i n  (2000), Οι ρίζες του ροµαντισµού 
(µτφρ. Γ. Πα/αδηµητρίου), εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 
ειδικ. σ. 37, 38. 

11.Ο/ως /εριγράφει τον ροµαντισµό ο Ι. Berlin 
(2000), σ. 27 ε/., και ειδικ. εδώ σ. 28. 34, 35, 50.  

12. ∆. Θ. Τ σά τ σ ο ς  (2002), Αµφισβήτηση, 2η έκδ., 
εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα. 
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Ε/ίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικού  
∆ηµοσίου ∆ικαίου στο Πάντειο Πανε/ιστήµιο 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


