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Η κατάρρευση του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος,  

µε επίκεντρο την κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής, την εποχή της αλληλο-
εξαρτώµενης, παγκόσµιας και επιµερισµένης, ευρωπαϊκά, κυριαρχίας1 

 

του Αντώνη Μανιτάκη 

 

 

Το τέλος της µεταπολίτευσης και η επώδυνη κυοφορία µιας άλλης εποχής  

Ανεξάρτητα από τη θέση που παίρνει κανείς, αρνητική ή θετική, απέναντι στην αναγκαστική 
υπαγωγή της χώρας µας υπό την επιτήρηση του «Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης» µε τη σύναψη, 
αρχικά, της «∆ανειακής Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης» των 90 δισεκατοµµυρίων Ευρώ και µε την 
προσφυγή ταυτόχρονα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για άλλα 20 δισεκατοµµύρια, εκείνο που 
διαφαίνεται, ως σίγουρο, είναι ότι το έτος 2010, και ακριβέστερα η 3η ή η 8η Μαΐου, σηµατοδοτεί το 
τέλος της µεταπολίτευσης και την απαρχή µιας άλλης εποχής. Μιας εποχής, µε ασαφή, δυσδιάκριτα και 
σφόδρα αµφιλεγόµενα -είναι αλήθεια- χαρακτηριστικά και µε συνέπειες που σφάζουν ή προκαλούν 
δέος, αλλά µε προοπτική µακράς διάρκειας και µε ενδείξεις διαµόρφωσης νέας ιστορικής περιόδου2. 
Οι αλλαγές που συντελούνται, αλλά κυρίως αυτές που προµηνύονται ή καθιερώνονται νοµοθετικά εις 
εκτέλεση του «Μνηµονίου» Ι και ΙΙ, προοιωνίζονται, όλες µαζί, ένα σκηνικό ατοµικής και κοινωνικής 
διαβίωσης και κυρίως µορφές εργασίας, απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης καθώς και σχέσεις 
κράτους- οικονοµίας, κοινωνίας και κράτους, πολίτη και διοίκησης, ριζικά διαφορετικές από αυτές 
που ζήσαµε την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Βρισκόµαστε µπροστά στην επίπονη ανάδυση ενός 

                                     
1 Η µελέτη αφιερώνεται στη µνήµη του ∆ηµήτρη Τσάτσου για την συµβολή του ειδικά στη ανάδειξη της 
«αξιοπιστίας» της πολιτικής και των θεσµών, ως στοιχείου συστατικού της νοµιµοποίησής τους. Η 
αναξιοπιστία της πολιτικής είναι, κατά τη γνώµη µου, το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα της παρούσας 
κρίσης νοµιµοποίησης της πολιτικής, κάτι που είχε έγκαιρα επισηµάνει και αναλύσει ο ∆ηµήτρης. Την 
τεράστια συµβολή του στην ελληνική και γερµανική επιστήµη του Συνταγµατικού ∆ικαίου είχα την ευκαιρία 
να παρουσιάσω στο δηµόσιο έπαινο που εκφώνησα κατά την αναγόρευσή του σε επίτιµο διδάκτορα Νοµικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Εδώ απλώς αναπληρώνω, µε την ευκαιρία του τιµητικού 
τόµου, µια παράλειψη του επαίνου εκείνου, επειδή, πιστεύω, ότι αποτελεί για τον ίδιο µια µετά θάνατον 
δικαίωση της τότε επιστηµονικής του ανησυχίας. Τέλος, η µελέτη αυτή του ανήκει και για ένα άλλο πρόσθετο 
λόγο, διότι διείδε και µελέτησε, από τους πρώτους, τις ιστορικές και θεσµικές αντιφάσεις της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και τόνισε ότι η ενωµένη Ευρώπη δεν µπορεί παρά να είναι, ταυτόχρονα, Ευρώπη και των 
κρατών και των λαών.  
2 Ο Κώστας Βεργόπουλος, καθηγητής στο Οικονοµικό Τµήµα του Α.Π.Θ. στα πρώτα χρόνια της 
µεταπολίτευσης, σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Μια εποχή έχει τελειώσει, ζούµε το τέλος της, έστω και αν η 
αναδυόµενη νέα παραµένει επί του παρόντος αντιφατική και απροσδιόριστη. Οι πιστωτές περιφέρονται µε 
αρπακτική διάθεση δικαστικού κλητήρα, προβαίνουν σε κατασχέσεις και εκποιήσεις, µέσα σε σωρούς 
πτωµάτων και ερειπίων της εποχής που έχει ήδη εκπνεύσει. Οι οφειλέτες δηλαδή η µεγάλη πλειονότητα των 
πολιτών, συνειδητοποιούν την αυταπάτη της οποίας υπήρξαν θύµατα στη διάρκεια της τελευταίας 
τριακονταετίας» Κώστα Βεργόπουλου, Μετά το τέλος. Η οικονοµία της καταστροφής και η επόµενη ηµέρα, 
Λιβάνη, 2011, σ. 13 
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κοινωνικού και εργασιακού παραδείγµατος, εντελώς διαφορετικού από αυτό που γνωρίσαµε το 
δεύτερο ήµισυ του περασµένου αιώνα, µε διάχυτη πολιτική αβεβαιότητα, αστάθεια και εκτεταµένη 
κοινωνική ανασφάλεια. 

Κατάρα ή ευκαιρία, συνειδητή επιλογή ή αναγκαίο κακό, το αποκαλούµενο σχηµατικά 
«Μνηµόνιο», στην πραγµατικότητα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης (ΕΜΣ) και σήµερα το 
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας, είναι εδώ και είµαστε αναγκασµένοι, ως κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να συµµεριζόµαστε και να συµµορφωνόµαστε µε τις 
κοινές και οµόφωνες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της ΕΕ, είτε συµφωνούµε είτε διαφωνούµε 
πολιτικά µε αυτές. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι έχουµε απαλλοτριώσει οριστικά τη νοµισµατική µας κυριαρχία 
και έχουµε αποδεχτεί οικειοθελώς και ασµένως σοβαρούς περιορισµούς στην άσκηση της δηµοσιονοµικής µας 
πολιτικής, πριν από πολλά χρόνια, πολύ πριν από την κρίση χρέους, και ότι η χώρα µας έχει, επί πλέον, 
συναινέσει επανειληµµένως στην οικονοµική της λιτότητας και του ισχυρού ευρώ. Είµαστε καταναγκασµένοι 
να προγραµµατίζουµε τη ζωή µας µε βάση δηµόσιες ευρωπαϊκές πολιτικές, που ενδεχοµένως δεν 
αποδεχόµαστε πολιτικά, που ίσως και αποστρεφόµαστε, επειδή πιστεύουµε ακράδαντα ότι µια άλλη 
Ευρώπη µε µια άλλη οικονοµική πολιτική, εντελώς διαφορετική, είναι εφικτή και µπορεί ακόµη και 
τώρα να επιβληθεί µε τη συνεργασία όµως και τον συντονισµό των λαών της Ευρώπης.  

Το πλέον εύκολο και απλοϊκό µαζί θα ήταν, βέβαια, να αγνοήσουµε την "µνηµονιακή" 
πραγµατικότητα και ενεργώντας, όπως πρίν, µε περισσή πολιτική ευήθεια, να αρκεστούµε στην 
ιδεολογική καταδίκη της, στη δαιµονοποίηση και στην γενικόλογη ιδεολογική απόρριψή της 
προσδοκώντας και προφητεύοντας, ως Κασσάνδρες, την µοιραία ανατροπή της εξ αιτίας των 
κοινωνικών δεινών που προβλέπουµε ότι θα επισωρεύσει. Η στρουθοκαµηλική αυτή στάση, που 
καθοδηγείται από έναν αφελή αριστερό βολονταρισµό και διέπεται από έναν αθεράπευτο 
σοσιαλιστικό ιδεαλισµό, αρνείται να δεί ότι το αποκαλούµενο «Μνηµόνιο» δεν αποτελεί ένα ατύχηµα 
ούτε ένα παραστράτηµα της πολιτικής µας ζωής, ένα λάθος της οικονοµικής ιστορίας, που κάποτε θα 
εξαλειφθεί χωρίς να αφήσει ίχνη της παρουσίας του. Αλλά µια µοιραία εξέλιξη, που προκλήθηκε από 
λόγους κυρίως συστηµικούς, εν µέρει απρόβλεπτους, που έχουν τις ρίζες τους σε µια παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, µε κύριο χαρακτηριστικό την κρίση χρέους των κρατών, που κτύπησε κυρίως την 
Ελλάδα, λόγω του αλόγιστου δανεισµού της, του σαθρού οικονοµικού, παραγωγικού, µοντέλου 
της,του ανερµάτιστου πολιτικού της συστήµατος και της παραλυµένης διοίκησής της.  

Η κρίση της ελληνικής οικονοµίας και κατ΄επέκταση και της κοινωνίας έρχεται από µακριά και 
θα πάει µακριά, αφού συναρτάται άλλωστε µε µια παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονοµική ύφεση. Η µη 
ανταγωνιστική ελληνική οικονοµία πληρώνει ακριβά το τίµηµα ενός ισχυρού ευρώ και τώρα θα 
πρέπει να προσαρµοστεί βίαια και βιαστικά σε µια εντελώς διαφορετική από την παλιά οικονοµική 
πραγµατικότητα για να µπορέσει να επιβιώσει. .  

Παίρνει πάντως δραµατικές διαστάσεις, διότι µεταξύ των άλλων, το είδος της κοινωνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξής της βρέθηκε αντιµέτωπο, λόγω της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας συγκυρίας, 
µε την άτεγκτη νεοφιλελεύθερη λογική της σκληρής λιτότητας και της αυστηρής δηµοσιονοµικής 
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πειθαρχίας. Η Ελλάδα είναι αναγκασµένη, ως υπερχρεωµένη χώρα, να προβεί σε διαρθρωτικές 
αλλαγές στα δηµοσιονοµικά της και στο κράτος, κάτω από την ασφυκτική πίεση ή και υπό τον 
εκβιασµό των αγορών και των δανειστών της και παράλληλα να συµµορφωθεί στις συµβατικές 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ένταξή της στη ζώνη του Ευρώ.  

 Είναι αναγκαίο, για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσουµε στην ανίχνευση των θεσµικών 
χαρακτηριστικών της νέας εποχής και πριν επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τις θεσµικές αλλαγές 
µεταξύ της Μεταπολίτευσης και δύει και της νέας µεταπολιτευτικής περιόδου που µόλις κυοφορείται 
, να καταγράψουµε σε αδρές γραµµές το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο συντελούνται οι αλλαγές. 
Για να έχουµε µια εικόνα των ορίων µας, για να συνειδητοποιήσουµε τους καταναγκασµούς που 
υπάρχουν και για να αντιληφθούµε τους πραγµατικούς συντελεστές του ελληνικού δράµατος και 
κυρίως τα όρια των πολιτικών και θεσµικών δυνατοτήτων µας.  

 

1. Το νέο ευρωπαϊκό και παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, συστατικό στοιχείο της νέας 

µεταπολιτευτικής περιόδου 

α) Η τριπλή εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας: ευρωπαϊκή, διεθνής και αγοραία και ο 

νέος ρόλος του κράτους και της κυριαρχίας. 

Η πρωτοφανής κρίση χρέους των κρατών κτυπά, ως γνωστόν, κυρίως τα αδύναµα και 
υπερχρεωµένα κράτη, τα οποία, όπως η Ελλάδα, αδυνατούν να αντιµετωπίσουν την κρίση µε εθνικά 
αποκλειστικά µέτρα, χωρίς δηλαδή την στήριξη ή την εγγύηση άλλων κρατών. Η πραγµατική αυτή 
«οικονοµική» αδυναµία τους εντείνει την διπλή οικονοµική εξάρτησή τους τόσο από τις αγορές όσο και 
από τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς. Στην περίπτωση της Ελλάδος η αδυναµία της είναι και 
αυτή διπλή, τυπική και ουσιαστική: τυπική, εξ αιτίας της βάσει διεθνούς συµφωνίας απώλειας της 
νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής αυτονοµίας (ένταξη στην ΟΝΕ) και ουσιαστική λόγω του υπέρογκου 
χρέους της. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αδυνατούν χωρίς τη στενή 
συνεργασία, συνεννόηση, στήριξη και αλληλεγγύη των χωρών της ευρωζώνης, επειδή είναι ενταγµένες µε 
διεθνείς συµφωνίες στην Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης και εφ΄όσον δεν αποχωρούν ή δεν 
εξαναγκάζονται σε αποχώρηση, να αντιµετωπίσουν την κρίση µόνες τους και να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους µε δικές τους µονοµερείς αποφάσεις.  

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί, πάντως, ότι η απώλεια της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 
αυτονοµίας της χώρας µας είναι αποτέλεσµα διεθνών συµφωνιών και πρακτικών προγενέστερων του Μνηµονίου 
και ειδικά της ένταξης στην ΟΝΕ. Έχει επέλθει, άρα, νοµικά και πραγµατικά, πολύ πρίν από τον Μάϊο 
του 2010. Απλώς, το αντιληφθήκαµε και το συνειδητοποιήσαµε, τώρα, µε αφορµή την κρίση. Με το 
Μνηµόνιο επικυρώθηκε, πανηγυρικά, η πλήρης εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας και των όρων 
ανάπτυξής της τόσο από τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές όσο και από τη Νοµισµατική 
Ένωση της Ευρώπης αλλά και από το ∆ΝΤ, δηλαδή από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
στους οποίους η Ελλάδα είναι από ετών οργανικό µέλος. Με αυτή την έννοια ο Ευρωπαϊκός 
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Μηχανισµός Στήριξης σηµατοδοτεί, απλώς, όχι µόνον το τέλος της αυτόνοµης νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής της Ελλάδος, αλλά και την πλήρη, πραγµατική αυτή τη φορά, εξάρτηση 
της οικονοµικής µας ανάπτυξης και της κοινωνικής αναπαραγωγής από τους όρους και τις απαιτήσεις 
των ισχυρών κρατών, όπως της Γερµανίας και της Γαλλίας, και των διεθνών οργανισµών, στα οποία 
είναι ενταγµένη και συµµετέχει, ως µέλος τους, στη συλλογική διαµόρφωση της πολιτικής τους.  

∆εν πρέπει εξάλλου να υποτιµούµε το γεγονός ότι όλα αυτά συµβαίνουν στη διεθνή 
κοινότητα µε την συναίνεση των κρατών, ισχυρών και ανίσχυρων, για χάρη της ειρήνης και της 
διεθνούς τάξης. Προκύπτουν µετά από συνεχείς συνεννοήσεις, χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις και 
διαβουλεύσεις ή διεθνείς συµφωνίες. Προϋποθέτουν άρα τυπικά κράτη κυρίαρχα, φορείς κρατικής 
κυριαρχίας, ικανά να δεσµεύονται διεθνώς µε τη θέλησή τους και να αναλαµβάνουν την ευθύνη 
εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεών τους. Αυτό είναι το νέο της εποχής µας: τα κράτη 
εξακολουθούν να είναι, τυπικά, παράγοντες και υποκείµενα της διεθνούς κοινωνίας και να συµµετέχουν ως 
υποκείµενα του διεθνούς δικαίου στη νέα διεθνή τάξη πραγµάτων, παρόλο που έχουν απολέσει ένα µεγάλο µέρος 
της «πραγµατικής δηµοσιονοµικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας» τους και άρα ένα µέρος της πραγµατικής 
κυριαρχίας τους.  

Η κρίση χρέους των κρατών κατέστησε είναι αλήθεια τα κράτη, προς το παρόν τουλάχιστον, 
υποχείρια των αγορών. Παράλληλα όµως η πλήρης εξάρτηση των κρατών από τις αγορές είχει ως αποτέλεσµα 
και αντίδραση την µεγαλύτερη αλληλεξάρτησή τους. Αύξησε κάθετα την αλληλεξάρτησή τους καθώς και την 
ανάγκη της συνεργασίας τους, χωρίς να καταργήσει, τουλάχιστον, τυπικά, την κυριαρχίας τους. ∆εν φτάσαµε 
ακόµη στο τέλος των κρατών ούτε της κρατικής κυριαρχίας. Τα πάντα αποφασίζονται µε την συναίνεση, 
την συγκατάθεση ή συνεννόηση των κρατών, έστω και αν η συναίνεσή τους στην πράξη είναι 
καταναγκαστική, άνευ ουσιαστικής διαπραγµατευτικής δυνατότητας και καταντά τυπική. Τα κράτη-
οφειλέτες εξαναγκάζονται να αποδέχονται τις αξιώσεις των δανειστών, αφού τελούν υπό καθεστώς 
εκβιασµού και αφόρητης οικονοµικής πίεσης. Η αντιπαράθεση αγορών-κρατών, καθώς και ισχυρών 
και ανίσχυρων κρατών αποτελεί το µείζον διακύβευµα της εποχής µας. Από την έκβαση της 
µοιραίας αυτής σύγκρουσης θα εξαρτηθεί ο νέος ρόλος του κράτους, τη µορφή που θα πάρει το 
δηµοκρατικό πολίτευµα αλλά και το µέλλον που επιφυλάσσεται στις ‘κυρίαρχες’ αρµοδιότητές του3. 
Με αυτή την έννοια η φάση που περνάµε είναι µεταβατική, οδεύει προς µια νέα, παγκόσµια 
οικονοµική και πολιτική εποχή, µε γνωρίσµατα, που τώρα διαµορφώνονται και γι΄αυτό ακόµη 
ασαφή, αβέβαια και συγκεχυµένα. . Τα υπό διαµόρφωση χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσµατα 
διαθέτουν, πάντως, δυναµική επικράτησης και διαρκούς ισχύος, µόνο που η τελική µορφοποίησή 
τους θα εξαρτηθεί τόσο από την έκβαση σε ευρωπαϊκό ή και παγκόσµιο επίπεδο των πολιτικών και 
κοινωνικών συγκρούσεων και εξεγέρσεων, που µοιραία θα αναπτυχθούν, όσο και από τις οικονοµικές 
εξελίξεις, τις αντινοµίες και τα αδιέξοδα της παγκοσµοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς και της 
ύφεσης.  

                                     
3  
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β) Η νέα πολιτική περίοδος διανύεται σε συνθήκες διαδικτυοµένης, παγκόσµια, 

κρατικής κυριαρχίας και διεθνούς «οικονοµικής αστυνόµευσης» των εξαρτηµένων οικονοµιών  

Η µελέτη της νέας περιόδου οφείλει εποµένως να σταθεί για λίγο στο πιο έκδηλο, στο πιο 
αποφασιστικό και στο πλέον σταθερό χαρακτηριστικό της: την παγκοσµιοποίηση. ∆εν µπορούµε να 
κατανοήσουµε κανένα άλλο χαρακτηριστικό της, αν δεν εντάξουµε την ιδιόµορφη περίπτωση της 
Ελλάδος στο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο γίγνεσθαι. ∆ιότι µόνο τότε µπορούµε να κατανοήσουµε 
αυτά που ζούµε4. Μόνον αν δούµε τη χώρα µας ως τµήµα αναπόσπαστο της Ευρώπης και ως µέρος 
µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς, είναι δυνατόν να καταλάβουµε τους κλυδωνισµούς που 
βλέπουµε ή τους τριγµούς που ακούµε και να αφουγκραστούµε τις τροµακτικές αλλαγές που 
συντελούνται ή προµηνύονται.  

Γι΄αυτό και ως την πλέον πετυχηµένη ονοµατοδοσία της ιστορικής περιόδου, που µας 
απασχολεί θεωρώ εκείνη του Γιάννη Βούλγαρη, ο οποίος διακρίνοντας την ιστορική περίοδο της 
µεταπολίτευσης, που έχει άρχισε ουσιαστικά να εκπνέει από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από την 
περίοδο που την διαδέχτηκε και διανύουµε ακόµη σήµερα, αποκαλεί την πρώτη, περίοδο της 
δηµοκρατικής και κοινοβουλευτικής οµαλότητας, ενώ τη δεύτερη, περίοδο ένταξης της Ελλάδας στη ιστορική 
διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Ο τίτλος του πονήµατός του είναι εύγλωττος: «Η Ελλάδα από την 
Μεταπολίτευση στην παγκοσµιοποίηση»5. Στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης εδραιώνεται το γνωστό 
από τις άλλες χώρες θεσµικό-κοινωνικό µοντέλο της µαζικής δηµοκρατίας6, του οποίου τα 
θεµελιακά γνωρίσµατα συµπυκνώνονται: «στην ευρεία κρατική παρέµβαση στη οικονοµία µε 
αναπτυξιακούς και αναδιανεµητικούς σκοπούς, στην οργάνωση των πολιτών σε µαζικά κόµµατα, 
συνδικάτα και κοινωνικές οργανώσεις και στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας»7.  

                                     
4 Μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των συνεπειών στο Σύνταγµα και στη ∆ηµοκρατία από την εµφάνιση της 
"παγκοσµιοποίησης" έγινε από τον Γ. Σωτηρέλη, Σύνταγµα και ∆ηµοκρατία την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης, Αντ. Σάκκουλας, 2000, ιδίως σ. 61-122, ο οποίος αναζητά –µαταίως κατά τη γνώµη µου- 
µέσω µιας ριζοσπαστικής συνταγµατικής πολιτικής, στην ουσία µέσω µιας αναθεώρησης του Συντάγµατος, 
συνταγµατικά αντίβαρα ή συνταγµατικές αντιστάσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής. Είχε προηγηθεί η 
'προφητική' µελέτη του Αριστόβουλου Μάνεση, 'Το Σύνταγµα στο κατώφλι του 21ου αιώνα', Λόγος στην 
Ακαδηµία Αθηνών, Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδηµίας, 1993, σ. 453-481, όπου στη σελίδα 460, 
διαβάζουµε τα εξής: "Κύριο και καίριο νοµικοπολιτικό φαινόµενο της εποχής µας είναι η διείσδυση διεθνών 
(υπερκρατικών και υπερεθνικών) κανόνων στην εθνική (εσωτερική) έννοµη τάξη, διείσδυση που συνεπάγεται 
αλλοίωση και σχετικοποίηση του κανονιστικού χαρακτήρα του Συντάγµατος, το οποίο "οικειοθελώς" τείνει 
να καταστεί έτσι διάτρητο'. Πρβλ. ακόµη από µία άλλη οπτική γωνία τις σκέψεις του Ξ. Κοντιάδη, 
∆ηµοκρατία, κοινωνικό κράτος και Σύνταγµα στην ύστερη πραγµατικότητα, Παπαζήση, 2006, ιδίως σ. 47 επ. 
και τον Πρόλογο του Κ. Τσουκαλά.  
5 Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα από την Μεταπολίτευση στην παγκοσµιοποίηση, Πόλις, 2008. 
6 Στην επικράτηση της µαζικής δηµοκρατίας, ως πρότυπου οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των 
αστικών κοινωνιών, συµπίπτουν οι αναλύσεις του Γιάννη Βούλγαρη µε εκείνες του Παναγιώτη Κονδύλη (βλ. Η 
παρακµή του Αστικού Πολιτισµού, από την µοντέρνα στη µεταµοντέρνα εποχή και από τον φιλελευθερισµό 
στη µαζική δηµοκρατία, Θεµέλιο, 1991, σ. 231 επ.). Μόνο που ο δεύτερος δίνει ένα διαφορετικό, ευρύτερο, 
περιεχόµενο στον όρο. Εντάσσει σε αυτόν την νοοτροπία και τον τρόπο ζωής και σκέψης που έχει αναπτυχθεί 
υπό καθεστώς µαζικής δηµοκρατίας  
7 Γιάννης Βούλγαρης, ό.π., σ. 16/7 
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Η παγκοσµιοποίηση έχει αλλάξει άρδην το σκηνικό αυτό και αναγκάζει την πολιτική ζωή της 
χώρας µας να υπάρχει και να λειτουργεί µέσα από την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση του 
εθνικού µε το υπερεθνικό και το παγκόσµιο (παγκόσµιο-υπερεθνικό-εθνικό). Όσο «γρηγορότερα 
κατανοήσουµε, γράφει ο Βούλγαρης, και όσο βαθύτερα επεξεργαστούµε το νέο αυτό πλαίσιο τόσο 
επιτυχέστερη θα είναι η πορεία της Ελλάδος σε αυτά τα πρώτα βήµατα της παγκοσµιοποίησης που 
ζούµε»8. 

Στην ουσία ζούµε, κατά τη γνώµη µου, στην Ελλάδα µια παραδειγµατική εφαρµογή του 
τρόπου πλανητικής διακυβέρνησης του κόσµου την εποχή της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας της 
αγοράς ή, εκφραστικότερα, την εποχή της «Αυτοκρατορίας», για να χρησιµοποιήσω τον 
καθιερωµένο όρο των Τόνυ Νέκγρι και Μίκαελ Χάρντ9. Αξίζει τον κόπο, πιστεύω, να προσέξουµε τις 
σκέψεις τους, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιφυλάξεις που µπορεί να έχει κανείς λόγω κυρίως του 
σχηµατικού και αφοριστικού τρόπου που τις δατυπώνουν. Αξίζουν παράθεσης, διότι προβαίνουν σε 
µια διεισδυτική περιγραφή της εξέλιξης του ύστερου παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι ασπάζοµαι τη θεωρία και τις αναλύσεις του Νέγκρι. Αλλού έχω κάνει κριτική στη 
θεωρία του10. 

Υποστηρίζουν ότι µε την παγκοσµιοποίηση έχει ή πάει να εγκαθιδρυθεί µια µορφή 
πλανητικής διακυβέρνησης, η οποία δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα, αφού επικράτειά της είναι 
ολόκληρος ο πλανήτης, τείνει να καταργήσει τη διάκριση πολιτικού και οικονοµικού, αφού τα 
συνενώνει σε «ένα» χρησιµοποιώντας τον ευγενή τίτλο «governance», ενώ, παράλληλα, υπερβαίνει την 
κρατική κυριαρχία. Μέσα από αυτά αναδύεται «µια νέα έννοια του δικαίου ή καλλίτερα µία νέα 
µορφή εξουσίας και ένα νέο σχέδιο παραγωγής κανόνων και νοµικών εργαλείων καταναγκασµού τα 
οποία εγγυώνται τις διεθνείς συµφωνίες και επιλύουν τις διαφορές»11. Εργαλεία που είναι δύσκολο να 
τα εντοπίσει κανείς και ακόµη δυσκολότερα να τα περιγράψει µε ακρίβεια. Πρόκειται, πράγµατι, για 
«αλλαγή παραδείγµατος που ορίζεται από την αναγνώριση στην πράξη µιας εξουσίας που 
επικαθορίζεται µεν από τα κυρίαρχα κράτη ενώ είναι, ταυτόχρονα, σχετικά ανεξάρτητη από αυτά, ικανής 
να λειτουργήσει ως κέντρο µια νέας παγκόσµιας τάξης ασκώντας µια αποτελεσµατική κανονιστική 
ρύθµιση και εν ανάγκη και έναν καταναγκασµό»12.  

                                     
8 Γιάννης Βούλγαρης, ό.π., σ. 377. 
9 Μ. Hardt-Ant. Negri, Empire, Paris, Exils, 2000. Από ελληνική βιβλιογραφία για την «Αυτοκρατορία» βλέπε 
την περιεκτική, κριτική µελέτη του Χρ. Παπαστυλιανού, Σύνταγµα και «αυτοκρατορική» διακυβέρνηση. Τα 
όρια εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας, σε «Ο πειρασµός της Αυτοκρατορίας, (Επιµ. Π. Βόγλης, Ι. 
Λαλιώτου, Γ. Παπαθεοδώρου), Μεταίχµιο, 2006, σ. 71-103.  
10 Αντώνη Μανιτάκη Η έννοια του πλήθους και η ουτοπική προοπτική της παγκόσµιας δηµοκρατίας (Με 
αφορµή τη «∆ηµοκρατία του Πλήθους στο έργο του Νέγρι), www.constitutionalism.gr  

 
11 Μ. Hardt-Ant. Negri,ό.π., σ.32. 
12 Idem, σ. 38. 
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Η «Αυτοκρατορία», αν ακολουθήσουµε τη σχηµατική αλλά εντυπωσιακά διαυγή σκέψη των 
δύο αυτών συγγραφέων, υπέρκειται των κρατών και εκδηλώνει την ιδιότυπη πλανητική κυριαρχία της 
µέσα από ένα πυκνό πλέγµα δυσδιάκριτων σχέσεων οικονοµικό-πολιτικών, εθνικών και διεθνών. ∆ιαχέεται σε 
ένα δίκτυο πολλαπλών κέντρων εξουσίασης, στο οποίο διαπλέκονται κράτη, διεθνείς οικονοµικές 
οργανώσεις, διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί και τραπεζικοί οργανισµοί, διεθνείς (αφανείς) αγορές 
κεφαλαίου κ.ά., τα οποία κυβερνούν όλα µαζί στην πράξη τον κόσµο µε βάση τους νόµους µιας 
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς και υπό την παντοκρατορία του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου13.  

Αρκεί κανείς να προσέξει τα κείµενα του ‘Μνηµονίου’, τις ιδιότυπες διεθνείς συµφωνίες που 
εµπεριέχει, τα κράτη, τους διεθνείς οργανισµούς, (Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο) και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (ΕΚΤ) που εµπλέκονται, τη ρητή αναφορά που γίνεται 
στις αγορές, τους πρωτότυπους διεθνείς µηχανισµούς που εγκαθιδρύονται, για να καταλάβει πόσο 
σύνθετο και πολύπλοκο είναι το νέο, διεθνές και παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα οικονοµικής 
διακυβέρνησης του κόσµου, που έχει εγκατασταθεί και µας κυβερνά οικονοµικά και πολιτικά.  

Η Αυτοκρατορία βασίζεται και χρησιµοποιεί για να επιβληθεί όλα τα υπάρχοντα νοµικά 
µέσα και τις νοµικές θεωρήσεις του σύγχρονου νοµικού πολιτισµού: το θετό δίκαιο, γραπτά κείµενα 
του εθνικού και διεθνούς δικαίου, (νόµους και διεθνείς συµφωνίες), καθώς και τις αξίες ή τις αρχές 
του εθνικού ή διεθνούς δικαίου και βέβαια την αυτορρύθµιση και τη σύµβαση. Μεταχειρίζεται τη 
συναίνεση και τη συγκατάθεση των κρατών ως βασικό εργαλείο νοµιµοποίησης των διεθνών αποφάσεων, χωρίς 
να απορρίπτει βέβαια τη νοµιµοποιηµένη βία ή τη σκέτη βία όταν χρειαστεί. Ο νοµικός 
φορµαλισµός συνυπάρχει µε το αναγεννηµένο φυσικό δίκαιο και τις αξίες του ανθρωπισµού, µε 
προνοµιακό όχηµα και των δύο την ιδεολογία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Κρατική κυριαρχία 
και δικαιώµατα του ανθρώπου χρησιµοποιούνται διαρκώς άλλοτε εναλλάξ και άλλοτε σωρευτικά για 
να δικαιολογήσουν και νοµιµοποιήσουν, ανάλογα µε την διεθνή συγκυρία και την εθνική περίπτωση, 
εξαιρετικές καταστάσεις και διεθνείς κρίσεις.  

Η καινοφανής αυτή «υπερεθνική κυριαρχία» ασκεί, σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς, στην 
πράξη ένα είδος διαρκούς διοικητικής «αστυνόµευσης της οικονοµίας» ή αλλιώς «οικονοµικής διακυβέρνησης» 
όλων των χωρών του κόσµου. Η «αστυνόµευση» της οικονοµικής ζωής δεν περιορίζεται όµως µόνον 
στον έλεγχο της παραγωγής υλικών και άϋλων αγαθών, επεκτείνεται έµµεσα και στην πειθάρχηση 
γενικά της εργασίας και δι΄αυτής στον έλεγχο της κοινωνικής αναπαραγωγής συνολικά, γεγονός που 
καταλαµβάνει, έµµεσα, όλες τις πτυχές της κοινωνικής µας ζωής ακόµη και τη «διαχείριση» της 
«γυµνής ζωής», κάτι που επιτρέπει ορισµένους να µιλούν για την εγκαθίδρυση µιας πραγµατικής 
«βιοεξουσίας» καθώς και τη διαµόρφωση µια νέας µορφής πολιτική, τη «βιοπολιτική»14.  

                                     
13 Idem, σ. 371 επ. 
14 Σχετικά µε τη σηµασία της ‘βιοεξουσίας» και της «βιοπολιτικής», όροι που καθιερώθηκαν από τον M. 
Foucault και δηλώνουν σήµερα την οργανική ανάµειξη σε µια ενοποιηµένη τάξη της υλικής ή βιωµατικής 
βάσης µε το εποικοδόµηµα, βλέπε αναλυτικότερα τις αναλύσεις των ίδιων συγγραφέων στο ίδιο έργο 
(Empire), σ. 47 επ. 
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Αυτό που χρειάζεται να υπογραµµιστεί, ωστόσο, είναι ότι ο διοικητικό-αστυνοµικός αυτός 
έλεγχος δεν είναι, αν και εµφανίζεται ως τέτοιος, µέτρο εξαιρετικού ή προσωρινού και άρα 
παροδικού χαρακτήρα, όπως πιστεύουν ορισµένοι. Πρόκειται, αντίθετα, για µια κατάσταση που 
εµφανίζεται, αρχικά µεν, ως εξαιρετική, που δικαιολογεί βέβαια τη λήψη µέτρων κατάστασης 
ανάγκης και εξαιρετικών, αλλά στην ουσία τα µέτρα που επιβάλλονται καθιερώνουν µια «επιτήρηση» ή 
µια «οικονοµική διακυβέρνηση» απεριόριστης διάρκειας15 και για ορισµένους ένα είδος «καταγκαστικής 
πειθάρχησης» των λαών. Η πλανητική κυριαρχία της «Αυτοκρατορίας» µετατρέπει την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση µέσω των διεθνών οργανισµών και των άλλων µηχανισµών ελέγχου και επιτήρησης 
σε µια διαρκή-µόνιµη κηδεµόνευση ή πειθάρχηση της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και τελικά του 
τρόπου εργασίας και διαβίωσης των λαών και τον ατόµων. Η κρίση γίνεται τελικά η αφορµή και τα 
εξαιρετικά µέτρα µετατρέπονται από προσωρινά σε διαρκή. Παίρνουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά µιας 
µονιµότητας και µιας κανονικότητας.  

Πιστεύω για το λόγο αυτό ότι δεν έχει ερείσµατα η διάχυτη αντίληψη σε νοµικούς και 
πολιτικούς κύκλους στο τόπο µας ότι η περίοδος που περνάµε έχει τα χαρακτηριστικά µια 
εξαιρετικής και άρα παροδικής περιόδου, που προστρέχει σε εξαιρετικά µέτρα, επικαλούµενη ένα 
«καθεστώς έκτακτης ανάγκης», που δικαιολογείται από τις εξαιρετικές περιστάσεις, που περνά η 
χώρα. Η αντίληψη αυτή δεν βρίσκει πάντως έρεισµα συνταγµατικό, αφού κανένα άρθρο που 
προστατεύει τις συνταγµατικές ελευθερίες δεν καταλύεται ούτε αναστέλλεται ούτε κατάλυση του 
πολιτεύµατος έχουµε ούτε βέβαια εφαρµογή του 120 ή του 48 του Συντάγµατος. καταχρηστική και 
αθρόα προσφυγή τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν στοιχειοθετεί κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης ούτε συνοδεύτηκε άλλωστε από εξαιρετική ή αντισυνταγµατική ως προς το περιεχόµενό της 
και την προσβολή των υνταγµατικών ελευθεριών νοµοθέτηση. . Η Βουλή νοµοθετούσε έναν τεράστιο 
όγκο νοµοθετηµάτων, είναι αλήθεια, µε εξαιρετικά συνοπτικές διαδικασίες νοµοθέτησης, σύµφωνα 
όµως µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. ∆εν υπήρξε, όµως, κενό δικαίου ούτε 
αναστολή της νοµιµότητας ή της ισχύος των ατοµικών ελευθεριών, ούτε βέβαια ακύρωση της 
δυνατότητας προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη για δικαστική αµφισβήτηση της συνταγµατικότητας των 
µέτρων.  

 

                                     
15 Για τη σηµασία που έχει για το κράτος έθνος η «κατάσταση ανάγκης ή εξαιρετική κατάσταση» και την 
µορφή µε την οποία εµφανίζεται άλλοτε ως κατάσταση ανοµίας ή κενής δικαίου, κυρίως όταν εµφανίζεται ως 
περίοδος προσωρινής αναστολής της νοµιµότητας, και άλλοτε ως κανόνας της εξαίρεσης, όταν η αντίθεση 
δικαίου και βίας, νόµου και ανοµίας χάνεται, βλέπε τις διεισδυτικές αναλύσεις του G. AGAMBEN, Etat 
d’exception, Seuil, Paris, 2003, σ. 89-110 και ιδίως σ. 144-148, ΤΟΥ Ί∆ΙΟΥ, L’ état d’exception, Le monde, 
12-12-2002.  
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2. Τα πρώτα θεσµικά γνωρίσµατα της νέας εποχής 

α) Κατάρρευση του µεταπολιτευτικού πολιτικού και κοινωνικού παραδείγµατος εν µέσω 

σταθερού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος 

 

Η νέα πολιτική περίοδος διανύεται άρα την Ελλάδα σε συνθήκες σχετικής και επιµερισµένης 
µέσα στην ΕΕ και διαδικτυοµένης σε ολόκληρο τον κόσµο κυριαρχίας16. Η Μεταπολίτευση του 1974 
άρχισε µε την πτώση της δικτατορίας των συνταγµαταρχών. Η δεύτερη αρχίζει µε την δικτατορία 
του Ευρώ17 και µε σύστηµα οικονοµικής διακυβέρνησης ολιγαρχικό. Μια πανίσχυρη παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτική ολιγαρχία καθορίζει εξάλλου το µέλλον όχι µόνον της Ελλάδας αλλά και της 
Ευρώπης18.  

Το πλέον έκδηλο θεσµικό γνώρισµα της νέας περιόδου, που είναι κοινά διαπιστωµένο, 
αφορά ωστόσο το πολιτικό σύστηµα χωρίς να αγγίζει το πολίτευµα. Το πολιτικό και κοµµατικό 
σύστηµα της Μεταπολίτευσης δείχνει να καταρρέει. Φαντάζει πολιτικά απαξιωµένο, ενώ πασχίζει εν 
µέσω κρίσης και πολιτικής σύγχυσης να ανασυνταχθεί. Αν επιχειρήσουµε να συγκρίνουµε, συνθετικά, 
την περίοδο της Μεταπολίτευσης µε αυτήν που άρχισε τον Μάϊο του 1910, θα διαπιστώσουµε ότι οι 
διαφορές τους είναι δυσδιάκριτες όχι µόνον διότι κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά και διότι 
εµφανίζουν, διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ακόµη και όταν κατοικοεδρεύουν στο ίδιο επίπεδο.  

Η µεταπολίτευση του 1974 συνδέθηκε µε µια µείζονα πολιτική αλλαγή, που εντοπιζόταν κυρίως 
στη µορφή του πολιτεύµατος. Η περίοδος του Μνηµονίου άρχισε, αντίθετα, µε µια βαθειά οικονοµική 
κρίση, που συνεπάγεται για να αντιµετωπιστεί ριζικές αλλαγές στην οικονοµία καθώς και στη δηµόσια 
οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική, αλλά και στο κράτος που χρειάζεται µια ριζική µεταρρύθµιση.  

Το 1974/75 συντελέστηκε µια πολιτειακή µεταβολή: κατέρρευσε µια δικτατορία, 
καταργήθηκε η µοναρχία και αποκαταστάθηκε η κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Άλλαξε δηλαδή η 
µορφή του πολιτεύµατος και µαζί του οικοδοµήθηκε ένα νέο πολιτικό και κοµµατικό σύστηµα. Το 
υπάρχον όµως τότε οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα όχι µόνον δεν θίχτηκε, αλλά ενισχύθηκε και 
κραταιώθηκε.  

Το 2010 η αλλαγή αρχίζει από την αλλαγή του οικονοµικού παραδείγµατος της οικονοµικής 
πολιτικής, χωρίς να θιγεί το πολίτευµα, αφού οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις συντελούνται µέσα στο 
πλαίσιο της ίδιας συνταγµατικής νοµιµότητας. Το συνταγµατικό πολίτευµα µένει ανέπαφο, η 

                                     
16 Περισσότερα για την σηµασία της επιµερισµένης ή διαδικτυοµένης κυριαρχίας, Αντ. Μανιτάκη, 
ΕλλΣυντ∆ίκ., τ. Ι., σ. 225, του Ίδιου, Το νόηµα της κυριαρχίας και του Συντάγµατος ενώπιον της 
παγκοσµιοποίησης, σε 'Το ∆ίκαιο µπροστά στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης', 2ο Συνέδριο των 
Ελληνικών Νοµικών Σχολών, Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 69-95. 
17 St. Madaule, La Grèce est sous la dictature de l’Euro, Le Monde, 17 Mai 2011  
18 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Nous vivons sous le régime de l'oligarchie financière, Le Monde, 18 
juin 2011: 
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κοινοβουλευτική δηµοκρατία δεν αµφισβητείται και το κοινοβουλευτικό σύστηµα λειτουργεί οµαλά, 
εξασφαλίζοντας κυβερνητική σταθερότητα.  

Σε αντίθεση ωστόσο µε το πολίτευµα, το πολιτικό και κοµµατικό σύστηµα δείχνει, αυτό, σήµερα, να 
καρκινοβατεί, απαξιωµένο και απονοµιµοποιηµένο. Το ιδιάζον µάλιστα και ενδιαφέρον της παρούσης 
συγκυρίας είναι ότι την ίδια στιγµή που το πολιτικό σύστηµα κλονίζεται, η δηµοκρατική και 
κοινοβουλευτική νοµιµότητα τηρείται και το πολίτευµα λειτουργεί οµαλά. Η βαθειά και πρωτοφανής 
οικονοµική και κοινωνική κρίση δεν µετατράπηκε σε πολιτική ή συνταγµατική κρίση ούτε σε 
ακυβερνησία. Η σοβαρή δοκιµασία του πολιτικού συστήµατος δεν έθιξε την οµαλή λειτουργία το 
κοινοβουλευτικού συστήµατος και δεν οδήγησε σε ακυβερνησία.  

Για τον λόγο αυτό και οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται τόσο βίαια γύρω µας, δεν 
είναι συγκυριακές ούτε παροδικές, έστω και αν δροµολογήθηκαν µε αφορµή µια πρωτοφανή και 
αναπάντεχη κρίση χρέους του ελληνικού κράτους και αν υπαγορεύονται από µια δογµατική και 
άκαµπτη νέο-φιλελεύθερη φιλοσοφία. Ανταποκρίνονται σε διαρκείς και δοµικές αδυναµίες και 
αδράνειες της ελληνικής οικονοµίας και επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν, µεταξύ των άλλων, τον 
αντιπαραγωγικό και µεταπρατικό κυρίως χαρακτήρα της.  

Οι διαρθρωτικές αδυναµίες και ιδιοµορφίες της ελληνικής κοινωνίας ήταν γνωστές και 
αποτελούσαν κοινό τόπο πολλών Ελλήνων διανοητών, από την εποχή της Μεταπολίτευσης, όπως, 
µεταξύ των άλλων, του Κ. Τσουκαλά19 ή του Π. Κονδύλη.  

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήδη από τη δεκαετία του 80 είχε εντοπίσει µε τρόπο 
διεισδυτικό τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού κράτους και του δηµόσιου τοµέα και είχε επισηµάνει, 
έγκαιρα και έγκυρα, τις κοινωνικές και πολιτικές παρενέργειες από την διόγκωση, την υπερτροφία 
του κρατικού µηχανισµού και από τον ανορθολογικό τρόπο οργάνωσης και απόδοσης της δηµόσιας 
διοίκησης. Σηµείωνε εύστοχα το 1985 ότι «η πολιτική εξουσία, αν και δηµιούργησε για 
συγκεκριµένους λόγους την υπερτροφική δηµόσια διοίκηση εγκλωβίστηκε µέσα σ΄αυτήν», αφού 
εξαναγκάστηκε να διατηρήσει γραφειοκρατικούς και συνδικαλιστικούς µηχανισµούς «που ήταν 
αντίθετοι σε κάθε µορφής µεταρρύθµιση». Και συνεχίζει στην ίδια µελέτη του «Η σύζευξη της 

                                     
19 Βλέπε κυρίως τις µελέτες του Κ. Τσουκαλά στο Κράτος Κοινωνία, Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, 
Θεµέλιο, 1986 και το κλασσικό του, «Είδωλα πολιτισµού. Ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα στην 
σύγχρονη Πολιτεία" Θεµέλιο, 1991, ιδίως το τελευταίο κεφάλαιο Κοινωνικό κράτος και καταναλωτική 
κοινωνία, όπου αναλύει µε τρόπο εξαιρετικά διεισδυτικό και προφητικό τη σχέση και στην κυριολεξία την 
δόµηση του κοινωνικού κράτους πάνω στα πρότυπα και στις αξίες της µαζικής καταναλωτικής κοινωνίας, 
πάνω στην στρατηγική του πολλαπλασιασµού των αναγκών και στην ατοµοκεντρική και ταυτόχρονα 
ανταγωνιστική ικανοποίησή τους: «Το κοινωνικό κράτος ολοκλήρωσε και ουσιαστικοποίησε τον φιλελεύθερο 
καταναλωτικό εκδηµοκρατισµό: εφεξής ολόκληρο το κοινωνικό φάσµα µπορεί να επιθυµεί παρόµοια υλικά 
αγαθά» µε την µορφή του εµπορεύµατος που αποκτά από την αγοραία-καταναλωτική κοινωνία (σ. 547). Το 
κοινωνικό κράτος σηµατοδοτεί κατά τον Τσουκαλά τον ‘θρίαµβο του ατοµοκεντρικού φιλελευθερισµού και 
αυτό συνιστά µια ακόµη πονηριά της ιστορίας (σ. 585). Και πιο κάτω: «Ο πλασµατικός ελεύθερος ατοµικός 
καταναλωτής βαυκαλίζεται ότι κατασκευάζει την κοινωνική του ταυτότητα, για τη συγκεκριµένη 
σηµατοδότηση της οποίας εµφανίζεται και ως υπεύθυνος. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το γεγονός αυτό 
σφραγίζει την καθολική επικράτηση του ατοµοκεντρικού πολιτισµικού προτύπου» (σ. 589).  
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αριθµητικής, πολιτικής και κοινωνικής δύναµης των µικροαστών του «Κράτους» και των παγιωµένων 
«αµυντικών» συντεχνιακών τους µεθόδων εναντίον κάθε αµφισβήτησης των προνοµιακών τους 
κεκτηµένων µαρτυρεί την ειδική ταξική δύναµη αυτής της κοινωνικής κατηγορίας, που κατά άλλα 
είναι διαφοροποιηµένη, διαιρεµένη και δυσανάλογη»20. Σε µεταγενέστερες µελέτες του είχε αναλύσει 
και εξηγήσει τους πολιτικούς λόγους της διόγκωσης της δηµόσιας διοίκησης και της κρατικής 
εργοδοσίας στην Ελλάδα και είχε δείξει τα συντεχνιακά δίκτυα προστασίας των µισθολογικών προνοµίων 
καθώς και τα πελατειακά και ρουσφετολογικά κυκλώµατα που τα διατηρούν και τα αναπαράγουν: «οι κρατικοί 
µηχανισµοί θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως χώροι άµεσης παραγωγής ιδιωτικών συµφερόντων, και 
κατά συνέπεια ως χώροι όπου συντελούνται διαδικασίες δόµησης και παγίωσης κοινωνικών οµάδων, 
των οποίων η πολιτική σπουδαιότητα µπορεί να είναι θεµελιώδης» 21.  

Θα σταθώ λίγο και στη σκέψη του Κονδύλη, γιατί µου φαίνεται εξαιρετικά επίκαιρη: «ακόµη 
και η απλούστερη σκέψη και γνώση φανερώνει, γράφει, ότι οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να γίνει 
µόνο µε την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, δηλαδή µε τον αντίστοιχο περιορισµό της 
κατανάλωσης, προπαντός όταν τα καταναλωτικά αγαθά η χώρα δεν τα παράγει αλλά τα εισάγει και 
για να τα εισάγει δανείζεται, δηλαδή εκχωρεί τις αποφάσεις για το µέλλον της στους δανειοδότες της. 
Ο δρόµος της ανάπτυξης είναι ο δρόµος της συσσώρευσης, ενώ ο δρόµος της (βραχυπρόθεσµης 
µόνον) ευηµερίας είναι ο δρόµος του παρασιτισµού, της εκποίησης της χώρας»22. Μπορεί κανείς να 
µη συµµερίζεται την ντεσισιονιστική πολιτική φιλοσοφία του Κονδύλη, οφείλει όµως να αναγνωρίσει 
ότι υπήρξε προφητικός διαπιστώνοντας ότι «η νεοελληνική ιστορία, έτσι όπως τη γνωρίσαµε στα 

                                     
20 Κ. Τσουκαλάς, Σκέψεις γύρω από τον κοινωνικό ρόλο της δηµόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα, σε «Το 
κράτος στον περιφερειακό καπιταλισµό», Εξάντας, 1985, (εκδ. Βεργόπουλος, Μουζέλης, Τσουκαλάς, κ.ά.), σ. 
125, όπου ακόµη προφητικά τονίζεται η ανάγκη µελέτης «των νέων συντεχνιακών µορφών ταξικής οργάνωσης 
που παγιώνονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία µιας νέας 
κοµµατικής πελατείας».  
21 Κ. Τσουκαλάς, Κοινωνικές προεκτάσεις της ∆ηµόσιας εργοδοσίας, σε ‘Κράτος, Κοινωνία και Εργασία, στη 
µεταπολεµική Ελλάδα’, Θεµέλο, 1986, σ. 53 επ., και σ. 78 όπου τόνιζε το ενδιαφέρον να ερευνήσουµε «τις 
νέες συντεχνιακές µορφές κοινωνικής οργάνωσης, που εµφανίζονται όλο και συχνότερα στις χώρες της 
περιφέρειας. Στο µέτρο που ο κορπορατισµός επιδιώκει και καταφέρνει να επιτύχει µε πολιτικές αποφάσεις 
επί τη βάσει των οποίων, άµεσα ή έµµεσα, θεσπίζονται οικονοµικά δικαιώµατα µιας κοινωνικής ή 
επαγγελµατικής κατηγορίας, είτε µε τη µορφή κρατικών παροχών ή εγγυήσεων είτε µε την µορφή 
κατοχύρωσης µονοπωλιακών εξασφαλίσεων σε µια αγορά που υποτίθεται ότι αυτορρυθµίζεται».  
22 Παναγιώτης Κονδύλης, Η παρακµή του Αστικού Πολιτισµού, από τη µοντέρνα στην µεταµοντέρνα εποχή 
και από τον φιλελευθερισµό στη µαζική δηµοκρατία, Θεµέλιο, 1991, σ. 31/32. Μερικές σκέψεις του αν και 
γράφτηκαν είκοσι χρόνια πριν είναι ανατριχιαστικά επίκαιρες: «Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι 
σηµερινοί Έλληνες µε την καθηµερινή τους πράξη κάνουν ό, τι µπορούν για να προσαρµοσθούν κατά το 
δυνατόν γρηγορότερα και καλύτερα στις συνθήκες της παρασιτικής κατανάλωσης και αυτή περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως τελική της συνέπεια τη διεύρυνση του χάσµατος ανάµεσα σε όσα 
παράγονται και σε όσα καταναλώνονται…». «Η ίδια σχιζοφρένεια διέπει και τη συµπεριφορά των κοµµάτων, 
τα οποία πλειοδοτούν σε εθνικιστική ρητορεία την ίδια στιγµή που εκποιούν τον κρατικό µηχανισµό και το 
κράτος γενικότερα για να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές απαιτήσεις των ψηφοφόρων τους»(σ. 45). 
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τελευταία διακόσια χρόνια φτάνει στο τέλος της…». Η Ελλάδα "βρίσκεται στους πιο χαµηλούς 
δείκτες καταµερισµού της υλικής και πνευµατικής εργασίας»23.  

Είκοσι χρόνια αργότερα, µπορούµε όλοι να διαπιστώσουµε ότι η υπόσχεση της 
Μεταπολίτευσης για µια διαρκή ευηµερία και ανθούσα δηµοκρατική κοινωνία έχει οριστικά 
διαψευσθεί, µεταξύ των άλλων και διότι: "η ευηµερία εξετράπη σε καταναλωτική βουλιµία, σε 
απληστία και κατασπατάληση. Ο άφρων δανεισµός δεν µπορεί πλέον να τροφοδοτήσει την άφρονα 
κατανάλωση, όταν οι πραγµατικοί µισθοί µειώνονται και, ακόµη χειρότερα, όταν χάνονται 
εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και η φτώχεια κατατρώει τα µεσοστρώµατα"24.  

Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα και κυρίως η ελληνική οικονοµία έπεφτε θύµα από τη 
δεκαετία ήδη του 80 των εγγενών αντιφάσεων του κεϋνσιανού προτύπου του κοινωνικού κράτους: 
«της εξασφάλισης της κοινωνικής συναίνεσης και της διατήρησης της καπιταλιστικής συσσώρευσης», 
σηµείωνε εύστοχα ο Γιάννης Βούλγαρης και συνέχιζε «οι αντιφάσεις αυτές είχαν καταλήξει στην 
εµπλοκή του χρυσού κύκλου: συνεχής ανάπτυξη-αύξηση απασχόλησης-δηµόσια παρέµβαση-
κοινωνικές πολιτικές. Έτσι, µέσα στην ατσαλοσύη, την εκλογικίστικη παραχολογία και τη σύγχυση 
της οικονοµικής πολιτικής πιστοποιείτο και στην Ελλάδα το τέλος αυτού του κύκλου. Το γεγονός 
αυτό δεν µειώνει τις ευθύνες της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας. Αντίθετα τις επιδείνωνε 
προσθέτοντας την ανικανότητα να κατανοήσουν εγκαίρως τις αλλαγές που είχαν επέλθει»25.  

Ο διαφορετικός αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στο πολίτευµα και στο πολιτικό σύστηµα 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, αξιοσηµείωτο, της παρούσας περιόδου, που πρέπει να έχουµε υπόψη 
µας, αν θέλουµε να προγνώσουµε τις πολιτικές και συνταγµατικές εξελίξεις.  

 

β) Κρίση εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας της πολιτικής εξουσίας. Πλήρης 

απονοµιµοποίηση του αντιπροσωπευτικού συστήµατος  

 

Η Μεταπολίτευση λήγει µε την πλήρη απαξίωση του υπάρχοντος πολικού και κοµµατικού 
συστήµατος, ενός συστήµατος που χάρισε, ωστόσο, στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία του 1975, 

                                     
23 Παναγιώτης Κονδύλης, ό.π., σ. 47 και πιο πάνω µε την ίδια σκληρή ειλικρίνεια: «…στην Ελλάδα οι 
ηδονιστικές αξίες του αυθορµητισµού και της αυτοπραγµάτωσης συµφύρθηκαν µε τις παµπάλαιες και 
πασίγνωστες επιχώριες έξεις της πνευµατικής νωθρότητας, του εξυπνακιδισµού και της ηµιµάθειας. Η 
σύµφυρση αυτή ήταν η φυσική και βολική είσοδος του µεταµοντερνισµού σ΄έναν τόπο όπου το αστικό 
εργασιακό ήθος είναι ουσιαστικά άγνωστο όχι µόνον στον τοµέα της υλικής παραγωγής, αλλά και στον τοµέα 
του πνεύµατος, όπου δεν διαµορφώθηκαν επιστηµονικές παραδόσεις µε συνοχή και µε µακροχρόνιους φορείς 
και όπου µίµοι και γελωτοποιοί εκπροσωπούνται µε ποσοστά ιδιαιτέρως υψηλά στους κύκλους των 
διανοουµένων, στα πανεπιστήµια και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης».  
24 Ν. Χυδάκης, Καθηµερινή, 19-11-2011 
25 Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Σταθερή ∆ηµοκρατία σηµαδεµενη από µεταπολεµική 
ισοτρία, 1974-1990, Θεµέλιο, 2001. σ. 328.  
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χάρις στη δηµιουργία µαζικών κοµµάτων και στην ανάδυση από τις εκλογές πειθαρχηµένων 
κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, οµαλότητα και σταθερότητα.  

Αυτό το σύστηµα κλυδωνίζεται, σήµερα, µέσα σε ένα κλίµα γενικευµένου εκφυλισµού και 
πολιτικής απογοήτευσης, αφού προηγουµένως ανέχτηκε και εξέθρεψε το ίδιο τη διαπλοκή της 
οικονοµικής µε την πολιτική εξουσία µαζί µε µια εκτεταµένη πολιτική διαφθορά και αφού εξοικείωσε επί είκοσι 
χρόνια την κοινή γνώµη και τους πολίτες µε τα σκάνδαλα και την σκανδαλολογία. Η χώρα πορευόταν χωρίς 
σταµατηµό µέσα σε ένα ορυµαγδό συνεχών αποκαλύψεων φαινοµένων διαφθοράς σε όλους τους 
τοµείς του δηµοσίου βίου και µεγάλης απαξίωσης θεσµών και φορέων. Μια εικόνα σκυθρωπή 
επισκίαζε τα τελευταία χρόνια τα επιτεύγµατα και τις ατέρµονες προσπάθειες για µεταρρύθµιση και 
εκσυγχρονισµό της πιο οµαλής κοινοβουλευτικά συνταγµατικής περιόδου, που γνώρισε ο τόπος 
µας26.  

 

Αυτό που τελικά έµεινε, ως βασικό χαρακτηριστικό της µεταπολιτευτικής περιόδου, είναι η 
αναξιοπιστία της πολιτικής εξουσίας και η βαθειά κρίση εµπιστοσύνης προς τους αντιπροσωπευτικούς 
θεσµούς, προς τη Βουλή και τους Βουλευτές της, τη νοµοθετική και αναθεωρητική εξουσία και 
κυρίως προς τα πολιτικά κόµµατα. Ο ∆ηµήτρης Τσάτσος27, σε µία από τις καίριες συνταγµατικο-
πολιτικές παρεµβάσεις στα δηµόσια πράγµατα του τόπου του, είχε επισηµάνει ότι η χώρα περνούσε 
από τα τέλη της δεκαετίας ήδη του 80 µια κρίση νοµιµοποίησης των θεσµών. Εντόπιζε µάλιστα την 
κρίση νοµιµοποίησης στην κρίση αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει την πολιτική και ειδικά την πολιτική 
εξουσία. Η αναξιοπιστία της πολιτικής είναι ένα σύµπτωµα που συνδέεται µε τη λειτουργία του 
θεσµού, µε την πραγµάτωσή του και αυτή µε τη σειρά της συναρτάται µε την πολιτική συµπεριφορά 
του φορέα του. Η πολιτική αναξιοπιστία του θεσµού παράγει κρίση νοµιµοποίησης, διότι πλήττει το 
κύρος του θεσµού, αφού του στερεί ένα συστατικό του στοιχείο, την αποδοχή και την συναίνεση των 
κυβερνωµένων: «κριτήριο κοινωνικής συναίνεσης είναι η αξιοπιστία της πολιτικής µε την οποία 
πραγµατώνονται οι θεσµοί»28.  

                                     
26 Βλέπε ενδεικτικά τις κριτικές αναλύσεις για την πρόσφατη πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, του Γιάννη 
Βούλγαρη, Η µοιραία πενταετία, Η πολιτική της αδράνειας, 2004-2009, Πόλις, ιδίως σ. 270, 324, 330, κυρίως 
όµως την προγενέστερη µελέτη του για την περίοδο γενικά της Μεταπολίτευσης µε τίτλο «Η Ελλάδα από την 
Μεταπολίτευση στην παγκοσµιοποίηση», Πόλις, 2008, όπου γίνεται µια πλήρης και συνθετική παρουσίαση 
της εξέλιξης όλων των πτυχών που πολιτικού συστήµατος από το 1974 έως το 2004. 
27 Ο πρώτος που επεσήµανε και ανέλυσε το σύµπτωµα της αναξιοπιστίας της πολιτικής είναι ο ∆ηµήτρης 
Τσάτσος, σε µια µελέτη του στο περιοδικό Αντί 346/1987 και αναπαράχθηκε στο τόµο, Ελληνική Πολιτεία, 
1974-1997, Καστανιώτης, 1998, Θεσµικά προβλήµατα αξιοπιστίας, σ. 29 επ.. Εκεί τόνιζε ότι το αίτηµα της 
νοµιµοποίησης κάθε εξουσίας και κατ΄εξοχήν της δηµοκρατικής απαιτεί την ύπαρξη πολιτικής και κοινωνικής 
συναίνεσης απέναντι σε αυτούς που ασκούν πολιτική εξουσία. Η αξιόπιστη λειτουργία του θεσµού αποτελεί 
άρα στοιχείο συστατικό της νοµιµοποίησης του και εξαρτάται από την συµπεριφορά του φορέα του και τη 
συναίνεση που αυτή συναντά.  
28 ∆. Τσάτσος, Ελληνική Πολιτεία, σ. 78. 
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Η κρίση αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης δεν άφησε ανέγγιχτη ούτε τη δικαστική εξουσία, 
δυστυχώς ως θεσµό, ενώ στιγµάτισε ανεξίτηλα τη ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε 
παρατεταµένη παρακµή και εκφυλισµό είχαν περιέλθει τα τελευταία χρόνια και οι συµµετοχικοί 
θεσµοί διοίκησης των πανεπιστηµίων, την ίδια στιγµή που το εκπαιδευτικό µας σύστηµα παρέπαιε 
και αναζητούσε απεγνωσµένα τρόπους να ορθοποδήσει και εκσυγχρονιστεί.  

Βρισκόµαστε, ως λαός, σήµερα µπροστά σε µια πολιτική κατάσταση στην οποία η κοινή 
γνώµη συνειδητοποιεί έκπληκτη ότι η δηµοκρατική αναγέννηση του 1975 είχε παρακµάσει, είχε εκφυλιστεί, 
υπό το βάρος της πολιτικής διαφθοράς, των πελατειακών σχέσεων, των συντεχνιακών συµπεριφορών του 
κρατικοδίαιτου συνδικαλισµού και της κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος. Η δηµοκρατική αναγέννηση 
στηριζόταν, µεταξύ των άλλων, σε µια απατηλή και υποθηκευµένη µε υπέρογκα δάνεια ευηµερία29. 
Είχε παραδοθεί στο θάµπος µιας επιδερµικής δηµοκρατικής ευφορίας, που υποθάλπονταν από µια 
καταναλωτική µανία και µια ακατάσχετη κοµµατική παραχολογία. Είχε ακόµη αφεθεί στη θαλπωρή 
ενός ευτραφούς ρητορικά και συνταγµατικά, αλλά καχεκτικού ασφαλιστικά, κοινωνικού κράτους, που κινδύνευε 
να καταρρεύσει ως χάρτινος πύργος, αφού τα θεµέλιά του, το ασφαλιστικό κεφάλαιο, ήταν σαθρά.  

Η πλέον σηµαντική, θεσµική επίπτωση αυτής της παρακµής είναι ή πλήρης απαξίωση ή 
απονοµιµοποίηση αυτού που αδόκιµα αποκαλείται πολιτικό σύστηµα, ενώ πρόκειται, αν θέλουµε να 
ακριβολογούµε, για κρίση νοµιµοποίησης του αντιπροσωπευτικού συστήµατος και ειδικότερα της σχέσης 
αντιπροσώπευσης εκλογέως και εκλεγοµένου. Η άτυπη αλλά καθοριστική σχέση εµπιστοσύνης που 
πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους έχει διαρραγεί. Το αξίωµα του αντιπροσώπου-βουλευτή έχει χάσει 
την θεσµική του ακτινοβολία, την αίγλη του. Ο θεσµός της πολιτικής αντιπροσώπευσης έχει 
απολέσει το κύρος του και ο φορέας του δεν δικαιολογεί την ύπαρξή του, δηλαδή την εκλογή του.  

Ο βίος της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας στην Ελλάδα µόνον ως πολιτικό δράµα µπορεί 
να αναπαρασταθεί. Γνώρισε στη διάρκεια δύο µόνον δεκαετιών αυτό που άλλες ευρωπαϊκές 
δηµοκρατίες χρειάστηκαν µισό µόνον αιώνα για να συνειδητοποιήσουν: τον θρίαµβο και την παρακµή 
της ιδέας της αντιπροσωπευτικής ∆ηµοκρατίας. Την ίδια χρονική περίοδο που αποκαθίσταντο και 
εδραιώνονταν οι δηµοκρατικοί και κοινοβουλευτικοί θεσµοί στη χώρας µας και λειτουργούσε οµαλά 
µε αξιοζήλευτη κυβερνητική σταθερότητα το συνταγµατικό πολίτευµα, την ίδια χρονική περίοδο, 
από το µέσον της περιόδου, η χώρα βίωνε καθηµερινά την παρακµή, την πολιτική απαξίωση των 
αντιπροσωπευτικών της θεσµών. Ποτέ άλλοτε στη συνταγµατική µας ιστορία οι συνταγµατικοί µας 
θεσµοί, κοινοβουλευτική δηµοκρατία, κράτος δικαίου και δικαιώµατα, δεν ήταν τόσο, καλά, τυπικά, 

                                     
29 Εδώ ισχύει η παρατήρηση του Jacques Attali, «Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, µε τη δηµοκρατία να 
κατακτάται σταδιακά µέσα από επαναστάσεις και απελευθερωτικούς πολέµους, ο λαός γίνεται σιγά σιγά 
κυρίαρχος. Η άλλη όψη της νεοαποκτηθείσας εξουσίας, ωστόσο, είναι ότι ο λαός είναι στο εξής υπεύθυνος για 
τις επιπτώσεις του δηµόσιου χρέους στα προσωπικά του εισοδήµατα - και σε αυτά των παιδιών του. Στο τέλος 
του αιώνα µετά από εκατοντάδες χρεοστάσια και δύο παγκοσµίους πολέµους, το δηµόσιο χρέος έχει γίνει και 
αυτό παγκόσµιο, ένας τρόπος για την παρούσα γενιά να ζεί παρασιτικά σε βάρος των επόµενων γενεών» 
(Jacques Attali, Παγκόσµια κατάρρευση σε 10 χρόνια; ∆ηµόσιο χρέος: η τελευταία ευκαιρία, Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, 2010, σ.79. 
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κατοχυρωµένοι και ποτέ άλλοτε δεν ήταν, ταυτόχρονα τόσο απαξιωµένοι ή και για πολλούς πλήρως 
καταρρακωµένοι ή τόσο αναξιόπιστοι30.  

Η προηγούµενη διαπίστωση συµπορεύεται ουσιαστικά µε µια ανάλογη σκέψη του Γάλλου 
στοχαστή Γκωσέ, ο οποίος στο πρώτο τόµο του βιβλίου του(...)31, αναφερόµενος στη ∆ηµοκρατία 
γενικά σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο είχε εντοπίσει την ακόλουθη ιστορικής σηµασίας 
αντίφαση της εποχής µας: η ∆ηµοκρατία ως πολίτευµα και ως ιδέα είναι στην εποχή µας 
οικουµενικά καταξιωµένη, ποτέ άλλοτε δεν είχε γνωρίσει τόση αίγλη και δεν αισθανόταν τόσο καλά 
εδραιωµένη. Και όµως ποτέ άλλοτε δεν έδειχνε τόσο άδεια εσωτερικά και τόσο ανήµπορη.  

Η δηµοκρατία δεν είχε πλέον εξωτερικούς εχθρούς είχε αποκτήσει όµως έναν αδυσώπητο, 
αδιόρατο αντίπαλο: τον εαυτό της. Η δηµοκρατία εναντίον του εαυτού της, αυτός ήταν, άλλωστε, ο τίτλος 
ενός προγενέστερου βιβλίου του ίδιου συγγραφέα32.  

Το ίδιο και η Ελληνική ∆ηµοκρατία φαίνεται να µην απειλείται πλέον από εξωτερικούς εχθρούς, 
κινδυνεύει όµως από τον κακό εαυτό της, µαραζώνει κατατρώγοντας τα σωθικά της.  

Αυτή είναι κατά τη γνώµη µου η µείζων αντίφαση της µεταπολιτευτικής εποχής: η µορφή και 
η βάση του πολιτεύµατος, ως προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, είναι εκεί, σταθερή 
και ακλόνητη, και µας κοιτά απρόσωπα και παγερά, ανέπαφη. Και εµείς στεκόµαστε απέναντί της, 
παραζαλισµένοι ή αλλόφρονες και πάντως χαµένοι. ∆ιερωτόµαστε για το αν έχουµε ή δεν έχουµε 
ακόµη δηµοκρατία και κοινωνικό κράτος, αν έχει καταλυθεί ή όχι η συνταγµατική νοµιµότητα, η 
εθνική και λαϊκή κυριαρχία ή το κράτος δικαίου. ∆ιερωτόµαστε αν η δηµοκρατία και το κοινωνικό 
κράτος είναι απτές πραγµατικότητες ή πλάσµατα της φαντασίας µας.  

Το αξιοπερίεργο µάλιστα είναι ότι ενώ διαπιστώνουµε βαθειά κρίση της ∆ηµοκρατίας και 
του αντιπροσωπευτικού συστήµατος, κρίνουµε, ωστόσο, και επικρίνουµε, καταγγέλλουµε και 
κατακρίνουµε πράξεις και αποφάσεις της Κυβέρνησης µε αποκλειστικό αξιακό γνώµονα πάντα τη 
δηµοκρατία και την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και όχι κάποιο άλλο πολίτευµα ή ιδεατό σύστηµα, 
όπως το πρώτο ήµισυ του εικοστού αιώνα είχαµε ως κανόνα αναφοράς και σύγκρισης τον 
σοσιαλισµό ή την αποκαλούµενη πραγµατική δηµοκρατία. Ακόµη και αυτοί που αναθεµατίζουν 
συνταγµατικά το Μνηµόνιο, επικαλούνται, για να ξορκίσουν το κακό και να καταγγείλουν τα δεινά 
που επέρχονται, την παραβίαση του Συντάγµατος και την προσβολή της εθνικής και λαϊκής 
κυριαρχίας, απόδειξη της αντοχής και καθολικής αποδοχής των δηµοκρατικών αξιών.  

                                     
30 Βλέπε σχετικά και τις αναλύσεις του Νίκου Αλιβιζάτου, Το Σύνταγµα και οι εχθροί του στην Νεοελληνική 
ιστορία, 1800-2010, Πόλις, 2011. ιδίως σελ. 498 επ. 659 επ.. Και για την µεταπολιτευτική περίοδο 
γενικότερα τα πολιτικά κείµενα του ∆. Τσάτσου, Ελληνική Πολιτεία, 1974-1997, Καστανιώτης, 1998, ιδίως 
σελ. σ. 69 επ.  
31 Marcel Gauchet, La révolution moderne, Ι, Gallimard, 2007, σ. 15 επ.  
32 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle même, Gallimard, 2002. σ. 176 επ. 
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Αλλά και όσοι αντιµετωπίζουν το Μνηµόνιο ως σανίδα σωτηρίας, πάλι στο Σύνταγµα-
γνώµονα καταφεύγουν και τη ∆ηµοκρατία επικαλούνται, όταν θέλουν να δικαιολογήσουν τα µέτρα 
που λαµβάνονται και τις αλλαγές που συντελούνται. Στις οξύτατες πολιτικές τους αντιπαραθέσεις οι 
αντιµαχόµενες µερίδες έχουν, όλες τους, έναν κοινό αξιολογικό κώδικα: την αντιπροσωπευτική 
δηµοκρατική διακυβέρνηση. ∆εν υπάρχει άλλος πολιτικός ορίζοντας..  

  

Συµπέρασµα: η ανάγκη ανοικοδόµηση µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ εκλογέων 

και εκλεγοµένων και υπέρβασης της κρίσης αξιοπιστίας της πολιτικής  

 

Εν κατακλείδι, ζούµε µια εποχή όπου βασιλεύει η αβεβαιότητα και το άγνωστο, ο φόβος του 
αύριο και η παντελής κοινωνική ανασφάλεια σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Τα φαινόµενα αυτά παρατηρούνται συνήθως σε εποχές µεταβατικές, όπως είναι η δική µας, 
σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, σε εµφύλιους ή παγκόσµιους πολέµους, που κυοφορούν επώδυνα 
µια νέα εποχή. Επανακαθορίζονται οι σχέσεις του κράτους µε την οικονοµία και την κοινωνία αλλά 
και του ατόµου µε το κράτος και την κοινωνία. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί υπαγορεύονται, ας το 
επαναλάβουµε, από παράγοντες που δεν ελέγχονται ούτε ορίζονται από το εθνικό κράτος. 
Συντελούνται και επιβάλλονται εκτός της εθνικής επικράτειας, από παράγοντες διεθνείς, 
δυσδιάκριτους και εν πολλοίς ανεξέλεγκτους, από δυνάµεις της παγκόσµιας αγοράς. 

Ένας νέος κόσµος γεννιέται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο µέσα από 
συγκρούσεις, έριδες, ρήξεις και οδύνες και κοινωνική ανασφάλεια. Ας τον αφουγκραστούµε, ας 
προσπαθήσουµε να τον καταλάβουµε, αν θέλουµε να παρέµβουµε συνειδητά για να τον 
επηρεάσουµε ή και να τον αλλάξουµε και όχι απλώς να τον υποστούµε αγκιστρωµένοι δογµατικά 
στις κλονιζόµενες από τους παγκόσµιους ανέµους βεβαιότητές µας, οργισµένοι και αγανακτισµένοι 
απλώς για την αδικία και το κακό που µας έτυχε. Αν πιστεύουµε ειλικρινά ότι µπορούµε να 
ορίζουµε, έστω και εν µέρει, την εθνική µας µοίρα και δεν θέλουµε να µετατραπούµε σε παθητικούς 
και ανήµπορους θεατές της, οφείλουµε να συνειδητοποιήσουµε τα όρια και τις δυνατότητές µας και 
να καταλάβουµε αυτό που γίνεται χωρίς εµάς και για µας, καθώς και αυτό, το ελάχιστο, που 
µπορούµε να κάνουµε, Εµείς, ως οργανωµένο, εύτακτο και αυτο-προσδιοριζόµενο πολιτικό και 
κοινωνικό σύνολο.  

Το τελευταίο, προϋποθέτει όµως µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ εκλογέων και 
εκλεγοµένων, που δεν µπορεί να εγκαθιδρυθεί παρά µε την ανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής 
και των πολιτικών. Η ανάκτηση της αξιοπιστίας συναρτάται φυσικά µε την αποκατάσταση του κύρους 
των θεσµών, µόνο που στην προκειµένη περίπτωση το κύρος τους εξαρτάται και αυτό από την 
‘πολιτικά ενάρετη και λειτουργικά αποτελεσµατική’ συµπεριφορά των φορέων τους. Πρόκειται άρα 
για ζήτηµα αξιόπιστης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του θεσµού, -επισηµαίνει ο ∆. Τσάτσος- την 
οποία πραγµατώνει ο φορέας του  
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Ο θεσµός δεν λειτουργεί από µόνος του, ούτε υπάρχει µόνο στα νοµικά κείµενα. 
Ενσαρκώνεται και λειτουργεί από τον φορέα του. ∆εν είναι άρα η αντιπροσώπευση γενικά και 
αφηρηµένα ως θεσµός το πρόβληµα στον τόπο µας, αλλά η ζωντανή και συγκεκριµένη σχέση 
αντιπροσώπευσης. Αυτή η τελευταία πάσχει και χρειάζεται πολιτική αγωγή. 

 Η κρίση είναι βαθειά, δοµική και άτυπη, αξιακή και θεσµική µαζί, δεν αφορά τόσο το 
αρχέτυπο της σχέσης πολιτικής αντιπροσώπευσης, όσο τις εφαρµογές και πρακτικές που αυτό το ίδιο 
στηρίζει και καλύπτει. Χρειάζεται να καθιερωθεί µια άλλη λειτουργία του θεσµού καθώς και άλλες 
πρακτικές από τους φορείς του, που δεν καθιερώνονται όµως από η µία µέρα στην άλλη ούτε απλά 
µε ένα νέο ή µε µια νέα αναθεώρηση.  


