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H ϋκτακτη ανϊγκη ωσ η νϋα legitimitas: Προκαταρκτικϋσ ςκϋψεισ για μια 

διεπιςτημονικό προςϋγγιςη του ευρωπαώκού δικαύου  

 

-Η Επιςτήμη του Ευρωπαΰκού Δικαίου, διαπνεόμενη από την 

αίςθηςη μιασ απατηλήσ αυτάρκειασ, αδιάφορη προσ τισ 

αναλύςεισ και τισ διερωτήςεισ των λοιπών ανθρωπιςτικών 

επιςτημών (Geisteswissenschaften), αλλά και προσ το 

ςυςτηματικό διάλογο με αυτέσ, είναι εκ των πραγμάτων 

καταδικαςμένη ςε μια παραλυτική ςταςιμότητα, με 

απομειωμένη την όποια τησ αναλυτική ευκρίνεια και 

μεθοδολογική ςυνοχή. 

- Βαςική προςδοκώμενη ςυνειςφορά του επιςτημονικού 

κλάδου του ευρωπαΰκού δικαίου είναι η ςυνδρομή ςτην 

καλλιέργεια ενόσ άκρωσ ςημαντικού ςτοιχείου για την 

επιβίωςη τησ ΄Ενωςησ: ςτη δόμηςη ταυτοτικών τόπων, 

περιεκτικά το έχω και αλλού ονομάςει - με νοητικό ορίζοντα 

την απώτατη ςτιγμή και τελετουργία δικαιικήσ αποτύπωςησ 

ή και ενςτάλλαξησ ταυτοτικήσ υπόςταςησ ςτον μακρύ χρόνο: 

Το Σύνταγμα – «ευρωπαΰκή ςυνταγματική ταυτότητα». 

  

 

Ι. Ειςαγωγικϋσ προ-επιςημϊνςεισ 

        Το παρόν κείμενο - δεν χρηςιμοποιώ, εκουςύωσ εν προκειμϋνω, τον όρο 

μελέτη - ϋχει ωσ επιδιωκόμενη ςτόχευςη τη ςχηματικό καταγραφό των βαςικών 

προκλόςεων που αντιμετωπύζει η προςπϊθεια επαναπροςδιοριςμού του 

ςτύγματοσ του ευρωπαώκού δικαύου ςτο πλαύςιο τησ δομικόσ ςημερινόσ κρύςησ 

τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ. Ωσ εύναι εγγενϋσ ςε κϊθε ςυμπύκνωςη κϊποιων 

προκαταρκτικών ςκϋψεων, ϋτςι και η παρούςα προςδοκϊ να ςυντεύνει ςτην 

καταγραφό ερεθιςμϊτων προσ περαιτϋρω επιςτημονικό διερεύνηςη. Αυτό η 

καταγραφό δεν επιχειρεύται με την αξύωςη να εύναι πλόρησ, πόςω μϊλλον 

οριςτικό, γνωρύζοντασ ότι η περαιτϋρω εμβϊθυνςη ςτην όλη θεματικό απαιτεύ 

διεξοδικότερεσ αναπτύξεισ, εννοιολογόςεισ και ςτοιχειοθετόςεισ. Δεν ξϋρω 
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εξϊλλου, αν θα όταν ακριβόσ η εκτύμηςη ότι κϊθε ςυλλογιςμόσ, πόςω μϊλλον 

απόφανςη, για το ρόλο και τον αυτοπροςδιοριςμό του Δικαύου μπορεύ να εύναι 

κϊτι ϊλλο από ιςτορικόσ, ότοι απεικονύζων τη δυναμικό και ανϊγκη τησ 

ιςτορικόσ ςυγκυρύασ, προκαταρκτικόσ και εν τϋλει ημιτελήσ. 

        Κατ΄ αυτό την ϋννοια, το μη οριςτικό τησ καταγραφόσ τϋτοιων ςκϋψεων 

ςυνδϋεται και με την πεπούθηςη ότι η οριοθϋτηςη του ρόλου του Δικαύου ςτα 

ςυμφραζόμενα τησ ευρωπαώκόσ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ εύναι εγγενώσ 

δυναμικό και κατ’ ουςύαν απεραύωτη, προςαρμοζόμενη ςτη διακύμανςη τησ 

ανοικτόσ ιςτορικότητασ του πολιτικού πλαιςύου τησ ενωςιακόσ πορεύασ: Μια 

δυναμικό διϊςταςη, η οπούα ςυνεπηρεϊζει και τη ςυγκεκριμενοπούηςη τησ ύδιασ 

τησ τελολογύασ του ενωςιακού εγχειρόματοσ. Eντούτοισ, αυτό η προρρηθεύςα 

παρατόρηςη δεν πρϋπει να ςυνιςτϊ ανϊςχεςη εν ςχϋςει με την ϋςτω 

επιγραμματικό καταγραφό κϊποιων επιςημϊνςεων ενδεχομϋνωσ κρύςιμων για 

ϋναν επιςτημονικό κλϊδο, το ευρωπαώκό δύκαιο, εξόχωσ κομβικό, αλλϊ και 

ϋχοντα ςυχνϊ τύχει μιασ μϊλλον αποςτειρωμϋνησ προςϋγγιςησ ςτη μϋχρι 

ςόμερα επιςτημονικό παραγωγό. Το αποςτειρωμϋνο τησ προςϋγγιςησ, επεξηγώ 

προειςαγωγικϊ, ανϊγεται, θεωρώ, κατϊ κύριο λόγο ςε μια ενύοτε αυτϊρεςκα 

αυτοπεριοριςτικό, αλλϊ τόςο λειψό -ειδικϊ ςόμερα- πρόςληψη του ευρωπαώκού 

δικαύου ωσ μιασ νοητόσ επιςτημονικόσ νηςύδασ λύγο πολύ αποκομμϋνησ από τισ 

ϊλλεσ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ. Ενόψει τούτου, το παρόν κεύμενο αναδεικνύει ωσ 

χρόςιμο εργαλεύο για την επιςτημονικό προςϋγγιςη και κατανόηςη τησ 

ενωςιακόσ ϋννομησ τϊξησ τη μεθοδολογικό προςϋγγιςη μιασ ςτοχαςτικήσ, 

κριτικήσ διεπιςτημονικότητασ (κατϊ την ϋννοια τησ reflexive 

interdisciplinarity)1. Αυτό εν πολλούσ ςυνυφαύνεται με την προςπϊθεια κριτικόσ 
                                                           
1 Πρβλ. με περαιτϋρω παραπομπϋσ Αl. Kemmerer, Krise des Europarechts, Europarecht 

in der Krise: Recht, Politik und Ökonomie, Max Planck Institute for Comparative Public 

Law & International Law (MPIL), Research Paper No. 2017-22, M. Nettesheim, Krisen im 

Recht und Krise des Rechts – Oder: Ist die Finanzkrise auch eine 

Rechtskrise?, EUROPARECHT 2016, Beiheft 1, ςελ. 1 επ. Βλ. επύςησ H. Delfs, 

Komplementäre Integration. Grundlegung und Konstitutionalisierung des Europarechts 

im Kontext, Tübingen 2015, F. Nicola/B. Davies (εκδ.), EU Law Stories: Contextual and 

Critical Histories of European Jurisprudence, Cambridge 2017, J. Bailleux, Penser l’ 

Europe par le droit: L’invention du droit communautaire en France, Paris 2014. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050433##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050433##
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θϋαςησ του ευρωπαώκού δικαύου και του ρόλου του ςε ςτενό ςυνύφανςη με τα 

ςυν-φραζόμενα (Kontexte)2, εντόσ των οπούων το Δύκαιο παρϊγεται και 

εξελύςςεται (intra- und interdisziplinäre Kontextualisierung). 

Επανϋρχομαι κατ’ αυτό την ϋννοια ςε προκαταρκτικϋσ ςκϋψεισ που ϋχω και 

αλλού διατυπώςει ςε κεύμενϊ μου3 για το ςημαντικό ρόλο που καλεύται να 

διαδραματύςει το ευρωπαώκό δύκαιο ςτισ ςυμπληγϊδεσ τησ πολυςχιδούσ κρύςησ 

τησ ευρωπαώκόσ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ. Ενόψει του ότι αυτό η κρύςη, όπωσ 

και κϊθε δομικό κρύςη τησ ενωςιακόσ οντότητασ, οφεύλει να αξιοποιεύται για τη 

ςυγκρότηςη του ταυτοχρόνωσ ανοικτού και μαχόμενου θεςμικού τησ μϋλλοντοσ, 

η πρωτογενόσ μεθοδολογικό αφετηρύα αυτών των ςκϋψεων εύναι κοινό: Το 

διαρκϋσ τησ προςπϊθειασ απόρριψησ τησ αυτοαναφορικότητασ του 

επιςτημονικού λόγου, ενόψει του ότι και ο ύδιοσ ςυγκροτεύται εντόσ 

ςυγκεκριμϋνων ςυμφραζομϋνων και αναλυτικών δεδομϋνων, τα οπούα 

αναμορφώνει, αναδομεύ ςυνταςςόμενοσ με υφιςτϊμενα αναλυτικϊ ςχόματα και 

ενύοτε ςυγκροτών νϋα.      

ΙΙ. Σύγχρονεσ προκλήςεισ για το Ευρωπαΰκό Δίκαιο 

1. Προκλήςεισ για το εν γένει Δίκαιο και την επιςτήμη του 

                                                           
2 Αυτό η προςϋγγιςη ςυγκλύνει προφανώσ και με τισ ευρύτερησ εμβϋλειασ θεμελιακϋσ 

ςκϋψεισ του Derrida για τη διαςύνδεςη τησ γλώςςασ με την καταςκευό νοόματοσ, οι 

οπούεσ ςυχνϊ ςχηματικϊ ςυμπυκνώνονται ςτην εμβληματικό φρϊςη «il n'y a pas de 

hors-texte». Ο Derrida επεξόγηςε (βλ. J. Derrida, Afterwords: Toward An Ethic of 

Discussion, Col. Limited, Inc, Northwestern University Press, 1988, ςελ. 136) ωσ εξόσ την 

εν λόγω πολυςχολιαςμϋνη του διατύπωςη ‘which for some has become a sort of slogan, 

in general so badly understood, of deconstruction (...) means nothing else: there is 

nothing outside context’. Πρβλ. ςχετικϊ με περαιτϋρω παραπομπϋσ Chr. Turner, Jacques 

Derrida: Deconstruction, http://criticallegalthinking.com/2016/05/27/jacques-

derrida-deconstruction 

3 Α. Μεταξϊσ, O  “επαπειλούμενοσ” δικανικόσ και κοινοβουλευτικόσ λόγοσ - Σκϋψεισ για 

την ανϊγκη ςυγκρότηςησ μιασ ευρωπαώκόσ ςυνταγματικόσ ταυτότητασ, Το Σύνταγμα 

(ΤοΣ), Τεύχοσ 1ο, Εκδ. Σϊκκουλα, Αθόνα 2012, ςελ. 293 επ., Α. Μεταξϊσ/Ι. Pernice, Η 

Ευρώπη ςε Κρύςη, Ανϊμεςα ςε Δύκαιο και Πολιτικό, Εκδόςεισ Ι. Σιδϋρησ, 2015. 
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      Το Δύκαιο καθύςταται καθημερινϊ όλο και πιο πολυδιϊςτατο, 

πολυαναφορικόσ προϋλευςησ, ‘πολυκαταγωγικό’ - αυτόσ θα μπορούςε να εύναι 

ϋνασ όροσ που θα εδύνατο να υιοθετηθεύ ςτην εγχώρια επιςτημονικό μασ 

ςυζότηςη, για να αποτυπώςει ακριβϋςτερα το φαινόμενο ότι το Δύκαιο 

υπόκειται ςόμερα ςε ευρεύα διϊχυςη των κανονιςτικών του πηγών -. Έννομεσ 

τϊξεισ και δικαιικϊ ςυςτόματα διαπλϋκονται, διαμορφώνουν ςχϋςεισ 

πλουραλιςτικόσ ςυνύπαρξησ ό και μεύζονοσ ανταγωνιςμού.4 Η θεωρύα τησ 

αμιγώσ κρατικόσ, ό ϋςτω, εν ςτενό εννούα κρατικογενούσ προϋλευςησ τησ 

δικαιοπαραγωγικόσ λειτουργύασ, ϋχει και αυτό πολλαπλώσ αμβλυνθεύ. Η 

‘υφαρπαγό του νόμου’, με ϊλλα λόγια, η αποςταςιοπούηςη τησ διαδικαςύασ 

κανονιςτικόσ παραγωγόσ από τη θεςμοποιημϋνη πολιτικό εξουςύα, αλλϊ και το 

φαινόμενο τησ ‘μετούκηςησ’ του Νόμου από τη ςφαύρα επιρροόσ και 

αρμοδιότητασ τησ νομοθετικόσ εξουςύασ, η οπούα εύναι παραδοςιακϊ 

επιφορτιςμϋνη με τη νομοπαραγωγό5, αλλϊ ενύοτε και από τισ κοινωνικϋσ δομϋσ, 

εντόσ των οπούων ο Νόμοσ θα εφαρμοςθεύ6, θϋτουν και αυτϊ μεύζονα και 

ςύνθετα θϋματα αναζότηςησ και, εν ςυνεχεύα, νομιμοπούηςησ τησ νομοθετικόσ 

‘αυθεντύασ’. Και όλα τούτα ς’ ϋνα περιβϊλλον ϋντονησ διαπλοκόσ του εθνικού με 

το υπερεθνικό και μεταεθνικό επύπεδο, αλλϊ και ποιοτικών μεταλλϊξεων του 

ύδιου του εξουςιαςτικού φαινομϋνου και των τεχνικών τησ κυβερνητικόσ ό, 

πλϋον, τησ λεγόμενησ ‘διακυβέρνηςησ’. Μεταλλϊξεων αναπόφευκτων ςτην εποχό 

τησ ςυντετμημϋνησ πολιτικόσ διαβούλευςησ και του περιοριςμού του εν γϋνει 

ουςιαςτικϊ ςτοχαςτικού χρόνου, λόγω και τησ ραγδαύασ επικυριαρχύασ των 

νϋων τεχνολογιών.7 

                                                           
4 Πρβλ. D. Grimm/Al. Kemmerer/Chr. Möllers, ‘Recht im Kontext. Ausgangspunkte und 

Perspektiven’, ςτο: των ιδύων (επιμ.), Gerüchte vom Recht, Nomos Verlag, Schriftenreihe 

„Recht im Kontext“, Bd. 1, 2015, ςελ. 11 επ. 

5 Α.Ι.Δ. Μεταξϊσ, ‘Καταςτϊςεισ ανϊγκησ. Άδοξεσ μορφϋσ και διλημματικϋσ πρωταρχύεσ’, 

ςτο: του ιδύου, Το Δύκαιο τησ ανϊγκησ και η διϊςταςισ τησ νομολογύασ Συμβουλύου 

Επικρατεύασ και Αρεύου Πϊγου, Επετειακό Ανατύπωςη, 2017, Εκδ. Ευραςύα, ς. 361 επ. 

6 Βλ. J. Eckert, Gerüchte vom Recht, ό.π., ςελ. 227.  

7 Βλ. Α.Ι.Δ. Μεταξϊ, ό.π. 
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     Τούτων λεχθϋντων, οι προκλόςεισ για τη νομικό επιςτόμη και το Δύκαιο εν 

γϋνει εύναι, θα ϋλεγα, κορυφαύεσ και βιωτικϋσ. Η νομικό επιςτόμη καλεύται να 

βρει τουσ κώδικεσ, αλλϊ και τισ βϋλτιςτεσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ, για να 

ςυγκροτόςει την αυτοκατανόηςό τησ ς’ ϋνα πλαύςιο μιασ όλωσ απαραύτητησ, ωσ 

προαναφϋρθηκε, κριτικόσ, ςτοχαςτικήσ διεπιςτημονικότητασ, αλλϊ, θα 

προςϋθετα, και κριτικόσ επανεπεξεργαςύασ ενόσ φορμαλιςμού ςε ςχϋςη με τισ 

προςεγγύςεισ που διϋπουν τη διακλαδικό δόμηςό τησ. Ποιεσ εύναι ςόμερα, ϊραγε, 

οι ‘ςαφεύσ’ διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ μεταξύ ιδιωτικού και δημοςύου δικαύου, ποια 

η διϊκριςη μεταξύ εθνικού δικαύου και υπερεθνικού -αυξημϋνησ μϊλιςτα τυπικόσ 

ιςχύοσ- ευρωπαώκού δικαύου, του οπούου η κανονιςτικό διεύςδυςη ολοϋνα και 

μεγεθύνεται, καταλαμβϊνοντασ, κατ’ ουςύαν, όλεσ τισ πτυχϋσ τησ κοινωνικόσ και 

οικονομικόσ δραςτηριότητασ; Ποια τα διακυβεύματα εςωτερικών 

διαςφαλύςεων μεύζονοσ μϊλιςτα νομιμοπούηςησ, που πρϋπει να διαςφαλύζει ϋνα 

ςύςτημα Δικαύου, ωσ το ενωςιακό, όταν ςυγκροτεύται από κανονιςτικϋσ 

επιταγϋσ, οι οπούεσ όχι μόνο διειςδύουν ςτισ, κατϊ την παραδοςιακό ϋςτω 

θεώρηςη, ‘δημοκρατικϊ’ νομιμοποιημϋνεσ εθνικϋσ, αλλϊ και υπερϋχουν αυτών; 

Τα προαναφερόμενα, ενδεικτικϊ διατυπωνόμενα ερωτόματα αυτονοότωσ δεν 

μπορούν εδώ να απαντηθούν. Εύναι τόςο θεμελειακϊ που ακόμη και η ςυνοπτικό 

τουσ προςπϋλαςη δια τησ διατύπωςησ κϊποιων θϋςεων του γρϊφοντοσ θα τα 

αδικούςε κατ’ ουςύαν. Xρόςιμο εύναι, εντούτοισ, να ςυναχθούν από τισ 

εμπεριεχόμενεσ ςε αυτϊ διερωτόςεισ δύο προκαταρκτικϊ θεμελιακϊ 

ςυμπερϊςματα:  

α) Η αυτοαναφορικό, ςτενϊ δογματικό, προςϋγγιςη του Δικαύου ςυνϊντηςε προ 

πολλού τα όριϊ τησ. Τούτο ιςχύει κατϊ μεύζονα λόγο, θα ϋλεγα -εξαρχόσ ύςχυε 

κατ’ εξοχόν εδώ- για τον κλϊδο του ευρωπαώκού δικαύου. Η προςπϊθεια 

κατανόηςησ και ερμηνεύασ του (ςτο ενωςιακό δύκαιο μϊλιςτα ςυχνότατα 

νομολογιακϊ διαπλαςμϋνου) κανόνα δικαύου ερόμην των κοινωνικών, 

ιςτορικών, αιςθητικών, πολιτικών και ψυχολογικών ακόμη ςυμφραζομϋνων 

(«Kontexte»)8, καθώσ και του εν γϋνει πλαιςύου, εντόσ του οπούου αυτόσ 

                                                           
8 Η διερεύνηςη αυτών των ςυμφραζομϋνων του κανόνα δικαύου παραπϋμπει, βϋβαια, ςε 

μια διαδικαςύα εγγενώσ ρευςτό και μη επιδεχόμενη (ό τουλϊχιςτον όχι πϊντα) 

‘οριςτικών’ απαντόςεων, με την ϋννοια ότι τα εκϊςτοτε ‘ςυμφραζόμενα’ 
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παρόχθη, εύναι όχι μόνον αλυςιτελόσ, αλλϊ και κατϊ κανόνα λανθαςμϋνη: θα 

οδηγόςει κατϊ πϊςα πιθανότητα ςε μεύζονεσ απορύεσ ό, το χειρότερο, ςε 

εςφαλμϋνα ςυμπερϊςματα. Επιςτόμη του Ευρωπαώκού Δικαύου διαπνεόμενη 

από την αύςθηςη μιασ απατηλόσ αυτϊρκειασ, αδιϊφορη προσ τισ αναλύςεισ και 

τισ διερωτόςεισ των λοιπών ανθρωπιςτικών επιςτημών (Geisteswissen-

schaften), αλλϊ και προσ το ςυςτηματικό διϊλογο με αυτϋσ, εύναι εκ των 

πραγμϊτων καταδικαςμϋνη ςε μια παραλυτικό ςταςιμότητα, με απομειωμϋνη 

την όποια τησ αναλυτικό ευκρύνεια και μεθοδολογικό ςυνοχό.9 

β) Εν όψει τησ πολλαπλότητασ των πηγών δικαύου, τησ ςυνύπαρξησ πλειόνων 

εννόμων τϊξεων, τησ ςυμβύωςησ δικαιικών ςυςτημϊτων, αλλϊ και τησ εν γϋνει 

μετϊλλαξησ του εξουςιαςτικού φαινομϋνου προσ κατευθύνςεισ δυςχερώσ 

προςπελϊςιμεσ από την παραδοςιακό πολιτειολογικό θεώρηςη, η νομικό 

επιςτόμη οφεύλει να επαναπροςεγγύςει ερμηνευτικϊ θεμελιακϋσ ϋννοιεσ, ςτη 

βϊςη των οπούων ςυγκροτούςε την αυτοκατανόηςό τησ, να εντοπύςει το 

ποιοτικώσ διαφοροποιημϋνο πλϋον εννοιολογικό τουσ περιεχόμενο και να 

επαναπροςδιορύςει τισ ςχϋςεισ τησ αναφορικϊ με αυτό.  

  

                                                                                                                                                                      
τοποθετούνται, με τη ςειρϊ τουσ, εντόσ ϊλλων πολυςχιδών ςυμφραζομϋνων. Εδώ, 

τύθεται το θϋμα τησ επιλογόσ των κριτηρύων τησ αναλυτικόσ προςϋγγιςησ τησ 

μεθοδολογύασ του Δικαύου, επύ των οπούων δύναται να δομηθεύ η De-

Κontextualisierung, διαδικαςύα ςυναφόσ με την ντεριντιανό αποδόμηςη. Αυτϊ τα 

ςύνθετα θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ ζητόματα δεν μπορεύ να αναλυθούν επαρκώσ ςτο 

παρόν κεύμενο. Για διεξοδικϋσ αναλύςεισ επ’ αυτού, πρβλ. D. Grimm/Al. Kemmerer/Chr. 

Möllers, ό.π., με περαιτϋρω παραπομπό ςε W. Ernst, Gelehrtes Recht. Die Jurisprudenz 

aus der Sicht des Zivilrechtslehrers, ςε: Engel/Schön (εκδ.), Das Proprium der 

Rechtswissenschaft, Tübingen 2007, ςελ. 15 επ. Για την εγγενώσ „ανοικτό» νοητικό 

διαδικαςύα τησ αποδόμηςησ και τισ διαςτύξεισ μεταξύ Δικαύου και Δικαιοςύνησ πρβλ. J. 

Derrida, Force of Law. Τhe mystical Foundation of Authority, ςτο: Cornell et all (εκδ.) 

Deconstruction and the possibility of Justice, Routledge 1992, ςελ. 8 επ., όπου και οι 

αναπτύξεισ του J. Derrida ςε αντιςτούχιςη με το κεύμενο του W. Benjamin “Για μια 

κριτικό τησ βύασ”(„Zur Kritik der Gewalt“).  

9 Διακηρυκτικϊ Ul. Haltern, Europarecht und das Politische, Mohr Siebeck, 2005. 
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2. Οι ειδικότερεσ προκλήςεισ για το ευρωπαΰκό Δίκαιο  

Το Δύκαιο, μασ λϋει ο Ul. Haltern, ςυνιςτϊ εν γϋνει πρϊξη ςημαςιοδότηςησ 

(«Praxis der Bedeutungszuschreibung»), δομεύ τισ προςλόψεισ και οπτικϋσ μασ, 

πριν καν δομόςει τον θεςμικό και κανονιςτικό ιςτό του κοινού μασ βύου. «Κατ’ 

αυτόν την ϋννοια, η ϋλλειψη ςημϊνςεων ςτο ενωςιακό επύπεδο εύναι γνόςιο 

θϋμα τησ νομικόσ επιςτόμησ.»10  

      Μια προςεκτικό ματιϊ ςτην ιςτορικό εξελικτικό πορεύα τησ ευρωπαώκόσ 

ενοποιητικόσ διαδικαςύασ πεύθει πρϊγματι ότι εύναι δεν εύναι ανακριβόσ ο 

ιςχυριςμόσ ότι διαχρονικϊ το Δύκαιο ϋθεςε τισ προώποθϋςεισ αλλϊ και 

διαμόρφωςε τισ μορφϋσ11 τησ θεςμικόσ ωρύμανςησ του ενωςιακού εγχειρόματοσ 

και η Πολιτικό ακολούθηςε12. To Δικαςτόριο τησ Ένωςησ (ΔΕΕ) μϋςω τησ 

νομολογύασ του (α) και (β) η νομικό θεωρύα, ςε ςημαντικό τησ τμόμα, 

ςυνϋτειναν καύρια ςτη θεμελύωςη τησ differentia specifica τησ ενωςιακόσ 

ϋννομησ τϊξησ αλλϊ και ςτην υπϋρβαςη του εγγενούσ ςε κϊθε υπερεθνικό δύκαιο 

ςχετικού ελλεύμματοσ κανονιςτικότητασ, ότοι τησ ελαττωμϋνησ αυτόματησ 

δεςμευτικότητασ και επιβολόσ των θεςπύςεών του.  

(α) Εύναι αληθϋσ και οφεύλει να αναδεικνύεται, ότι το ΔΕΕ μορφοπούηςε το 

ιςχύον ςε χρόνο που το πολιτικό όχι μόνο δεν όταν ϋτοιμο να το πρϊξει, αλλϊ 

και αντιτύθετο ρητϊ ςτην ύδια την ωρύμανςη τησ ενωςιακόσ ϋννομησ τϊξησ και, 

                                                           
10 Ul. Haltern, Europarecht und das Politische, ό.π., ςελ. 2: „Das europäische 

Bedeutungsdefizit ist folglich ein genuines Thema der Rechtswissenschaft“.  

11 Για τη διαςύνδεςη και αλληλεπύδραςη Νόμου και Μορφόσ (Gestalt) ς’ ϋνα ευρύτερο 

επύπεδο φιλοςοφικόσ θεώρηςησ, η οπούα ςτη ςυνϋχεια ςυνυφαύνεται με την Gestalt 

Theory ςε επιμϋρουσ κλϊδουσ των κοινωνικών επιςτημών πρβλ. τισ αναπτύξεισ του Κ. 

Riezler, Gestalt und Gesetz – Entwurf einer Metaphysik der Freiheit, Halle 1924, όπου 

και η εμβληματικό ειςαγωγικό φρϊςη: “Die Wissenschaft entdeckt Gesetze; um 

Gestalten weiß das Lebendige“. 

12 Πρβλ. τισ διεξοδικϋσ τεκμηριώςεισ ςε Α. Μεταξϊ, Σκϋψεισ για την ποιοτικό 

ιδιαιτερότητα τησ ενωςιακόσ ϋννομησ τϊξησ, Εφημερύδα Διοικητικού Δικαύου, 

Τεύχοσ 3/2016, Εκδόςεισ Σϊκκουλα, Αθόνα-Θεςςαλονύκη, ςελ. 346 επ. Βλ. επύςησ τισ 

όλωσ ενδιαφϋρουςεσ αναπτύξεισ ςτο Ulrich Haltern / Andreas Bergmann (επιμ.), Der 

EuGH in der Kritik, Tübingen, Mohr Siebeck 2012. 
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δι’ αυτόσ, ςτη θεςμικό ωρύμανςη τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ. Ενδεικτικό εδώ 

εύναι η δόμηςη όχι απλώσ περιφερειακών θεωρητικών αρχών αλλϊ των ύδιων 

των δογματικών θεμελύων του ενωςιακού δικαύου: Το τρύπολο, αρχό τησ 

υπεροχόσ, αρχό του αμϋςου αποτελϋςματοσ και η αρχό τησ ευθύνησ των κρατών 

μελών επύ παραβϊςεων του ενωςιακού δικαύου, κατ’ ουςύαν ποτϋ δεν υπόρξε 

απόρροια πολιτικόσ αυτοδϋςμευςησ και τοποθϋτηςησ του ενωςιακού νομοθϋτη, 

αν τούτο ϋγινε τόποσ πολιτικόσ ςυναύνεςησ μεταξύ των κρατών μελών – ςε ποιο 

βαθμό αυτό ακόμη και ςόμερα περιβϊλλεται με πεπούθηςη κατ΄ ουςύαν 

ςύνταξησ και ςυναύνεςησ, εύναι μια ϊλλησ τϊξεωσ ςυζότηςη -, το οφεύλει ςτη 

δυναμικό, επεκτατικό τελολογύα του Δικαςτηρύου. Το Δύκαιο ςυνεπώσ ϋθεςε 

τισ προώποθϋςεισ τησ θεςμικόσ ωρύμανςησ τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ 

και η πολιτικό ακολούθηςε. Χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα εν προκειμϋνω 

ςυνιςτϊ η πολυςχιδούσ επύδραςησ και ςυμβολιςμού ςτοιχειοθϋτηςη τησ 

ευθύνησ των κρατών μελών επύ παραβϊςεων του ενωςιακού δικαύου, αρχόσ 

γενομϋνησ από τη θεμελιακό απόφαςη Francovich13.  

(β) Η επιςτημονικό θεωρύα του ευρωπαώκού δικαύου ςυνϋδραμε δια τησ 

διαμόρφωςησ των διανοητικών και επιςτημολογικών προώποθϋςεων 

ουςιαςτικόσ αποδοχόσ τησ ποιοτικόσ θεςμικόσ ωρύμανςησ του ενοποιητικού 

φαινομϋνου. Αν και η προςπϊθεια κατϋτεινε αρχικϊ κατϊ κύριο λόγο ςτην 

εμπϋδωςη των βαςικών ενωςιακών ελευθεριών και των κανονιςτικών 

προώποθϋςεων τησ εν γϋνει Ενιαύασ Αγορϊσ, ςτην πορεύα κατϋςτη ςαφϋσ ότι το 

Δύκαιο όταν ανϊγκη να υποβοηθόςει και ϊλλεσ, πιο εξελιγμϋνεσ, κατ’ ουςύαν 

πολιτικϋσ ςτοχεύςεισ και ταυτοτικϋσ αναγκαιότητεσ: εκκινώντασ από την 
                                                           
13 Ωσ γνωςτόν δεν υφύςταται καμύα, ακόμη και ςόμερα, κοντϊ 30 ϋτη μετϊ τη 

δημοςύευςη τησ κομβικόσ απόφαςησ Francovich, ρητό κανονιςτικό θϋςπιςη τησ όλωσ 

θεμελιακόσ αρχόσ τησ ευθύνησ των κρατών μελών ςε κϊποια κανονιςτικό πηγό του 

ενωςιακού δικαύου, γεγονόσ προφανώσ όχι τυχαύο. Εντούτοισ, η ιςχύσ τησ - ωσ τυπικό 

παρϊδειγμα ultra vires νομολογιακόσ δρϊςησ χαρακτηριςθεύςασ από μεύζον μϊλιςτα 

τμόμα τησ ευρωπαώκόσ επιςτημονικόσ θεωρύασ - αρχόσ δεν αμφιςβητεύται ςόμερα από 

καμύα πλευρϊ. Πρβλ. αναλυτικϊ Α. Μεταξϊ, Ευθύνη του Δημοςύου για παραβϊςεισ του 

κοινοτικού δικαύου από αποφϊςεισ των ανωτϊτων εθνικών δικαςτηρύων, Εκδ. 

Σϊκκουλα, Αθόνα-Θεςςαλονύκη, 2005, με κριτικϋσ αναφορϋσ ςτην ξενόγλωςςη 

βιβλιογραφύα.  
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προςταςύα των θεμελιωδών δικαιωμϊτων ωσ ϋκφραςη μιασ ηθικόσ 

κανονιςτικότητασ του ενωςιακού πεδύου, οργανώνοντασ κανονιςτικϊ τη δομικό 

αρχό και αξύα τησ ενωςιακόσ αλληλεγγύησ μεταξύ των κρατών μελών14 και 

φθϊνοντασ μϋχρι τη ςυγκρότηςη του ενωςιακού πολίτη δια τησ θϋςπιςησ τησ 

ευρωπαώκόσ ιθαγϋνειασ, τησ Unionsbürgerschaft. 

Στο εγγύσ παρελθόν, εύχα διατυπώςει και αλλού την κϊτωθι επιςόμανςη, η 

οπούα μϊλλον δεν ϋχει (δυςτυχώσ) απωλϋςει την επικαιρότητϊ τησ: Η 

ευρωπαώκό ενοπούηςη βιώνει μια εποχό αποδόμηςησ βεβαιοτότων και ριζικού 

μεταςχηματιςμού των θεμελιακών θεςμικών και ςημαςιολογικών ςταθερών, με 

βϊςη τισ οπούεσ ςυγκροτούςε τον προςανατολιςμό τησ, αλλϊ και τισ 

κανονιςτικϋσ οριοθετόςεισ και επιλογϋσ τησ. Αυτό η διεργαςύα ϋχει πλόξει 

βαθύτατα τουσ δομικούσ ςυνεκτικούσ δεςμούσ τησ, ϋχει αμβλύνει το αύςθημα 

του ςυνανόκειν των πολιτών τησ, οδηγεύ δε και ςε μια αυξημϋνη απροςδιοριςτύα 

ςε ςχϋςη με την ‘τελολογύα’ τησ (Finalität), τον ςκοπό δηλαδό τησ κοινόσ μασ 

πορεύασ, αλλϊ και το περιεχόμενο μιασ ςυνεκτικόσ κοινόσ αφόγηςησ (Narrativ) 

που νοηματοδοτεύ τον κοινό αυτοπροςδιοριςμό μασ.15  

        Από κοινού με αυτϋσ τισ επιςημϊνςεισ, διετύπωςα την ϊποψη ότι, ςε αυτό τη 

δύςκολη καμπό μεύζονοσ δυςανεξύασ τησ Πολιτικόσ, βαςικό προςδοκώμενη 

ςυνειςφορϊ του επιςτημονικού κλϊδου του ευρωπαώκού δικαύου εύναι η 

ςυνδρομό ςτην καλλιϋργεια ενόσ ϊκρωσ ςημαντικού ςτοιχεύου για την επιβύωςη 

τησ ΄Ενωςησ: ςτη δόμηςη ταυτοτικών τόπων, περιεκτικϊ το ϋχω και αλλού 

                                                           
14 Βλ. αναλυτικϊ Θ. Γαλϊνη, Η αλληλεγγύη ςτην ενωςιακό δικαιοταξύα - Απόπειρα 

προςϋγγιςησ μιασ θεμελιακόσ αξιακόσ αρχόσ του ενωςιακού δικαύου, Νομικό 

Βιβλιοθόκη 2017. 

15 Α. Μεταξϊσ ςτο: Α. Metaxas/Ι. Pernice, H Ευρώπη ςε Κρύςη. Ανϊμεςα ςε Δύκαιο και 

Πολιτικό, Δύγλωςςη Έκδοςη (ελληνικϊ-γερμανικϊ), Εκδόςεισ Σιδϋρησ, Απρύλιοσ 2015. 

Για την ϋννοια και τη ςημαςύα του «αφηγόματοσ» για την Ένωςη, πρβλ. με περαιτϋρω 

παραπομπϋσ W. Streeck, Narrative über Europa. Geschichten, Märchen, Sakralisierungen 

und andere dienliche Konstrukte, Lettre International 117, ςελ. 59 επ., F. Weber, Formen 

Europas. Rechtsdeutungen, Sinnfrage und Narrativ im Rechtsdiskurs um die Gestalt der 

Europäischen Union, Der Staat 55 (2016), ςελ. 151 επ., Αl. Assmann, Auf dem Weg zu 

einer europäischen Gedächtniskultur? 2. Aufl. 2018, Wien – Picus, ςελ. 20 επ.  



 10 

ονομϊςει - με νοητικό ορύζοντα την απώτατη ςτιγμό και τελετουργύα 

δικαιικόσ αποτύπωςησ ό και ενςτϊλλαξησ ταυτοτικόσ υπόςταςησ ςτον 

μακρύ χρόνο: Το Σύνταγμα – «ευρωπαΰκή ςυνταγματική ταυτότητα»16. Η 

ςυζότηςη για την κρύςη του ευρωπαώκού ςυνταγματιςμού πρϋπει, θεωρώ, να 

υπηρετεύ αυτό την καύρια λειτουργικότητα τησ ςυμβολόσ ςτη ςυγκροτημϋνη 

διατύπωςη απόψεων ςε ςχϋςη με την ταυτότητα τησ Ένωςησ, αλλϊ και την 

(ςόμερα πλϋον) κρύςιμη τελολογύα τησ. Με ϊλλα λόγια: Το ευρωπαώκό Δύκαιο και 

ο ευρωπαώκόσ ςυνταγματιςμόσ οφεύλει να ςυντεύνει θεμελιακϊ ςτην ανϊγκη η 

Ένωςη να «προκαλϋςει την υποςτόριξό τησ» από τουσ πολύτεσ17 ςυγκροτώντασ 

τισ προσ τούτο προώποθϋςεισ. 

Αυτό η επιδιωκόμενη ςυμβολό ςυναρτϊται ϊμεςα (αλλϊ και διϋρχεται 

μϋςω αυτόσ) και με την κριτικό επεξεργαςύα όρων και εννοιών κομβικών για την 

αναλυτικό προςϋγγιςη τησ πολύπλευρησ αυτόσ κρύςησ τησ ενοποιητικόσ 

διαδικαςύασ, δια τησ οπούασ (κριτικόσ επεξεργαςύασ) το ευρωπαώκό δύκαιο θα 

επαναςυγκροτόςει τον ρόλο και την προοπτικό του. Στο μϋτρο που η προοπτικό 

τησ ενωςιακόσ ‘ολοκλόρωςησ’, οι ενωςιακού θεςμού, αλλϊ και -τούτο μϊλιςτα 

εύναι εξόχωσ επύκαιρο- οι προτϊςεισ για την ϋξοδο από την κρύςη ςυγκροτούνται 

ςτη βϊςη κομβικών παραδοςιακών πολιτειολογικών εννοιών (λ.χ. κατϊςταςη 

ϋκτακτησ ανϊγκησ και υπϋρβαςό τησ, ‘ομοςπονδιακό κρϊτοσ’ ό ομοςπονδύα 

κρατών, κρατικό κυριαρχύα και ςυςτολό τησ, ςύνταγμα - ςυνταγματοπούηςη, 

δημοκρατικό αρχό και δημοκρατικό νομιμοπούηςη κ.ϊ.), η θεωρύα οφεύλει, 

νομύζω, αναδεικνύοντασ την ιςτορικότητϊ τουσ, να αντιμετωπύςει τη μετα-

βλητότητα του περιεχομϋνου τουσ. Στο πλαύςιο αυτό, ϋχει την υποχρϋωςη να 

επεξεργαςτεύ και τισ μεθοδολογικϋσ ςυνϋπειεσ τησ υπϋρβαςησ του πρωτογενώσ 

κρατικογενούσ χαρακτόρα των ςυγκεκριμϋνων εννοιών, ο οπούοσ διαμορ-

φώθηκε μϋςα ςε όλωσ διαφορετικϋσ, εν ςχϋςει με τισ ςημερινϋσ, πολιτειολογικϋσ 

και πολιτικϋσ ςυνθόκεσ. Το ενωςιακό δύκαιο οφεύλει, ςυνεπώσ, να επεξεργαςτεύ 

                                                           
16 Βλ. Α. Μεταξϊ, O „επαπειλούμενοσ» δικανικόσ και κοινοβουλευτικόσ λόγοσ - Σκϋψεισ 

για την ανϊγκη ςυγκρότηςησ μιασ ευρωπαώκόσ ςυνταγματικόσ ταυτότητασ, ό.π. 

17 Παραφρϊζω εδώ τη ρωλςιανό διατύπωςη για τισ αντιλόψεισ περύ Δικαιοςύνησ. Επ’ 

αυτού πρβλ. το ςημαντικό ϋργο του Γ. Μολύβα, Δικαιώματα και θεωρύεσ Δικαιοςύνησ – 

Rawls, Dworkin, Nozick, Sen, εκδ. ΠΟΛΙΣ 2004.  
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τισ ςήμερα αναγκαύεσ ανανοηματοδοτόςεισ αυτών των κομβικών εννοιών. Το 

‘ςόμερα’ τονύζεται, καθότι η νοηματοδότηςη και, εν γϋνει, η ερμηνευτικό 

προςπϋλαςη θεμελειακών εννοιών και μεγεθών δεν μπορεύ, εξ’ οριςμού, να εύναι 

οριςτικό18.  

Κατϊ ςυνϋπεια, αν η επιςτόμη του ευρωπαώκού δικαύου δεν 

ςηματοδοτόςει, μϋςα και από την κριτικό επανεπεξεργαςύα του εννοιολογικού 

τησ εξοπλιςμού, την πολύ ευρύτερη λειτουργικότητα του Δικαύου ςτα ςημερινϊ 

ςυμφραζόμενα τησ κρύςησ τησ ενωςιακόσ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ, θα 

περιοριςθεύ ςτο ρόλο του κανονιςτικού οδηγού μιασ όλωσ περικεκομμϋνησ, 

λειψόσ τελολογύασ. Έτςι λ.χ., για όςουσ η αποκλειςτικό ςτόχευςη τησ Ε.Ε. 

οφεύλει να περιοριςθεύ ςτη δημιουργύα μιασ Κοινόσ Αγορϊσ με ςυνθόκεσ 

ελεύθερου ανταγωνιςμού, το Δύκαιο οφεύλει να υπηρετεύ μια ςύςτοιχη 

εργαλειακότητα, ότοι να ςυγκροτεύ τισ κανονιςτικϋσ προώποθϋςεισ τησ 

μετϊβαςησ ςε αυτό την αποκλειςτικό ςτρατηγικό, τελολογικό ςτόχευςη. Ασ μου 

επιτραπεύ να πω, το ϋχω γρϊψει ϊλλωςτε και αλλού, ότι θεωρώ την, εν λόγω, 

ςτόχευςη εξόχωσ ρηχό, αλλϊ και ιςτορικϊ ξεπεραςμϋνη, ςε κϊθε δε περύπτωςη 

ανεπαρκό να αντιμετωπύςει τα ςημερινϊ θεμελιακϊ ζωτικϊ διακυβεύματα τησ 

ενοποιητικόσ διαδικαςύασ και πορεύασ19. 

ΙΙΙ. Καταςτϊςεισ ανϊγκησ και ευρωπαώκό Δύκαιο 

      Στο πλαύςιο αυτό, κρύςιμοσ εννοιολογικόσ τόποσ ςτη ςύγχρονη 

πολιτικό πρακτικό, με ιδιαύτερη μϊλιςτα ϋμφαςη ςτην ενωςιακό πολιτικό 

πραγματικότητα, εύναι αυτόσ τησ ‘κατάςταςησ ανάγκησ ή εξαίρεςησ’. Χωρύσ 

προφανώσ το παρόν κεύμενο να φιλοδοξεύ να προβεύ ςε μια ολοκληρωμϋνη 

διεξοδικό ανϊλυςη τησ υπόςταςησ τησ εν λόγω ϋννοιασ,20 ούτε καν ςε μια 

                                                           
18 Πρβλ. εδώ τισ θεμελιακϋσ ςκϋψεισ του Δ. Θ. Τςϊτςου, Η ϋννοια τησ Δημοκρατύασ ςτην 

Ευρωπαώκό Συμπολιτεύα, Εκδ. ΠΟΛΙΣ, 2007, ιδύωσ ςελ. 70 επ. Βλ. επύςησ Γ. 

Παπαδημητρύου, Η αργόςυρτη πορεύα προσ την ευρωπαώκό ομοςπονδύωςη – Επύκαιροι 

προβληματιςμού, 1997, ςελ. 34 επ.  

19 Α. Μεταξϊσ, Η Ευρώπη ςε Κρύςη – Ανϊμεςα ςε Δύκαιο και Πολιτικό, ό.π. 

20 Οι εννοιολογικϋσ οριοθετόςεισ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι εγγενώσ δυςχερεύσ και 

δυναμικϋσ. Για τισ μεύζονεσ δυςκολύεσ ςυγκρότηςησ μιασ ςυνεκτικόσ ‘ςυνταγματικόσ 
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περιγραφό τησ τυπολογύασ τησ εργαλειακόσ αξιοπούηςησ, ςτην οπούα αυτό 

υπόκειται ςτο περιβϊλλον τησ δομικόσ κρύςησ τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ, θα 

επιχειρηθεύ κϊτωθι μια ςυνοπτικό αναφορϊ ςτο θϋμα υπό μορφό κϊποιων 

βαςικών προκαταρκτικών παρατηρόςεων και επιςημϊνςεων. Αυτϋσ κατα-

τεύνουν ςτην ενδεικτικό, παραδειγματικό αξιοπούηςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ  για 

την ανϊδειξη τησ ςημαςύασ που ϋχει η νοητικό επαναπρόςληψη και ερμηνεύα 

κομβικών πολιτειολογικών όρων για την επιςτόμη του ευρωπαώκού δικαύου.   

      Κατ’ αρχϊσ, γιατύ εύναι ςημαντικό η θεωρητικό εναςχόληςη με το 

εννοιολογικό ςχόμα τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και των επύκαιρων ςημαςιολογικών 

μετεξελύξεών του; Μια περιεκτικό, ςύντομη, προφανώσ όχι αποκλειςτικό 

απόκριςη θα όταν ότι το οριακό εύναι και το κατ’ εξοχόν εννοιολογικϊ 

καύριο. Αναζητώντασ το όριο, αναλύοντασ την εξαίρεςη, ερχόμαςτε 

αναπόφευκτα πιο κοντϊ και ςτην κατανόηςη του κανόνα. Με ϊλλα λόγια, 

μελετώντασ τον τρόπο με τον οπούο μια ϋννομη τϊξη επιλϋγει να αντιμετωπύςει 

την οριακό (ακόμη και για την ύδια τησ την ύπαρξη) κατϊςταςη, 

ςυνειδητοποιούμε πολλϊ και για την ύδια τη φυςιολογύα τησ κανονικότητασ, 

αλλϊ και αντλούμε παραςτϊςεισ για τον τρόπο που το Δύκαιο εν γϋνει 

αντιμετωπύζει κρύςεισ, εν προκειμϋνω την κρύςη τησ Ένωςησ. ‘Ιςωσ υπερβολικό, 

αλλϊ πϊντωσ χαρακτηριςτικό εύναι η επιςόμανςη του C. Schmitt, ότι η έκτακτη 

ανάγκη ϋχει για τη νομικό επιςτόμη ςημαςύα ανϊλογη του θαύματοσ ςτη 

θεολογύα.21 

                                                                                                                                                                      
θεωρύασ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ’ (eine Verfassungstheorie des Ausnahmezustandes), 

ενόψει του ότι αυτό, κατϊ μύα ϊποψη ϋςτω, επιχειρεύ να οριοθετόςει κανονιςτικϊ το 

κανονιςτικϊ μη οριοθετόςιμο (das schlechthin Nicht-Normierbare), βλ. τισ εκτενεύσ 

αναφορϋσ και παραπομπϋσ ςτο: An. Anter/V. Frick, Der verdrängte Carl Schmitt – Ernst-

Wolfgang Böckenfördes Diagnostik des Ausnahmezustandes, ςτο: R. Voigt (επιμ.), 

Ausnahmezustand – Carl Schmitts Lehre von der kommissarischen Diktatur, Nomos 

Verlag, 2013. 

21 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 9η Εκδ., 

2009, Berlin, ςελ. 43. Bλ. και τισ ενδιαφϋρουςεσ αναλύςεισ ςτο 

M. Lemke (Hrsg.), Ausnahmezustand: Theoriegeschichte – Anwendungen – Per-

spektiven, Springer 2017. 
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1) Η παραδοςιακό θεώρηςη τησ «ϋκτακτησ ανϊγκησ»  

α) Σύμφωνα με την παραδοςιακό πολιτειολογικό θεώρηςη, ςτοιχεύο τησ 

εννοιολογικόσ υπόςταςησ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι το χαρακτηριςτικό του 

όλωσ εκτϊκτου και τησ προςωρινότητασ. Σύμφυτοσ με αυτό εύναι, κατϊ 

κανόνα22, και ο εγγενώσ ςυντηρητικόσ χαρακτόρασ τησ: Το δύκαιο τησ ανϊγκησ 

κατατεύνει ςτην αποκατϊςταςη του status quo ante, ότοι υφύςταται για να 

καταςτεύ εφικτό η υπϋρβαςη τησ ύδιασ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και η επαναφορϊ 

τησ προώφιςταμϋνησ (προ τησ παρεύςφρηςησ των ϋκτακτων ςυνθηκών) 

κανονικότητασ. Κανονικότητα δεν ςημαύνει οπωςδόποτε αποκατϊςταςη του 

ιδύου ακριβώσ corpus κανονιςτικών ρυθμύςεων που ύςχυαν προ τησ ϋκτακτησ 

ανϊγκησ, αλλϊ αποκατϊςταςη τησ προώφιςταμϋνησ, κυρύωσ πολιτειακόσ και 

θεςμικόσ, δομικήσ κανονικότητασ. 

β)  Έτερο βαςικό χαρακτηριςτικό τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι η κρατικογενόσ 

αναφορϊ τησ. Πρόκειται για ϋναν μηχανιςμό ςυνταγματικόσ ποιότητασ, 

κατατεύνοντα ςτη διαςφϊλιςη τησ κρατικήσ υπόςταςησ ϋναντι μιασ όλωσ 

ϋκτακτησ ζωτικόσ τησ απειλόσ. 

Με ϊλλα λόγια, το Δύκαιο τησ Ανϊγκησ -κατϊ κανόνα τουλϊχιςτον- ςυνιςτϊ 

τμήμα τησ ϋννομησ τϊξησ και όχι μϋγεθοσ κεύμενο εκτόσ τησ. Και τούτο διότι 

δεν αποτελεύ, τυπολογικϊ ϋςτω, διϊρρηξό τησ.23 Αντιθϋτωσ, θα μπορούςε κανεύσ 

περιεκτικϊ να το περιγρϊψει ωσ το ενυπϊρχον ςτην ύδια την ϋννομη τϊξη 

οργανωμϋνο κανονιςτικό πλαύςιο που θεςπύζει τουσ όρουσ τησ εξαιρετικόσ, 

προςωρινόσ ςυντεταγμϋνησ ϊρςησ τησ. Το Δύκαιο τησ Ανϊγκησ ςυνιςτϊ ςυνεπώσ 

το κανονιςτικό πλαύςιο που θεςπύζει και ςυγκροτεύ τη ‘νόμιμη’ προςωρινό ϊρςη 

                                                           
22 Υπϊρχει και η ςμιττιανό εξαύρεςη τησ λεγόμενησ «souveräne Diktatur», η οπούα ςε 

αντύςτιξη με τη ςυνόθη μορφό, ότοι την «kommissarische Diktatur», δεν κατατεύνει 

ςτην αποκατϊςταςη τησ υφιςτϊμενησ ςυνταγματικόσ τϊξησ, αλλϊ ςτην εγκαθύδρυςη 

μιασ δομικώσ νϋασ και ενόσ νϋου πολιτικού ςυςτόματοσ, λ.χ. μετϊ από ϋναν εμφύλιο 

πόλεμο, μια επανϊςταςη, μια πολεμικό ςύρραξη κλπ. Πρβλ. επύ των προαναφερθϋντων 

εκτενώσ C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitäts-

gedanken bis zum proletarischen Klassenkampf, 7 Aufl. 2006, München-Leipzig. 

23 Πρβλ. C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitäts-

gedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 1964 (1928), ςελ. 137. 
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(ό τον μερικό περιοριςμό) τησ κανονιςτικόσ ιςχύοσ βαςικών διατϊξεων ό αρχών 

που ςυγκροτούν την ύδια την ϋννομη τϊξη.  

2) Ποιοτικϋσ και λειτουργικϋσ μετατοπύςεισ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

      Αυτϊ ςυνιςτούν την λύγο πολύ παραδοςιακό κλαςικό θεώρηςη του δικαύου 

τησ ανϊγκησ. Πού βριςκόμαςτε όμωσ ςόμερα; Πλϋον, ‘καταςτϊςεισ εξαύρεςησ 

καθύςτανται ςυχνϊ ο κανόνασ, και η ‘ϋκτακτη ανϊγκη’ ϋχει χϊςει τον ‘έκτακτο’ 

χαρακτόρα τησ24. Αυτό η ποςοτικό πύκνωςη οδηγεύ ςε μια προώούςα 

αποδραματοπούηςη τησ κατϊςταςησ ανϊγκησ, η οπούα αμβλύνει αναπόφευκτα 

και τα αντανακλαςτικϊ αντύδραςησ αλλϊ και την πυκνότητα του ελϋγχου από 

την κοινωνύα των πολιτών αλλϊ –ς’ ϋνα διαφορετικό μεν, καύριο δε, πλαύςιο- και 

από τη δικαςτικό εξουςύα. Έχω μιλόςει και αλλού για τον επαπειλούμενο λόγο 

ό τη μεταφορικϊ νοούμενη «επαπειλούμενη δικαιοδοτικό κρύςη»25. 

      Κατ’ αρχϊσ, ςόμερα oι γενεςιουργού παρϊγοντεσ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ϋχουν 

ποιοτικϊ μετατοπιςθεύ από το επύπεδο των πολϋμων, των ςτϊςεων και των 

εξεγϋρςεων κατϊ κύριο λόγο ςτο χώρο τησ οικονομύασ, όπωσ θα μπορούςαμε να 

ςχηματικϊ να παρατηρόςουμε26. Στο ςύγχρονο παγκοςμιοποιημϋνο οικονομικό 

περιβϊλλον τησ εποχόσ μασ, ο χειριςμόσ, λ.χ., επενδυτικών πρωτοβουλιών 

Τραπεζών ό επενδυτικών funds ςτην ϊλλη πλευρϊ του Ατλαντικού, δύναται να 

                                                           
24 Βλ. G. Agamben, Κατϊςταςη εξαύρεςησ - Όταν η «ϋκτακτη ανϊγκη» μετατρϋπει την 

εξαύρεςη ςε κανόνα, Εκδ. Πατϊκη, 2007. Πρβλ. και την ανϊλυςη του Γ.  Καραβοκύρη για 

την ϋνθεςη τησ προβληματικόσ ςτην ελληνικό ςυνταγματικό τϊξη ςτην όλωσ 

ενδιαφϋρουςα μονογραφύα του “Το Σύνταγμα και η κρίςη: Από το δίκαιο τησ ανάγκησ 

ςτην αναγκαιότητα του δικαίου”, Εκδ. Κριτικό, 2014. 

25 Πρβλ. με εκτενεύσ παραπομπϋσ ςτην εγχώρια και ευρωπαώκό επιςτημονικό ςυζότηςη 

Α. Μεταξϊ, Ο «επαπειλούμενοσ» δικανικόσ και κοινοβουλευτικόσ λόγοσ - Σκϋψεισ για την 

ανϊγκη ςυγκρότηςησ μιασ ευρωπαώκόσ «ςυνταγματικόσ ταυτότητασ», Το Σύνταγμα, 

2012, ςελ. 293-314. Bλ. Και J. H. H. Weiler, United in fear - The loss of Heimat and the 

crises of Europe, in: Papadopoulou/Pernice/Weiler (eds.), Legitimacy Issues of the 

European Union in the Face of Crisis – Dimitris Tsatsos in memoriam, Hart/Nomos, 

2017, 359 επ. 

26 Πρβλ. την ενδιαφϋρουςα ανϊλυςη του J. Vogl, Der Souveränitätseffekt, Diaphanes, 

Zürich-Berlin 2015. 
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θϋςει ςε κύνηςη μεύζονεσ ςυςτημικϋσ κρύςεισ, δυνϊμενεσ να παραγϊγουν ούτω 

καλούμενεσ καταςτϊςεισ ‘ϋκτακτησ ανϊγκησ’ ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε.  

         Σε κϊθε περύπτωςη, η ϋκτακτη ανϊγκη και το δύκαιό τησ πρϋπει να ιδωθούν 

-ςτα ενωςιακϊ ςυμφραζόμενα- ανεξϊρτητα από την πρωτογενώσ κρατικογενό 

αφετηρύα τουσ. Τούτο δεν εύναι ϊλλωςτε πρωτότυπο, υπό την ϋννοια ότι όλεσ οι 

κατϊ τη ςύλληψό τουσ πρωτογενώσ κρατικογενεύσ εννοιακϋσ καταςκευϋσ, 

τιθϋμενεσ ςτα ςυμφραζόμενα του μεταεθνικού μορφώματοσ τησ Ένωςησ, 

υφύςτανται ςημαςιολογικϋσ και λειτουργικϋσ μετατοπύςεισ. Το αυτό ιςχύει για 

την ϋννοια τησ κυριαρχύασ27. H μετατόπιςη τησ απόφαςησ ςτο υπερεθνικό 

επύπεδο ςυνεπϊγεται την ανϊγκη εντοπιςμού μηχανιςμών παραγωγόσ 

νομιμοπούηςησ αλλϊ και κυριαρχύασ εντόσ του ύδιου του υπερεθνικού πεδύου. Ο 

κρύςιμοσ χώροσ τησ πολιτικόσ και νομικόσ Απόφαςησ μετατοπιζόμενοσ ςτο 

υπερεθνικό επύπεδο ςυςτϋλλει το πεδύο τησ εθνικόσ κυριαρχύασ. Εδώ 

προςεγγύζουμε ϋνα κρύςιμο ςταυροδρόμι: Αυτό η μετϊθεςη τησ αρμοδιότητασ 

λόψησ τησ Απόφαςησ ςτο υπερεθνικό επύπεδο δεν μπορεύ να οδηγεύ ςτην 

εξϊλειψη τησ δυνατότητασ αποτελεςματικόσ δημοκρατικόσ ςυμμετοχόσ των 

πολιτών ςτη διαδικαςύα ςυνδιαμόρφωςησ του περιεχομϋνου τησ. Ενώ θεωρώ 

ςυνεπώσ προφανώσ ευκταύα και τελολογικϊ απαραύτητη τη ςυγκροτημϋνη 

ςυζότηςη και διαβούλευςη για τη μεταφορϊ αρμοδιοτότων από το εθνικό ςτο 

υπερεθνικό επύπεδο, η ϊνευ προηγηθεύςασ ουςιαςτικόσ δημοκρατικόσ 

διαβούλευςησ, με ςυνοπτικϋσ διαδικαςύεσ τελούμενη μεταφορϊ αρμοδιοτότων 

μεύζονοσ αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ ςε ενωςιακϊ θεςμικϊ όργανα μη αιρετϊ ό εν 

πϊςη περιπτώςει υποκεύμενα ςε ϊμεςο πολιτικό ϋλεγχο και υποχρεώςεισ 

λογοδοςύασ, όπωσ λ.χ. ςτη διούκηςη τησ ΕΚΤ, προφανώσ θϋτει μεύζονα ζητόματα 

                                                           
27 Ασ θυμηθούμε τον ςμιττιανό οριςμό: Κυρύαρχοσ εύναι ο αποφαςύζων για την 

κατϊςταςη ανϊγκησ, βλ. C. Schmitt, Politische Theologie, «Souverän ist, wer über den 

Ausnahmezustand entscheidet”. Βλ. την αντύςτιξη με τον επύκαιρο οριςμό του 

κυρύαρχου που διατυπώνει ο J. Vogl, ό.π., λαμβϊνοντασ υπόψη τη μετατόπιςη προσ την 

οικονομύα των γενεςιουργών λόγων τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ: «Souverän ist, wer eigene 

Risiken in Gefahren für andere zu verwandeln vermag und sich als Gläubiger letzter 

Instanz platziert”. 
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δημοκρατύασ αναιρώντασ κατ΄ουςύαν την ϋννοια τησ πολιτικόσ κυριαρχύασ28. 

Έτςι, τα εθνικϊ κοινοβούλια τρϋπονται ενύοτε ςε χώρο περικεκομμϋνησ 

δημοκρατικόσ λειτουργικότητασ, επιφορτιςμϋνα με την νομοθετικό εξειδύκευςη 

ειλημμϋνων «αλλού» αποφϊςεων. Εύναι ςαφϋσ ότι όλα τούτα ςυνιςτούν ϋνα 

εύφλεκτο μεύγμα όλωσ ευεπύφορο ςε φωνϋσ, οι οπούεσ υπό το ςχόμα του 

ευρωςκεπτικιςμού υιοθετούν μια δημαγωγικό, εθνολαώκιςτικό ατζϋντα, 

φαινόμενο που ϊλλωςτε ςυχνϊ βλϋπουμε να αναπτύςςεται ςε όχι ευϊριθμα 

πλϋον κρϊτη μϋλη τησ Ένωςησ.   

3. H ϋκτακτη ανϊγκη ωσ η νϋα legitimitas 

Σε αυτό ακριβώσ το ςημεύο η παρϊγουςα καταςτϊςεισ «εκτϊκτου 

ανϊγκησ» πολύμορφη κρύςη ϋχει αςκόςει μεύζονα διαβρωτικό επύδραςη. Ωσ 

προελϋχθη, τα εθνικϊ Κοινοβούλια, θεςμικϊ ‘ςυμπιεςμϋνα’ εν όψει και των 

διαχεόμενων περύπου μόνιμα υποβοςκουςών απειλητικών ςυςχετύςεων, δεν 

λαμβϊνουν πλϋον τισ κατ’ουςύαν ‘αποφϊςεισ’, αλλϊ δρουν διεκπεραιωτικϊ, 

αςκώντασ την όποια εξουςύα τουσ μϊλλον εντόσ παρϊ επί των πραγμϊτων και 

των εξελύξεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επύκληςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

διευκολύνει παρϊλληλα την ενύοτε παραλυτικό ειςπόδηςη του οικονομικού ςτο 

πολιτικό και το νομικό. Εύναι ςαφϋσ ότι η επιςτόμη του ευρωπαώκού δικαύου 

οφεύλει, ωσ κλϊδοσ με διαπλαςτικό κοινωνικοπολιτικό παρεμβατικότητα και 

διεύςδυςη, να αναλύςει και κριτικϊ επεξεργαςθεύ το φαινόμενο του ϋντονου 

δομικού επηρεαςμού του Δικαύου, αλλϊ και τησ Πολιτικόσ, από την Οικονομύα, 

όπωσ και τισ ποικύλεσ ποιοτικϋσ του μεταλλϊξεισ.29 Μια ςυςτηματικό τϋτοια 

                                                           
28 Ο Ευ. Βενιζϋλοσ, ό.π., ςελ. 22 επ. ορθϊ επιςημαύνει ότι η απώλεια κυριαρχύασ ςτο 

εθνικό επύπεδο δεν μεταπύπτει ςτην κυριαρχύα του μεταεθνικού. Έτςι, η «μετούκηςη» 

τησ κυριαρχύασ ςτο μεταεθνικό επύπεδο οξύνει την κρύςη τησ αντιπροςώπευςησ και τησ 

δημοκρατικόσ ςυμμετοχόσ ςτο εθνικό επύπεδο. Πρβλ. και R. Esposito, A Philosophy for 

Europe, Polity Press, 2018, ςελ. 5 επ., J. H. H. Weiler, ό.π., ςελ. 365. 

29 Αν και η ςυγκεκριμϋνη θεματικό δεν ςυνιςτϊ αντικεύμενο κριτικόσ επεξεργαςύασ ςτο 

παρόν κεύμενο, πρϋπει εντούτοισ να επιςημανθεύ ότι, αν και η αλλοτριωτικό ειςπόδηςη 

του Οικονομικού ςτο Δύκαιο, ςχηματικϊ καλούμενη ‘οικονομικοπούηςη του Δικαύου’, 

ενδϋχεται να παρουςιϊζει ϊκρωσ προβληματικϋσ πτυχϋσ, οι εν γϋνει νομικϋσ ςυςχετύςεισ 

δεν μπορεύ να δομούνται ερόμην των δεδομϋνων τησ οικονομύασ και τησ επιςτόμησ τησ. 
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επεξεργαςύα των εν λόγω δομικών αλληλεπιδρϊςεων, από κοινού με τισ 

ςυνϋπειϋσ τουσ, δεν φαύνεται να ϋχει επιχειρηθεύ μϋχρι ςόμερα με επϊρκεια. 

Τούτο εύναι, όμωσ, απαραύτητο, για να εύναι κανεύσ ςε θϋςη να εξηγόςει και 

αποτιμόςει τισ αντιδρϊςεισ και το ρόλο του Δικαύου ςτο περιβϊλλον τησ δομικόσ 

κρύςησ που η ενοποιητικό διαδικαςύα διϋρχεται.30 

      Στα ενωςιακϊ ςυμφραζόμενα, για παρϊδειγμα, κατ’ επύκληςη τησ κρύςησ και 

τησ «ϋκτακτησ ανϊγκησ», που αυτό παρϊγει, ςυνταγματοποιούνται όχι μόνο 

ςυγκεκριμϋνα μϋτρα οικονομικόσ πολιτικόσ, αλλϊ και ευρύτερα ςυγκεκριμϋνεσ 

δομικϋσ πολιτικϋσ προςεγγύςεισ για τη διαμόρφωςη τησ οικονομύασ. Αυτό το 

φαινόμενο εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ με βαθύτερεσ προεκτϊςεισ και επιπτώςεισ. 

Τούτο διότι δια τησ ςυνταγματοπούηςησ (Konstitutionalisierung) ςυντελεύται 

μια κατ’ ουςύαν εκβολή των αντύςτοιχων θεματικών από το πεδύο τησ πολιτικόσ 

διαβούλευςησ και δημοκρατικόσ απόφαςησ.31 Ποιοσ εύναι, ςυνεπώσ, ο ρόλοσ και 

η λειτουργικότητα τησ υπερδιευρυνόμενησ, ςημαςιολογικϊ μεταλλαςςόμενησ 

ϋκτακτησ ανϊγκησ; Θα ϋλεγε κανεύσ ςυνοπτικϊ, η δημιουργύα μιασ legitimitas, η 

                                                                                                                                                                      
Έτςι, λ.χ. η νομικό αρχιτεκτονικό τησ ενωςιακόσ νομιςματικόσ πολιτικόσ δεν μπορεύ να 

ςυγκροτηθεύ ερόμην οικονομικών δεδομϋνων και αναγκαιοτότων. Από την ϊλλη 

πλευρϊ, η ςυνταγματοπούηςη ςυγκεκριμϋνων οικονομικών και νομιςματικών επιλογών 

οδηγεύ, ωσ επιςημϊναμε, ςτη ‘θωρϊκιςό’ τουσ από τη δυνατότητα κριτικόσ τουσ 

επαναπροςϋγγιςησ και ςτην εκβολό τουσ από το πεδύο τησ νομικόσ και πολιτικόσ 

διαβούλευςησ. Πρβλ. ςχετικϊ Π. Παυλόπουλο, Το Δημόςιο Δύκαιο ςτον αςτεριςμό τησ 

οικονομικόσ κρύςησ - Ο οικονομικόσ "Λαβύρινθοσ", ο νεοφιλελεύθεροσ "Μινώταυροσ" 

και ο θεςμικόσ "Θηςϋασ", Εκδ. Οργ. Λιβϊνη, Αθόνα, 2013.  

30 Πρβλ. τισ οικεύεσ αντύςτοιχεσ αναπτύξεισ, με επικϋντρωςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο 

τησ πολιτικόσ επιςτόμησ που διατυπώνει η P. Dobner, Politik und Recht in der 

Schuldenkrise, ςτο D. Grimm/Al. Kemmerer/Chr. Möllers (επιμ.), Gerüchte vom Recht, 

Nomos Verlag, Schriftenreihe „Recht im Kontext“, Bd. 1, 2015, ςελ. 25 επ. 

31 Πρβλ. ςχετικϊ D. Grimm, Die Rolle der nationalen Verfassungsgerichte in der 

europäischen Demokratie, ςτο ϋργο του ιδύου, Europa ja – aber welches? Zur Verfassung 

der europäischen Demokratie, C. H. Beck 2016, ςελ. 199 επ., o οπούοσ επιςημαύνει ότι 

ςυνταγματοποιεύται μια οικονομικό πολιτικό χαμηλότατων δημοςιονομικών ελλειμ-

μϊτων, απόφαςη που παρειςφρϋει καύρια ςτο προςτατευτικό πεδύο θεμελιακών 

κοινωνικών και ατομικών δικαιωμϊτων.  
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οπούα ενύοτε απαιτεύ και τη ςυνταγματοπούηςη τησ μιασ και μόνησ απόφαςησ. 

Αυτόσ που θα αναςχϋςει τον -(πλϋον όχι μόνον) έκτακτο- κύνδυνο. 

        Δεν επιτρϋπει ο χώροσ τισ όποιεσ αναλυτικότερεσ τοποθετόςεισ επύ του 

φαινομϋνου, κρύςιμη εύναι, ωςτόςο, ϋςτω η περιγραφικό του ανϊδειξη και 

οριοθϋτηςη. Ασ ςυγκρατόςουμε απλώσ εδώ ότι οι ςημαςιολογικϋσ μεταλλϊξεισ 

τησ κατϊςταςησ «ϋκτακτησ ανϊγκησ» λειτουργούν ςόμερα και ωσ νομικό 

κεντρικό νομιμοποιητικό επιχεύρημα, κατ΄ επύκληςη του οπούου η οικονομύα και 

οι αγορϋσ διειςδύουν ςτον ζωτικό χώρο τησ πολιτικόσ μϋςω τησ 

αποπολιτικοπούηςησ ςειρϊσ κρύςιμων αποφϊςεων. Το ενωςιακό δύκαιο 

διαδραματύζει ϋναν κομβικό ρόλο δια τησ ςυνταγματοπούηςησ προςεγγύςεων 

ςχετιζομϋνων με την ουςύα τησ ςτρατηγικόσ κατεύθυνςησ τησ οικονομικόσ 

πολιτικόσ. Για παρϊδειγμα, η κανονιςτικό κατοχύρωςη ςε ενωςιακό επύπεδο 

μιασ ςυγκεκριμϋνησ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ, βαςιςμϋνησ ςτα πρότυπα τησ 

πολιτικόσ λιτότητασ και των εξαιρετικϊ χαμηλών δημοςιονομικών ελλειμμϊτων, 

αφαιρεύ κατ’ ουςύαν όλο το πλϋγμα των ςχετικών αποφϊςεων, εν όψει και τησ 

αρχόσ τησ υπεροχόσ, από το πεδύο τησ δημοκρατικόσ διαβούλευςησ ςτο 

εςωτερικό των Κρατών Μελών και, εν γϋνει, από τη ςφαύρα τησ Πολιτικόσ. Εδώ 

ςυνεπώσ, η «ϋκτακτη ανϊγκη» παρϋχει τη νομιμοπούηςη για μια ενεργοπούηςη 

του Δικαύου εισ βϊροσ του ζωτικού χώρου τησ δημοκρατικόσ απόφαςησ και 

ζύμωςησ.  

        Η καθ’ υπερβολόν νομικό αξιοπούηςη τϋτοιων επικλόςεων του «εξαιρετικού 

και ϋκτακτου» επηρεϊζει την ύδια την πολιτικό υπόςταςη τησ εξουςύασ, ωσ 

διαβουλευςιακόσ και ςυλλογιςτικόσ πρϊξησ. Αναγόμενη αυτό η επιςόμανςη ςτο 

ενωςιακό επύπεδο, η κατϊχρηςη του ιδεολογικού τόπου τησ ‘ϋκτακτησ ανϊγκησ’ 

υπονομεύει ςυνεπώσ τον πυρόνα τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ τησ ευρωπαώκόσ 

Συμπολιτεύασ, ο οπούοσ, όπωσ και αλλού ϋχω επιςημϊνει, ςυνύςταται ςτην 

παραδοχό του εγγενώσ διαφιλονικούμενου χαρακτόρα των πολιτικών 

ζητημϊτων και αποφϊςεων, ςτην καύρια αυτό, αλλϊ και δύςκολη ενύοτε, 

διαλεκτικό ςχϋςη μεταξύ ςυναύνεςησ και διαφωνύασ, πλουραλιςμού, ςύμπτωςησ 

ό και ςύγκρουςησ βουλόςεων, μεταβολόσ και ςταθερότητασ. Το Δύκαιο ωσ 

αποτϋλεςμα τησ ύδιασ τησ πολιτικόσ διαδικαςύασ οφεύλει να αναγνωρύζει αυτό 

την αναιρεςιμότητα και την εν δυνϊμει μεταβλητότητα και εγγενό 
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προςωρινότητα των πολιτικονομικών διακυβευμϊτων και αποφϊςεων. Έχει 

ορθϊ παρατηρηθεύ ότι η ουςιαςτικό αναύρεςη τησ δημοκρατύασ ελλοχεύει όταν 

αύρεται αυτό η διαπερατότητα και αναιρεςιμότητα των πολιτικών ςχϋςεων, με 

μια λϋξη: όταν αύρεται η πολιτικό ποιότητα του δικαύου.32 Η ανϊςχεςη αυτού 

του φαινομϋνου ςυνιςτϊ μεύζον διακύβευμα για το Ευρωπαώκό Δύκαιο ςόμερα.  

ΙV. Επιλογικϋσ επιςημϊνςεισ 

       Οι προηγηθεύςεσ αναπτύξεισ ανϋδειξαν ωσ βαςικό προςδοκώμενη 

ςυνειςφορϊ του επιςτημονικού κλϊδου του ευρωπαώκού δικαύου ςτα 

ςυμφραζόμενα τησ μεύζονοσ, δομικόσ κρύςησ τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ τη 

ςυνδρομό του ςτην καλλιϋργεια βαςικών για την επιβύωςη τησ ΄Ενωςησ 

προώποθϋςεων: ςτη δόμηςη ταυτοτικών τόπων μϋςω τησ ςυγκρότηςησ μιασ 

«ευρωπαΰκήσ ςυνταγματικήσ ταυτότητασ» με επύκεντρο το Κρϊτοσ Δικαύου ωσ 

κομβικό πυλώνα τησ αξιακόσ υπόςταςησ τησ ‘Ενωςησ. Ο όροσ «ςυνταγματική 

ταυτότητα» επελϋγη εδώ με προφανό νοητικό ορύζοντα την καύρια ςτιγμό 

ενςτϊλλαξησ ταυτοτικόσ υπόςταςησ και αξιακού ςτύγματοσ δια του Δικαύου 

ςτον μακρύ, όχι ςυγκυριακό, χρόνο: Το Σύνταγμα.  

      Αυτό η δόμηςη ταυτοτικών τόπων δια του Δικαύου, απαραύτητη προώπόθεςη, 

για να «κρατηθούν τα ϊςτρα τησ Ευρώπησ μαζύ»33 ςε αυτόν τον ιςτορικϊ 

πρωτόγνωρο δυώςμό ομοιογϋνειασ και διαφορετικότητασ που απηχεύ το «Εinheit 

in Vielfalt”, προώποθϋτει εντούτοισ μεύζονεσ μεθοδολογικούσ επανακαθοριςμούσ 

του ύδιου του ευρωπαώκού δικαύου, ςυγκλύςεισ του με τισ λοιπϋσ ανθρωπιςτικϋσ 

επιςτόμεσ (Geisteswissenschaften) και ανανοηματοδοτόςεισ κομβικών πολιτειο-

λογικών εννοιών και επιχειρηματολογικών ςχημϊτων ςτο πλαύςιο ενόσ 

                                                           
32 Ley, Die fehlende Opposition – Konzeptionelle Schwierigkeiten nicht-staatlicher 

Demokratievorstellungen, ςτο: C. Franzius/Fr. C. Mayer/J. Neyer (επιμ.), Grenzen der 

europäischen Integration – Herausforderungen für Recht und Politik, Nomos Verlag, 

2014, 197-198.  

33 Δανεύζομαι τη διατύπωςη τησ Aleida Assmann, Der europäische Traum – Vier Lehren 

aus der Geschichte, C.H. Beck, 2018. 
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μεταπολιτειακού ευρωπαώκού πολιτειολογικού λόγου34. Ωσ ϋνα κομβικό τϋτοιο 

εννοιακό ςχόμα χρόζον αναλυτικόσ επανοριοθϋτηςησ η παρούςα μελϋτη 

προςϋγγιςε την “ϋκτακτη ανϊγκη”. Χωρύσ αξιώςεισ πληρότητασ ο ςυγγραφϋασ 

προςπϊθηςε να αναδεύξει την τϊςη εμπϋδωςησ μιασ όλωσ προβληματικόσ νϋασ 

legitimitas και τουσ εξ’ αυτόσ απορρϋοντεσ κινδύνουσ απονεύρωςησ του 

Πολιτικού και, δι’ αυτού, του ύδιου του Δικαύου.   

 

 

 

 

 

                                                           
34  Δ. Τςϊτςοσ, Η ϋννοια τησ Δημοκρατύασ ςτην ευρωπαώκό Συμπολιτεύα, Εκδ. Πόλισ, 

2007, ςελ. 156 επ. Πρβλ. και Δ. Ν. Χρυςοχόου, Για μια ευρωπαώκό Res Publica, Εκδ. 

Παπαζόςη, Αθόνα 2005.  


