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Έίναι βέβαια γνωστό –και μάλιστα όχι μόνον στους παροικούντες τη νομική 
Ιερουσαλήμ– ότι πολύ προτού η Συνθήκη του Μάαστριχτ συμπεριλάβει τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στους σκοπούς της Έυρωπαϊκής 
Ένωσης, το 1992, και προτού η Συνθήκη της Λισαβώνας ενσωματώσει τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 2009, τo Δικαστήριο της Έυρωπα-
ϊκής Ένωσης αναφερόταν κάθε τόσο στις «κοινές συνταγματικές παραδόσεις 
των κρατών-μελών». Και αυτό, κάθε φορά που, για να προστατεύσει ατομικά 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, διέπλαθε το ίδιο τις λεγόμενες «θεμελι-
ώδεις αρχές» του κοινοτικού δικαίου, δίκην μιας υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκής 
διακήρυξης δικαιωμάτων. 

Έξίσου γνωστή είναι εξάλλου και η συχνή αναφορά του άλλου μεγάλου υπε-
ρεθνικού δικαστηρίου της Έυρώπης, του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που του Στρασβούργου, σε συνταγματικές και νομοθετικές ρυθμίσεις των επί μέ-
ρους κρατών-μελών, για να διαπιστώσει με αριθμητικά/στατιστικά κριτήρια ποια 
είναι η κυρίαρχη τάση στην προστασία ενός ατομικού δικαιώματος τη συγκεκρι-
μένη στιγμή και αν ο περιορισμός που οι εθνικές αρχές επέβαλαν στην άσκησή 
του είναι κατ’ αρχήν ή όχι «αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία». 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα δύο μεγάλα δικαστήρια της Έυρώπης ανα-
ζητούν μια κοινή ευρωπαϊκή συνισταμένη, προκειμένου να θεμελιώσουν κα-
λύτερα το διατακτικό τους, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. 
Και τούτο, παραμερίζοντας συνειδητά εθνικές ιδιομορφίες –κάποτε αξιόλογες– 
προκειμένου να επιτύχουν το μείζον: να συναγάγουν δεσμευτικές τάσεις και 
αρχές. 

Όμως, πόσο πειστικό είναι ένα τέτοιο διάβημα όταν οι σημειούμενες απο-
κλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν είναι δευτερεύουσες αλλά σημαντι-
κές; Αν κρίνει κανείς από το χάσμα που χωρίζει τις συνταγματικές παραδόσεις 
των παλαιών δυτικοευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή προπάντων των ιδρυτικών 
του Συμβουλίου της Έυρώπης, από εκείνες των πρώην Λαϊκών Δημοκρατιών 
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της Ανατολικής Έυρώπης –συμπεριλαμβανομένης σήμερα και της Ρωσίας του 
Πούτιν–, διερωτάται μήπως το επιχειρούμενο αμάλγαμα είναι σε αρκετές περι-
πτώσεις αυθαίρετο. Διότι, όση αισιοδοξία και αν ενέπνευσε η «επιστροφή» του 
κράτους δικαίου στην Έυρώπη μετά την κατάρρευση των τειχών το 1989-1990, 
μισός σχεδόν αιώνας εκ διαμέτρου αντίθετων συνταγματικών διαδρομών, με 
όλα τα ιδεολογικά συμπαρομαρτούντα (1945-89), δεν μπορούσε παρά να αφή-
σει ίχνη.

Πολύ περισσότερο που κοινή συνταγματική παράδοση δεν υπήρξε στην Έυ-
ρώπη ούτε ώς το 1914, το εναρκτήριο δηλαδή έτος των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών 
διχασμών, που χώρισαν βαθιά την ήπειρό μας κατ’ ουσίαν ώς το 1989: Αγγλία, 
Γαλλία και Γερμανία –για να μείνει κανείς στους μεγάλους πρωταγωνιστές– πέ-
ρασαν στη νεωτερικότητα σε διαφορετικό χρόνο, υπό διαφορετικές συνθήκες και, 
προπάντων, με διαφορετικό τρόπο, για να ακολουθήσουν και στη συνέχεια δια-
δρομές που κάθε άλλο παρά ήταν πάντοτε συγκλίνουσες. Αρκεί να θυμηθεί κα-
νείς το εξελικτικό «παράδειγμα» της Μεγάλης Βρετανίας σε αντιδιαστολή προς 
το συγκρουσιακό της Γαλλίας, ή την τραυματική εισαγωγή του κοινοβουλευτι-
σμού στη Γερμανία με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, το 1919, με καθυστέρηση 
πολλών δεκαετιών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τις αποκλίσεις αυτές αναδεικνύει με πρωτότυπο και γλαφυρό τρόπο στην 
παρούσα μονογραφία του ο Νίκος Παπασπύρου. Αφορμή του, το επιβλητικό 
έργο του Ν.Ν. Σαριπόλου, του πρύτανη των Έλλήνων δημοσιολόγων, ο οποί-
ος, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα, επιχείρησε τη «μεγάλη σύνθε-
ση» μεταξύ των τριών μεγάλων συνταγματικών παραδόσεων της εποχής του: 
του βρετανικού κοινοβουλευτισμού, του συγκεντρωτικού κράτους της Γαλλίας 
σύμφωνα με το ναπολεόντειο πρότυπο, και του δισυπόστατου καθεστώτος των 
ελευθεριών που με μισή καρδιά αναγνώρισε το μιλιταριστικό γερμανικό κρά-
τος, όχι ως κατάκτηση των πολιτών, αλλά ως παραχώρηση προς αυτούς, στα 
χρόνια του B΄ Ράιχ (1871-1918). 

Το ενδιαφέρον της μελέτης του Παπασπύρου βρίσκεται στο ότι, ξεπερνώ-
ντας την περιγραφικότητα που χαρακτηρίζει συνήθως τέτοιου είδους συγκρι-
τικά εγχειρήματα, προσεγγίζει το υλικό του κριτικά, με αναφορές όχι μόνον 
στα νομικά «γεγονότα» (Συντάγματα, νόμους, δικαστικές αποφάσεις), αλλά και 
στις συνθήκες –πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές– που τα γέννησαν σε κα-
θεμιά από τις τρεις χώρες που τον απασχολούν. Έτσι, τα γνωστά και πολυσχο-
λιασμένα βιβλία των μεγάλων Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών δημοσιολόγων 
του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού (Βagehot, Dicey, 
Duguit, Esmein, Carré de Malberg, von Moll, Gierke, Laband και Jellinek, για 
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να σταθούμε στους διασημότερους) δεν αντιμετωπίζονται αποκομμένα ως έργα 
σπουδαίων μόνον ανθρώπων, αλλά και ως προϊόντα της συγκεκριμένης εποχής. 
Κάτι που καθιστά την ανάγνωση απολαυστική. Έτσι, η προσέγγιση του συγ-
γραφέα δεν είναι αμιγώς νομική, αλλά ιστορικοσυγκριτική, η οποία εντάσσεται 
σε έναν φιλόδοξο κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, την 
ιστορία των ιδεών και των νοοτροπιών.

Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα νομικά, τον κλάδο αυτό τον καλλιεργούν –πέ-
ραν των νομικών διαφόρων ειδικοτήτων–-φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επι-
στήμονες, οι οποίοι, φύσει και θέσει, αναζητούν συστηματικότερα τα βαθύτερα 
αίτια των ρυθμίσεων, σε μια προσπάθεια που κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι 
η διεπιστημονικότητα. Από αυτό το πρίσμα, η μελέτη του Παπασπύρου «συμμε-
τέχει» σε μιαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διεθνή συζήτηση, η οποία ξεκίνησε μεν 
από θεσμούς του ιδιωτικού δικαίου (αναφέρομαι εδώ σε παλαιότερες μελέτες για 
τις ιδεολογικές καταβολές του γαλλικού και του γερμανικού Αστικού Κώδικα), 
αλλά ήδη επεκτείνεται και στο δημόσιο δίκαιο. Αναζητώντας τις διαφορές, η συ-
ζήτηση αυτή επιχειρεί να εντοπίσει με μεθοδολογική συνέπεια και προπάντων 
πραγματολογική ακρίβεια τις κοινές ρίζες του κοινού ευρωπαϊκού συνταγματικού 
πολιτισμού, απαλλάσσοντάς τον από την αχλή του διάχυτου ρομαντισμού που 
άλλοτε τον κάλυπτε, χρήσιμου μεν για τις ανάγκες του ενοποιητικού μύθου, αλλά 
τρωτού μπροστά σε κάθε σοβαρή αμφισβήτηση. 

Για την Έλλάδα, υπό τις σημερινές ειδικά περιστάσεις, είμαι βέβαιος ότι το 
βιβλίο του Νίκου Παπασπύρου θα συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση μερι-
κών από τις σταθερότερες κακοδαιμονίες της συνταγματικής μας εξέλιξης. Ο κοι-
νοβουλευτισμός τύπου Westminster, τον οποίο, χάρη στον Χαρίλαο Τρικούπη, 
επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε πολύ πρόωρα (1875), εξηγεί δίχως άλλο τον πλει-
οψηφικό και, κατ’ επέκταση, «μετωπικό» κατά κανόνα χαρακτήρα της πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Το γαλλικής εμπνεύσεως συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα, 
που ήδη από τα χρόνια του Όθωνα μεταφύτευσε η γαλλικής παιδείας τριανδρία 
της βαυαρικής Αντιβασιλείας, βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα πίσω από την πα-
ραδοσιακή καχεκτικότητα των αυτοδιοικητικών θεσμών μας. Τέλος, η γερμανική 
θεώρηση της «πειθαρχημένης βούλησης», με τις τόσο ευκρινείς ρομαντικές και 
ιδεαλιστικές ρίζες, εξηγεί ίσως καλύτερα από κάθε άλλο παράγοντα την τόσο εύ-
κολη αποδοχή της αρχής της αναλογικότητας ως μέσου για την επιβολή περιορι-
σμών στην άσκηση δικαιωμάτων, τα οποία αλλού, και ιδίως στον αγγλοσαξονικό 
κόσμο, ισχύουν ως «απεριόριστα».

Τοποθετώντας λοιπόν τη συζήτηση για το σήμερα και, κατ’ επέκταση, για 
το δέον γενέσθαι, στον ιστορικό και τον συγκριτικό της περίγυρο, το βιβλίο του 
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Νίκου Παπασπύρου προσφέρει στον φιλέρευνο αναγνώστη, νομικό και μη, μιαν 
ανεκτίμητη υπηρεσία: τον βοηθά να υπερβεί την τόσο διάχυτη νοοτροπία της 
«ελληνικής ιδιαιτερότητας», εν όψει της οποίας διεκδικούμε αδικαιολόγητες 
αποκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, διότι τάχα δεν μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε –πολύ δε λιγότερο να ευθυγραμμιστούμε προς– τα μείζονα 
πνευματικά ρεύματα της εποχής μας.



Προλεγόμενα

Ή παρούσα μονογραφία επιχειρεί να αναδείξει ορισμένα θεμελιώδη γνωρίσματα 
του κλασικού ευρωπαϊκού συνταγματισμού, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στα 
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, και να τα υποβάλει σε γενεαλογική 
εξήγηση. Πρόκειται για γνωρίσματα που αποδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία 
του, ένα συνδυασμό κοινότητας και ετερότητας διασταυρούμενων παραδόσεων 
ως προς τη σχέση κράτους και δικαίου, τον κοινοβουλευτισμό και την ελευθερία.

Θα επιχειρήσουμε αναδρομή σε τρία διακριτά μονοπάτια προς τη νεωτερι-
κότητα, τα οποία διασταυρώνονται κατά διαστήματα και, μέσα από τη συμβίωση 
και τον ανταγωνισμό, διαμορφώνουν τον κλασικό ευρωπαϊκό συνταγματισμό, 
όπως αυτός κορυφώνεται, με τις εντάσεις, τις αντινομίες και τις κατακτήσεις του, 
πριν από τον Μεγάλο Πόλεμο· πριν ο πόλεμος αυτός θέσει σε κίνηση διαδρομές 
που σύντομα θα σηματοδοτήσουν το τέλος του κλασικού παραδείγματος και τη 
μετάβαση στην πλέον σκοτεινή περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ή μελέτη ακολουθεί τον προσανατολισμό δύο πρόσφατων συναφών μονο-
γραφιών: του Νίκου Αλιβιζάτου, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελλη-
νική ιστορία, 1800-2010 (2011), και του Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, The Evolution 
of Law and the State in Europe, Seven Lessons (2014).Σημειώνεται ότι η γενε-
αλογική εξήγηση δεν μπορεί να επιτευχθεί λυσιτελώς δίχως να ενταχθεί στο 
ευρύτερο πλέγμα των κοινωνικοπολιτικών, θεσμικών και ιδεολογικών βάσεων 
της συνταγματικής εξέλιξης. Προς τούτο επιδιώχθηκε η συνθετική, αν και ανα-
πόφευκτα επιλεκτική, αξιοποίηση πορισμάτων της σύγχρονης ιστοριογραφίας, 
μακριά από τις δοξολογίες που ενίοτε χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο συνταγμα-
τικό λόγο, αλλά και από εσχατολογίες του μεσοπολέμου· και δίχως, ελπίζω, να 
κλονισθεί το αίτημα επιστημονικής εγκυρότητας των νομικών και φιλοσοφικών 
έργων που εξετάζονται, και επομένως το βάρος που φέρουμε κατά την προσή-
κουσα ανάγνωσή τους.

Το όλο εγχείρημα διαπνέεται από την αντίληψη της λειτουργίας πολλαπλών, 
αν και συχνά διασταυρούμενων, διαδρομών προς τη νεωτερικότητα. Κατά τού-
το, απομακρύνεται συνειδητά από τη θεώρηση της συνταγματικής εξέλιξης η 
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οποία εκλαμβάνει ότι το κοινό συνταγματικό οικοδόμημα της νεωτερικότητας 
χτίζεται σταδιακά μέσα από τη συλλογή προόδων που συνεισφέρει κάθε νομικός 
πολιτισμός. Και διατηρεί, κατά μέρος, επιφυλάξεις σχετικά με την κοινωνιολο-
γική θεώρηση περί εκσυγχρονισμού που κυριαρχούσε στις δεκαετίες μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία υπολάμβανε ότι ορισμένες, όντως κοινές, 
δομικές αιτίες οδήγησαν σε ενιαία μετάβαση στην κοινωνία της νεωτερικότητας. 
Διστάζει ωστόσο να μιλήσει για πολλαπλές νεωτερικότητες (όπως π.χ. ο Shmuel 
Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities, 2 τ., 2003), ενώ, 
σε κάθε περίπτωση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις επαφές, άλλοτε συνεργατι-
κές, άλλοτε ανταγωνιστικές, των παραδόσεων. Ένόψει αυτών, η μελέτη καταλήγει 
διερευνώντας ορισμένες βαθύτερες συνέχειες ανάμεσα στη σημερινή, σαφώς πιο 
ομοιόμορφη, ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα και στις διακριτές και ενίοτε αντα-
γωνιστικές κλασικές διαδρομές σύλληψης του κράτους και του συνταγματισμού.

Τα μέρη της μονογραφίας έχουν γραφεί κατά τρόπο ώστε να είναι εφικτή η 
ανεξάρτητη ανάγνωσή τους, ενώ ο μη ειδικός αναγνώστης μπορεί να παρακάμψει 
τα μεθοδολογικά κεφάλαια. Έντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η κύρια συνει-
σφορά του έργου είναι η σύνθεση των επιμέρους στοιχείων της αφήγησης, ενόψει 
της οποίας εξάλλου επιλέχθηκε και η έμφαση σε κάθε κεφάλαιο: μία σύνθεση η 
οποία εστιάζει στην ανάπτυξη, μέσα από την αλληλεπίδραση, τριών συλλήψεων 
για τη σχέση κράτους και δικαίου και αντίστοιχα για την ιδέα της ελευθερίας: 
την αγγλοσαξονική αντιδυναστική παράδοση με έμφαση στο rule of law και τις 
αμυντικές ελευθερίες, τη γαλλική έμφαση στη δημόσια αυτονομία του πολίτη και 
το ρόλο του κυρίαρχου και συγκεντρωτικού κράτους στην υλοποίηση της γενικής 
βούλησης, και τη γερμανική αντίληψη περί πειθαρχημένης ελευθερίας που παρέ-
χει και εγγυάται το κράτος. Αντίστοιχα, στο χώρο του συστήματος κυβερνήσεως, 
διακρίνεται η αντιδιαστολή ανάμεσα στο κοινοβουλευτικό σύστημα στη δυτική 
Έυρώπη και το μοναρχικό κεντροευρωπαϊκό παράδειγμα. Και επιβεβαιώνεται ότι 
η εμπέδωση του κοινοβουλευτικού συστήματος συνδέθηκε ιστορικά με το γε-
γονός ότι αυτό το σύστημα διαμορφώθηκε και επικράτησε, ιδίως στην Αγγλία, 
πριν από τη ριζοσπαστικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων και κατόρθωσε στη 
συνέχεια να ενσωματώσει στη λειτουργία του τις αντιθέσεις που χαρακτήρισαν 
τη μετάβαση στη βιομηχανική εποχή. 

Πέραν αυτού, θα ενθάρρυνα τον αναγνώστη να διακρίνει και να αξιολογήσει 
τρεις ιδέες που διατρέχουν το κείμενο: Πρώτον, την ανάδειξη αυτού που χαρα-
κτηρίζεται στη μονογραφία ως «κλασικό παράδειγμα» στην επιστήμη του δημο-
σίου δικαίου της εποχής, με στόχευση τη δικαιοκρατική σύλληψη και οριοθέ-
τηση της κρατικής εξουσίας και την απομυθοποίηση της πολιτικής κυριαρχίας. 
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Δεύτερον, τον γόνιμο εκλεκτισμό της κλασικής συνταγματικής θεωρίας απέναντι 
στον ανταγωνισμό των μεγάλων συνταγματικών παραδόσεων· λαμπρό παρά-
δειγμα που εξετάζεται είναι ο δικός μας Ν.Ν. Σαρίπολος, ένας συνταγματολόγος 
που σπούδασε στη Σορβόννη, συνδιαλέχθηκε με τους μεγαλύτερους Γάλλους 
νομικούς της εποχής, θαύμασε τον αγγλικό κοινοβουλευτισμό και αξιοποίησε 
αριστοτεχνικά τη γερμανική νομική μεθοδολογία και πολιτειολογία. Τρίτον, τη 
διάγνωση της ιδιαίτερης κρατικοκεντρικής φυσιογνωμίας του ηπειρωτικού πα-
ραδείγματος της εποχής, με έμφαση στην αυτονομία και ενότητα της κρατικής 
βούλησης· φυσιογνωμία που συμβάδισε τόσο με τη ρεπουμπλικανική όσο και με 
τη μοναρχική ηπειρωτική παράδοση και χρωμάτισε την ηπειρωτική προσέγγιση 
της ελευθερίας, λειαίνοντας το συγκρουσιακό της φορτίο κατά της πολιτειακής 
εξουσίας.

* * *

Ή συγγραφή εξελίχθηκε κατά τη συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπου είχα τη χαρά και 
την τιμή να εργασθώ με τους αγαπητούς μου δασκάλους, τον Πρόεδρο Προκόπη 
Παυλόπουλο και τον Νίκο Αλιβιζάτο, οι οποίοι ενέπνευσαν το ενδιαφέρον μου 
για το δημόσιο δίκαιο, αλλά και με νέους φίλους, όπως τον Σταύρο Τσακυράκη, 
τον Γιάννη Δρόσο και τον Σπύρο Βλαχόπουλο. Πλούσια ερεθίσματα έχω λάβει 
στο πλαίσιο της υπηρεσίας μου στη Βουλή των Έλλήνων και ιδίως κατά τη διάρ-
κεια της θητείας μου ως Έιδικού Γραμματέα της Βουλής (Οκτώβριος 2009 - Οκτώ-
βριος 2015) και της συμμετοχής μου σε εκδηλώσεις της Έπιστημονικής Υπηρε-
σίας και του Ιδρύματος της Βουλής, γεγονός που με υποχρεώνει να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου στους Προέδρους Φ. Πετσάλνικο, Β. Πολύδωρα, Έυ. Μεϊμαρά-
κη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ν. Βούτση, και στους καθηγητές Κ. Μαυριά και Π. 
Σούρλα. Έυχαριστώ επίσης τις κυρίες Δώρα Αποστολάκη και Ιωάννα Ταξιάρχου 
για τη συνδρομή τους σε θέματα βιβλιογραφικών πηγών και ευρετηρίασης. Θερ-
μές ευχαριστίες οφείλονται τέλος στον Κώστα Λιβιεράτο, ο οποίος επιμελήθηκε 
το χειρόγραφο, μετατρέποντάς το σε ένα περισσότερο καθαρό ή πάντως λιγότερο 
ομιχλώδες κείμενο.


