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Στις 18 Οκτωβρίου 1990, στο Λουθηριανό Πανεπι
στήμιο της Halle (τέως Ανατολική Γερμανία), με 
συμμετοχή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
του Hagen (τέως Δυτική Γερμανία), ξεκίνησε μία 
ασυνήθιστη διαδικασία. Πρόκειται για τη μετεκπαί
δευση αποφοίτων ανατολικογερμανικών Νομικών 
Σχολών, κυρίως δικαστών, στις βασικές έννοιες του 
δυτικού δικαιϊκού συστήματος. Ως κοσμήτορας της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Hagen είχα 
τη χαρά να κάνω ένα σύντομο εισαγωγικό μάθημα 
με αφορμή την τελετή έναρξης της μετεκπαιδευτικής 
αυτής διαδικασίας.

Το κείμενο το μετέφρασα στα ελληνικά και δημο
σιεύτηκε, παρά την υπέρμετρη για μία εφημερίδα 
έκτασή του, απλόχερα και τιμητικά στην «Κυριακά
τικη Ελευθεροτυπία» της 21.10.90. Ευχαριστώ γι ’ αυ
τό θερμά τη διεύθυνση της εφημερίδας. Στο κείμενο 
του μαθήματος έγιναν ορισμένες προσθήκες που 
προέκυψαν αυθόρμητα κατά την προφορική ανά
πτυξη, συνοδεύεται δε από ελάχιστες, ίσως όμως 
χρήσιμες, υποσημειώσεις.

Η  απόφασή μου για την αυτοτελή δημοσίευσή του 
στηρίζεται στο γεγονός ότι διατυπώνονται σε αυτό, 
υπαινικτικά, κάποιες πολιτειολογικές αναζητήσεις 
ανοικτές για παραπέρα στοχασμό.

Δημήτρης Θ. Τσάτσος Σκιάθος, Δεκέμβριος 1990



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στη δημοσίευση της ελληνικής μετάφρασης η «Κυ
ριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 21.10.1990 προέταξε το 
παρακάτω σημείωμα της σύνταξης:

«Η πορεία της επανένωσης των δύο γερμανικών πολι
τειών επισφραγίστηκε με τη σχετική συμφωνία που άρ
χισε να ισχύει την 3η Οκτωβρίου. Η στιγμή αυτή, που 
αποτελεί ασφαλώς σταθμό στην ευρωπαϊκή και πα
γκόσμια ιστορία, δεν ήταν πάντως δυνατό να επουλώ
σει τις πληγές που είχε δημιουργήσει η διαίρεση της 
Γερμανίας. Έτσι, πολλά απομένουν ακόμη για να οδη
γηθούμε από την πολιτειακή ένωση στη δημιουργία 
μιάς κοινωνίας με κοινές αρχές και αξίες.

Η διεργασία που πραγματοποιείται στη Γερμανία 
έχει άλλωστε αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερη σημασία 
για την πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και κοινω
νική σύγκλιση Δύσης και Ανατολιτικής Ευρώπης. Στη 
διεργασία αυτή καθοριστικός είναι και ο ρόλος του δι
καίου. Έκδηλη είναι η ανάγκη δημιουργίας κοινού νο
μικού πολιτισμού στην Ευρώπη, που με τη σειρά του 
θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θεμέλια για την οικο
δόμηση του κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού.

Το κείμενο που δημοσιεύει σήμερα η «Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία» είναι η ομιλία του καθηγητή Δ. Θ.



Τσάτσου στην τελετή έναρξης του προγράμματος με
τεκπαίδευσης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουρ
γών της Ανατολικής Γερμανίας στις δικαιϊκές αρχές 
και αξίες της σύγχρονης δικαιοκρατούμενης δημοκρα
τικής πολιτείας. Η τελετή έγινε στο Πανεπιστήμιο της 
Halle στις 18 Οκτωβρίου. Η ιδιαιτέρως σημαντική συμ
βολή του καθηγητή Δ. Θ. Τσάτσου στη σύλληψη, το 
σχεδίασμά και την πραγματοποίηση του προγράμμα
τος δείχνει πως και η Ελλάδα μπορεί με τις επιστημονι
κές δυνάμεις της και τους καταξιωμένους εκπροσώ
πους της να βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογων πρωτοβου
λιών. Μπορεί να απαγκιστρωθεί από μία νοσηρή προ
σήλωση στο παρελθόν, να προσβλέψει στο μέλλον και 
να διεκδικήσει το μερίδιό της στην οικοδόμηση του 
κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού.»

Κορυφαία στιγμή
1. Κάθε άνθρωπος, που αντλεί το νόημα της ζωής 

από την επικοινωνία, προσμένει μία κορυφαία στιγ
μή. Αισθάνομαι, πως εγώ σήμερα ζω ανάμεσά σας 
μία τέτοια κορυφαία στιγμή. Χαίρομαι λοιπόν που, 
ως Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου μου κάνω την έναρξη της ιστορικής αυτής 
συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστη
μίου της Halle, για τη μετεκπαίδευση νομικών της 
πρώην «Ααϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας». Το 
γεγονός για μένα δεν είναι μόνο τιμητικό, αλλά κάτι 
περισσότερο: Μου προσφέρεται η δυνατότητα συμ
μετοχής στο ιστορικό γίγνεσθαι στη χώρα σας.

Πρόσκαιρη η αυθαιρεσία
2. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν προγραμματί

ζονται από εμάς, αλλά από την Ιστορία. Τέτοια είναι 
και η σημερινή μας συνάντηση. Και είμαστε ευγνώ- 
μονες που — τύχη αγαθή — έχουμε το προνόμιο να 
την ζούμε, έστω και με καθυστέρηση σαράντα ολό
κληρων χρόνων. Αυτό που ξεκινά σήμερα εδώ είναι 
συνέπεια ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος με αντί
στοιχες συνέπειες στο επίπεδο του νομικού πολιτι-



σμού. Η αυθαιρεσία — ή και η μυωπία κάποιων μεγά
λων — προσπάθησε να χωρίσει έναν λαό. Η  αυθαιρε
σία όμως είναι πρόσκαιρα μόνο ισχυρότερη από τη 
ratio της δημοκρατικής βούλησης. Η πρόσφατη ει
ρηνική επανάσταση στη Λειψία και αλλού, η θέλησή 
σας να μην ανεχθείτε άλλο άδικο, αλλά και η βαθιά 
απαγοήτευσή σας αναδείχθηκαν παράγοντες ισχυ
ρότεροι από τον ιστορικό παραλογισμό. Αυτό μας 
δείχνει, πως και τότε ακόμη ένας λαός δεν μπορεί 
οριστικά να διχοτομηθεί, όταν η διχοτόμηση αποτε
λεί κύρωση ιστορική, όταν δηλαδή έχει τις ρίζες της 
σε μία προϊστορία με τη βαρύτητα της ευθύνης για 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Αν όμως ένας λαός 
δεν μπορεί να διχοτομηθεί οριστικά, άλλο τόσο δεν 
μπορεί να διασπαστεί και ο πολιτισμός του, και συ
νακόλουθα ούτε και ο νομικός του πολιτισμός.' Η 
ταυτότητα του νομικού πολιτισμού δεν αναιρέθηκε, 
αλλά απλά δεν έβρισκε τρόπο έκφρασης κάτω από 
το σταλινικό καθεστώς. Κι άλλωστε αυτή η ταυτότη
τα του νομικού πολιτισμού είναι τόσο ριζωμένη στη 
γερμανική παράδοση, ώστε δεν θα ήταν δυνατόν να 
μην αντέξει στη μεγάλη δοκιμασία που της επιφύλα
ξε η ιστορία. Η διαπίστωση, ότι η νομικοπολιτιστική

1. Για τη διαμόρφωση της έννοιας του νομικού πολιτισμού 
(στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών) βλ. κυρίως L. Μ. 
Friedman, Das Rechtssystem im Blickfeld der Sozialwissenschaft
en, 1981, σελ. 202. Για την έννοια του «συνταγματικού πολιτι
σμού» βλ. κυρίως, Ρ. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissen
schaft, 1982. Βλ. επίσης, S. Jorgensen /  J. Pöyhönen /  C. Varga 
(Hrsg.), Tradition und Fortschritt in den modernen Rechtskultu
ren, ARSP, Beiheft 23, 1985. Για την επεξεργασία της έννοιας 
του νομικού πολιτισμού σε ένα ειδικό πεδίο (π.χ. το δίκαιο των 
πολιτικών κομμάτων) βλ. D. Th. Tsatsos, σε “Die öffentliche Ver
waltung” , 1988, σελ. 1 επ. Βλ. επίσης A. Sarat, σε “ Law and 
Society Review” , τόμ. 11 (1976), σελ. 427 επ.

ενότητα της Γερμανίας άντεξε, επιβεβαιώθηκε με 
τρόπο τραγικό. Την επιβεβαίωσε το παράδειγμα των 
χιλιάδων πολιτών, για τους οποίους το τείχος απο
δείχθηκε ασθενέστερο από τη θέλησή τους για ελευ
θερία, είναι ιδιαίτερα το παράδειγμα πολλών που 
προτίμησαν την ελπίδα της ελευθερίας από τη βεβαι
ότητα της ζωής τους και γι’ αυτό την άφησαν υπερή
φανα να σβήσει κάπου κοντά στα τείχη. Και έτσι 
μοιάζει σαν επιστημονική προφητεία ο διεθνώς πρω
τότυπος, τότε, ορισμός της πολιτείας, που το 1928 
διατύπωσε στην υφηγητική του διατριβή, στα είκοσι 
ένα του χρόνια, ο Θεμιστοκλής Τσάτσος: Η ιστορία 
συνεχώς αναδεικνύει την ορθότητα της θεωρίας του 
ότι πολιτεία τελικά είναι η «εν λειτουργία συνένωση 
δικαίου και κοινωνίας».2 *

Διδασκαλία και έρευνα
3. Η συνεργασία μας έχει ως αντικείμενο τη με

τεκπαίδευσή σας στο δίκαιο που θέλει να είναι και 
να λέγεται δημοκρατικό. Αλλά η μετεκπαίδευση, ως 
μορφή διδασκαλίας, δεν νοείται χωριστά από την 
έρευνα, αφού από εκεί αντλεί το περιεχόμενό της. ΓΓ 
αυτό και η διαδικασία επανένωσης της γερμανικής 
νομικής επιστήμης νοείται ως επανένωση τόσο στην 
έρευνα όσο και στη διδασκαλία.

4. Ο δικός μας ρόλος, δηλαδή ο ρόλος ενός Πανε
πιστημίου της τέως Δυτικής Γερμανίας, σε αυτή τη 
διαδικασία μετεκπαίδευσης είναι τούτος: Καλούμε- 
θα να σας προσφέρουμε εκείνα, που η νομική παιδεία

2. Βλ. Θ. Τσάτσος, Εισαγωγή στο πολιτειακό δίκαιο, Αθήνα
1928.



του κράτους που απορρίψατε σας απέκρυψε σκόπι
μα, για να στηρίξει στα κενά της νομικής παιδείας 
σας την επιβίωσή τον. Κενά, όμως, ίσως έχει η νομι
κή σας παιδεία, δεν έχει όμως η δικαιϊκή σας συνεί
δηση μέσα από την οποία διασώθηκε ο γερμανικός 
νομικός πολιτισμός. Χρόνια τώρα η επικοινωνία μας 
με πολλούς από αυτή την πλευρά μάς επιβεβαίωσε 
την πεποίθηση, πως μία έννομη τάξη που δεν θεμε
λιώνεται ούτε στο δίκαιο, ούτε στις συνειδήσεις των 
πολιτών μπορεί μεν να καθυποτάξει το περιεχόμενο 
των νόμων και την εξωτερική συμπεριφορά, ποτέ ό
μως τη δικαιϊκή συνείδηση των ανθρώπων. Ώ στε υ
πάρχουν, ευτυχώς, πεδία όπου ο άνθρωπος εμφανί
ζεται ισχυρότερος από την κρατική εξουσία.-1

Η αέναη εκκρεμότητα της κρίσης περί του «ορθού»
5. Η επιστήμη αποτελεί διαδικασία διαλόγου. Ε

νός διαλόγου που αναζητεί μία αλήθεια. Για μας τους 
νομικούς επιστήμη είναι ο διάλογος με στόχο την 
αναζήτηση μιας δίκαιης πολιτείας. Γι’ αυτό ακριβώς 
ο διάλογος δεν τελειώνει ποτέ, γιατί το κεντρικό 
ερώτημα παραμένει σε ιστορική εκκρεμότητα. Ο 
τερματισμός ενός τέτοιου διαλόγου και η λήξη αυτής 
της εκκρεμότητας είναι αδιανόητες εκδοχές. Κι αυ
τό γιατί από τη στιγμή που το νοηματικό περιεχόμε
νο του δικαίου θα θεωρηθεί οριστικό θα θεωρηθεί και 
ανεπίδεκτο αμφισβήτησης. Τότε όμως θα έχουμε χά
σει από το γνωστικό μας πεδίο το νόημα της ελευθε
ρίας.

3. Βλ. Α. G örlitz/R . Voigt, Rechtspolitologie, 1985, σελ. 197

6. Η λειτουργία της επιστήμης, κυρίως της νομι
κής επιστήμης, στην ιστορία των πολιτειών δεν απο
κόπηκε ποτέ από τις θεμελιώδεις αρχές του συγκε
κριμένου πολιτεύματος. Η ανθρωπότητα έζησε και 
τις καλές, αλλά και τις τραγικές συνέπειες αυτού του 
δεδομένου.4
α) Δεν είναι τυχαίο ότι τα αυταρχικά κράτη στηρίζο
νται σε μία έννοια «δικαιοσύνης» αναλλοίωτης και 
ποινικά κατοχυρωμένης5. Με βάση αυτή την έννοια 
της δικαιοσύνης «εκπαιδεύουν» και «παράγουν» νο
μικούς με προδιαμορφωμένη συνείδηση, «κατάλλη
λη» να στηρίξει το συγκεκριμένο καθεστώς της ανε
λευθερίας.
β) Στη Δημοκρατία, αντίθετα, δεν καθορίζει το κρά
τος τη σκέψη, αλλά η σκέψη καθορίζει το κράτος. 
Για το Πανεπιστήμιο, αυτή η πρωταρχικότητα της 
σκέψης συγκεκριμενοποιείται με τη συνταγματική 
αρχή της ελευθερίας της έρευνας και της διδασκα
λίας.6 * * Έ τσι φτάνουμε στο κεντρικό κριτήριο διά
κρισης μεταξύ του κράτους στο οποίο ήρθατε από 
το κράτος το οποίο απορρίψατε και καταλύσατε. 
Αυτό που εδώ θα βρείτε δεν είναι βέβαια ένας νομι 
κός παράδεισος δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Θα 
βρείτε, όμως, μία αντίληψη περί κράτους, περί δι
καίου και περί πολιτικής που είναι ανοικτή, δηλαδή

4. Για τις ιδιαίτερες γερμανικές εμπειρίες από αυτή τη σχέση 
βλ. αντί πολλών π.χ. Β. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, 3η
έκδ., 1988. ,

5. Βλ. για το Συνταγματικό Δίκαιο, αντί πολλών, F. Habene, 
σε “ Archiv für öffentliches Recht” , τόμ. 110 (1985), σελ. 329 επ. 
(ειδικά σελ. 345 επ.).

6. Βλ. Ρ. Häberle, ό.π. (σημ. 5), σελ. 349 επ. και Α. Μανεσης,
Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, σε.
Συνταγματική Θεωρία και πράξη, 1980, σελ. 674-714.
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ρελθόν του κράτους, του δικαίου και της πολιτι
κής.9 Πρόκειται για μία ασφαλώς επώδννη για σας 
επεξεργασία του παρελθόντος που όμως αποτελεί 
προϋπόθεση της επανένωσης της νομικής επιστήμης 
σε αυτή τη χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο νοηματικός 
ανακαθορισμός του παρελθόντος είναι μορφή ελευ
θερίας, ισότιμης με το δικαίωμα που έχει ο πολίτης 
στο παρόν και στο μέλλον του. Για μία τέτοια ανα
γωγή στο παρελθόν προσφέρει σημαντικά εναύσμα- 
τα η λαμπρή ιστορία του Πανεπιστημίου της Hal
le.10 11 Εδώ οι σκέψεις της Αναγέννησης πέρασαν στο 
δίκαιο, εδώ ξεκίνησε η διδασκαλία για την απελευθέ
ρωση της επιστήμης από τη Θεολογία. Εδώ, τέλος, 
το 1707 ο Johann Peter von Ludewig εισήγαγε τον όρο 
και τον κλάδο της συνταγματικής ιστορίας, διδά
σκοντας ότι η ιστορία αποτελεί προϋπόθεση γνώσης 
του ισχύοντος δικαίου."

Η ιστορική δυναμική υπερβαίνει
την κανονιστική δύναμη του θετικού δικαίου

8. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υποβάλω 
στην κρίση σας μία θέση που ίσως εντάξει το θέμα 
μας σε ένα γενικότερο πλαίσιο συνταγματικής θεω
ρίας. Η θέση μου είναι η εξής: Η επανένωση των δύο 
Γερμανιών και η λειτουργία μιας ενιαίας έννομης τά
ξης, στηριγμένης στο σύνολο του γερμανικού λαού,

9. Βλ. Μ. Stolleis, Staat und Staatsraison in der frühen Neuzeit, 
1990, σελ. 9.

10. Βλ. σχετικά M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts 
in Deutschland, τόμ. 1, 1988, σελ. 288 επ.

11. Βλ. Η. Boldt, Einführung in die Verfassungsgeschichte, 
1984, σελ. 126 επ.



αποτελεί ιστορικά και νομικά — δηλαδή νομικοπο- 
λιτιστικά  — γεγονός διαπλαστικό  και δημιουργικό 
και όχι μία απλή «προσθήκη εδάφους». Ακολουθούν 
δύο λόγια θεμελίωσης της θέσης αυτής (α) και η συν
αγωγή κάποιων συμπερασμάτων (β):

α) Για τη θεμελίωση της θέσης μου σημειώνω τούτο: 
ο διαπλαστικός και δημιουργικός χαρακτήρας της 
ένωσης των δύο Γερμανιών δεν αναιρέθηκε, επειδή 
προτιμήθηκε — αντί της ισότιμης και δημιουργικής 
επανένωσης με αναγωγή στη συντακτική εξουσία 
του ενιαίου πια γερμανικού λαού — η «προσχώρηση» 
της πρώην «Λαϊκής Δημοκρατίας» στην Ομοσπον
διακή Δημοκρατία κατά το άρθρο 23 παρ. 1 εδ. β. 
του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης. Η λέξη «προσ
χώρηση» στο άρθρο 23 παρ. 1 εδ. β. δεν είναι ισχυρό
τερη από την πολιτική νομοτέλεια των ιστορικών 
φαινομένων. Η από πλευράς λαού, εδάφους και πο
λιτισμού συντελούμενη ολοκλήρωση της Γερμανίας 
με την άρση μιάς βίαιης διχοτόμησης, ούτε συντελεί- 
ται, ούτε συλλαμβάνεται ως πρόσθεση αριθμών και 
τετραγωνικών μέτρων, αλλά μόνο ως ιστορική δια
δικασία. Ασχετα με το πρόβλημα της νομικής συνέ
χειας της Γερμανίας, που διασφαλίστηκε με την επι
λογή της διαδικασίας της «προσχώρησης», βρισκό
μαστε μπροστά σε νέα αφετηρία της ενιαίας πλέον 
γερμανικής έννομης τάξης. Έτσι τίθενται νέοι όροι 
παραγωγής και ανάπτυξης νομικού πολιτισμού. 
Αφού το κράτος και το δίκαιο δεν καθορίζουν, αλλά 
καθορίζονται από την εξελισσόμενη πολιτική σκέ
ψη, δεν μπορεί να παραμείνουν αναλλοίωτα στην ου
σία τους, όταν, μετά από σαράντα χρόνια συντελεί- 
ται η επανένωση δύο γερμανικών κοινωνιών. Εδώ 
έχουμε την ιστορική επιβεβαίωση της χρεωκοπίας 
της θεωρίας για τη στεγανή διάκριση κράτους και

κοινωνίας, μιάς θεωρίας που στήριξε τις μοναρχίες, 
τον αυταρχισμό και τον φιλελευθερισμό.12 Το κρά
τος, από την ώρα που η Δημοκρατία τού αρνείται 
τα μυθικά του στοιχεία, αποτελεί μια πολιτική τάξη. 
Τούτο σημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι κά
τι άλλο από το κοινωνικό μόρφωμα που εκφράζει. 
Πρόκειται δηλαδή για τη μετάβαση από την κρατική 
στη λαϊκή  κυριαρχία. Η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι 
κάθε ιστορικοθεσμική αλλοίωση της κοινωνίας βρί
σκει την ανταπόκρισή της στη μορφή και στο περιε
χόμενο της όλης πολιτείας. Μόνο μέσα σε μια τέτοια 
λογική είναι νοητή και εφικτή η νομιμοποίηση της 
κρατικής εξουσίας.13 14 Αυτό ισχύει και για την ένωση 
των δύο Γερμανιών.
β) Αν δεχθούμε τον δημιουργικό και διαμορφωτικό 
χαρακτήρα της Ένωσης που συντελέστηκε, τότε δε
χόμαστε αναγκαία πως και η διαδικασία της ενο
ποίησης της γερμανικής νομικής επιστήμης (στη δι
δασκαλία, στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμο
γή) έχει αντίστοιχα τον ίδιο δημιουργικό και διαπλα
στικό χαρακτήρα, και επομένως είναι δημιουργική 
νομικού πολιτισμού. Ό τα ν το Σύνταγμα αναφέρεται 
στον λαό, ως την πηγή κάθε κρατικής εξουσίας, α- 
ναφέρεται στο αξιολογικό της θεμέλιο.'4 Αλλά και 
η ratio της εξουσίας ως αξιολογικό θεμέλιο της έννο
μης τάξης υπόκειται στον νόμο του αέναου ιστορι
κού νοηματικού της αναπροσδιορισμού. Για την

12. Βλ. κυρίως Κ. Hesse, σε “ Die Öffentliche Verwaltung” , 
1975, σ. 437 επ.

13. Βλ. D. Th. Tsatsos, ό.π. (σημ. 7), σελ. 26 επ.
14. Βλ. F. C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für 

Gesetzgebung der Rechtswissenschaft, 2η έκδ. 1840, σελ. 11: “ Das 
Recht wächst also mit dem Volke fort... der eigentliche Sitz des 
Rechts des gemeinsame Bewusstseyn des Volkes sey” .



ένωση των δύο Γερμανιών η προηγούμενη σκέψη συ
γκεκριμενοποιείται και στο πεδίο της νομικής σκέ
ψης: ο καθορισμός της ratio ως αξιολογικού θεμέ
λιου της κρατικής εξουσίας καθορίζεται τώρα πια α
πό περισσότερους ανθρώπους, από μία διευρυμένη 
και ανασυντεθειμένη κοινωνία, από την ενιαία γερ
μανική κοινωνία. Αυτή η κοινωνία, στη νέα της πολι
τική ενότητα, έχει και το δικαίωμα και την αποστο
λή να στηρίξει ή να αναθεωρήσει έννοιες και αξίες, 
δηλαδή τον νομικό της πολιτισμό, στο πλαίσιο βέ
βαια των δημοκρατικών διαδικασιών που προβλέπει 
ο Θεμελιώδης Νόμος που τώρα ισχύει για ολόκληρη 
την ενωμένη Γερμανία. Αυτή η σκέψη ασφαλώς βρί
σκεται στις βάσεις της πολιτικής λογικής που εκ
φράστηκε με την υπογραφή της «Συμφωνίας Έ νω 
σης των δύο Γερμανιών της 31 Αυγούστου 1990». Το 
άρθρο 4 της συμφωνίας προβλέπει την αναθεώρηση 
του άρθρου 146 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης 
που προσλαμβάνει το εξής περιεχόμενο: «Αυτός ο 
Θεμελιώδης Νόμος, που μετά την ολοκλήρωση της 
ενότητας και της ελευθερίας της Γερμανίας ισχύει 
πια για ολόκληρο τον γερμανικό λαό, παύει να ισχύει 
την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ ένα Σύνταγμα  που 
θα ψηφίσει ο γερμανικός λαός με μία ελεύθερη από
φασή του».15 Η εκ νέου υπογράμμιση της προσωρι
νότητας του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης δεν ση
μαίνει αμφισβήτηση της αξίας και της καλής λει
τουργίας του επί σαράντα ολόκληρα χρόνια.16 Ά λ 

15. Οι υπογραμμίσεις των όρων «Θεμελιώδης Νόμος» και 
«Σύνταγμα» είναι δικές μου και, φυσικά, όχι του συνταγματικού 
κειμένου!

16. Βλ. U. Battis/E . C. Mahrenholz/ D. Th. Tsatsos, (Hrsg.),
Das Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang!

λωστε τα Συντάγματα δεν νομιμοποιούνται διότι εί
ναι «καλά», αλλά διότι πηγάζουν από τη λαϊκή 
θέληση ή πάντως έγκριση.17 Πολύ σωστά, λοιπόν, η 
χρήση της λέξης Σύνταγμα  επιφυλάχθηκε για την 
ημέρα που η διαδικασία δημοκρατικής νομιμοποίη
σης της ενιαίας δημοκρατικής έννομης τάξης θα έχει 
ολοκληρωθεί με τη δημοκρατική διαδικασία ψήφι
σης Συντάγματος, δηλαδή με την ενεργοποίηση της 
συντακτικής εξουσίας του γερμανικού λαού. Και οι 
έννοιες τροφοδοτούνται νοηματικά μόνο από τη λο 
γική της ιστορίας. Μόνο τότε αποκτούν ακριβές πε
ριεχόμενο και λειτουργούν αξιόπιστα. Αυτό κατ’ 
εξοχήν ισχύει για την έννοια Σύνταγμα.

Επωμίζεται ευθύνη
9. Ό πω ς επισήμανα, όλες οι δημοκρατικές πολι

τείες αποτελούν πολιτικές τάξεις υπό αέναο ιστορι
κό ανακαθορισμό. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτή τη 
διαδικασία ιστορικού ανακαθορισμού έχει η νομική 
επιστήμη, η ενιαία πια γερμανική νομική επιστήμη, 
που επωμίζεται νομικοπολιτιστική ευθύνη με ευρω
παϊκή διάσταση. Η Ευρώπη βέβαια δεν είναι ακόμα 
ένα κράτος, αλλά μία κοινότητα κρατών σε μία 
ιστορική διαδικασία κατά την οποία τα κρατικά σύ
νορα γίνονται ασθενέστερα και οι λαοί ισχυρότεροι. 
Και η Ευρώπη λοιπόν, θα έλεγα κατ’ εξοχήν η Ευρώ
πη, εξελίσσεται. Η εξέλιξη αυτή αναμένει από σήμε-

17. Βλ. κυρίωςΗ. Ρ. Schneider, σε “ Spiegel” , τεύχος 34/1990, 
σελ. 19 ό.π. που ρητά αξιώνει δημοκρατικές διαδικασίες ψήφι
σης ενός νέου Συντάγματος. Βλ. επίσης, F. Benda, σε “ Die Zeit , 
Nr. 38 της 14.9.1990, σελ. 13 και Ρ. Häberle, σε Archiv für 
öffentliches Recht, τόμ. 112 (1987), σελ. 54 επ.



ρα τη νομικοπολιτιστική συμβολή της ενιαίας Γερ
μανίας στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού νομικού πο
λιτισμού.18

10. Επιτρέψτε μου τώρα να μεταφέρω αυτή τη θε
ώρηση στο πεδίο πραγμάτωσης της κοινής διδακτι
κής αποστολής των δύο μας Νομικών Σχολών: Ε
μείς από την πρώην Δυτική Γερμανία δεν ήρθαμε 
εδώ για να σας παρουσιάσουμε έναν παράδεισο έν- 
νομης τάξης και να σας παρακαλέσουμε να συμμε- 
τάσχετε παθητικά σε μία, μονόπλευρα από μας δια
μορφωμένη διαδικασία μετεκπαίδευσης. Αντίθετα, 
επιθυμούμε να πραγματώσουμε την ένωση στο πεδίο 
της νομικής σκέψης από κοινού μαζί σας. Η θαρρα
λέα κατάλυση του αυταρχικού κράτους, εδώ, δεν 
σημαίνει μία στείρα άρνηση χωρίς ένα βλέμμα προς 
το μέλλον. Κανείς δεν επαναστατεί και δεν ανατρέ
πει ένα κράτος του αδίκου χωρίς ελπίδες, χωρίς ορά
ματα, αλλά και χωρίς συγκλονιστικές απογοητεύ
σεις. Επιτρέψτε μου να σημειώσω εδώ, ότι η Δημο
κρατία στην ιστορία της κορυφωνόταν κυρίως μετά 
από μία μακρόχρονη κατάλυσή της. Η  αποκατά
σταση της Δημοκρατίας υπήρξε πάντα ιστορικά ση
μαντικότερη από την εγκατάστασή  της. Η καταπίε
ση γεννά στον άνθρωπο δυνάμεις που οξύνουν την 
πολιτική του σκέψη και την πολιτική του ευαισθη
σία. Αυτή η πολύ ακριβοπληρωμένη ευαισθητοποίη- 
σή σας, συνοδευόμενη από την από μέρους σας επώ- 
δυνη επανεξέταση της σχέσης σας με το παρελθόν,

18. Για το θέμα αυτό βλ. Η. Coing, Von Bologna bis Brüssel, 
1989. P. Häberle, σε Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 37 (1988), 
σελ. 35 επ. W. Bernhardt, Verfassungsprinzipien, Verfassungs- 
gerichtsfunktionen, Verfassungsprozessrecht, σε EWG-Vertrag, 
1987, σελ. 65 επ.

θα είναι η πολύτιμη και αναντικατάστατη συμβολή 
σας στην κοινή μας προσπάθεια.

Δημοκρατία και αμφισβήτηση
11. Μπαίνουμε σε μία κοινή μετεκπαιδευτική δια

δικασία. Ούτε από τις δημοκρατικές, τις ως τώρα 
«δυτικές», πολιτείες έλειψαν οι δυνάμεις, που ως 
αποστολή της εκπαίδευσης θεωρούν τη διαμόρφωση 
συνειδήσεων κατάλληλων για την αποδοχή μιάς και 
μόνο αντίληψης για το κράτος και το δίκαιο. Με τη 
Δημοκρατία όμως δεν συμβιβάζεται αυτή η αντίλη
ψη. Με τη Δημοκρατία συμβιβάζεται μόνο η θέση ότι 
ο καθορισμός του νοήματος του κράτους, του δικαί
ου και της πολιτικής είναι έργο των γενεών που δια
δέχονται η μία την άλλη. Δημοκρατία είναι το κρά
τος που δεν θέλει μέσα από τις εκπαιδευτικές του λει
τουργίες να αποφύγει την αμφισβήτησή τον. Αυτό το 
αγαθό της αμφισβήτησης διασφαλίζει ο Θεμελιώδης 
Νόμος με την επιτυχή λειτουργία του εδώ και σαρά
ντα ολόκληρα χρόνια και με την παγκόσμια ακτινο
βολία του.

12. Για μας τους δασκάλους ας πω και τούτο: Θα 
επιτύχουμε στο έργο μας, αν αντέξουμε να νιώσουμε 
ως κορυφαία μας στιγμή τη στιγμή της εμπεριστατω
μένης αμφισβήτησής μας από τους ίδιους τους μαθη
τές μας. Με αυτή την υπέρβαση του εαυτού μας θα 
βιώσουμε το πραγματικό νόημα της ελευθερίας. Η, 
για να χρησιμοποιήσω τα λόγια της Ρόζα Δούξε- 
μπουργκ, ελευθερία είναι η ελευθερία εκείνου που 
σκέπτεται αντίθετα.19 Αυτή, νομίζω, πως ήταν και

19. Rosa Luxemburg, Die russische Revolution, σε Politische 
Schrifften, τόμ. Ill, 1968, σελ. 106 (ειδικά σελ. 134).



η κραυγή των επαναστατημένων συμπολιτών σας α
πό τους δρόμους της Λειψίας, όπως την ακούσε με 
αγωνία, σεβασμό και κατάνοιξη η ανθρωπότητα.


