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Μεηαξύ εθνικήρ και ενωζιακήρ έννομηρ ηάξηρ: ηο 
«Μνημόνιο» ωρ αναπαπαγωγή ηηρ κπίζηρ ηος κπάηοςρ 
δικαίος  
 
του Κωνσταντίνου Θ. Γιαννακόπουλου 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  
  

 

Σν «Μλεκφλην», φπσο, θαηά ζπλεθδνρή, απνθαιείηαη έλαο ζχλζεηνο 
κεραληζκφο πηνζέηεζεο θαη αλαζεσξήζεσλ ηππηθψλ θαη άηππσλ λνκηθψλ 
πξάμεσλ ζην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ηελ Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), 
δελ εηζάγεη κηα πξσηφηππε ζπληαγκαηηθή θαηάζηαζε. Απνηειεί έλα, 
νξηαθφ ίζσο, πιελ φκσο δηαιεθηηθά πξνβιέςηκν, ζηάδην εμέιημεο ηεο 
ζπληαγκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εζληθή θαη ζηελ ελσζηαθή έλλνκε 
ηάμε. 

Πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα, κειεηψληαο ηελ παξαπάλσ εμέιημε 
είρα επηζεκάλεη ηα εξσηεκαηηθά πνπ εγείξνληαη σο πξνο ηε βησζηκφηεηα 
ηνπ δηαζπληαγκαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δχν απηψλ ελλφκσλ ηάμεσλ ζηε 
βάζε ηεο ππεξνρήο ησλ «ζπληαγκαηηθψλ» ζθνπψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηεο δπλακηθήο αδξάλεηαο ησλ ζπληαγκαηηθψλ νξίσλ ηεο 
εζληθήο έλλνκεο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, είρα ζεκεηψζεη φηη «ελώ ζε 
πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλαδεηθλύνληαη νη ζεηηθέο πηπρέο ηεο 
επίδξαζεο ηεο θνηλνηηθήο ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, δηόηη νη ζθνπνί ηεο 
πξώηεο ζπληνλίδνληαη κε ηνλ θηιειεύζεξν ραξαθηήξα ηεο δεύηεξεο, 
πξνωζώληαο κάιηζηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θνηλήο ωθέιεηαο, ζε 
πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όπωο απηή πνπ δηαλύνπκε, ε ππεξνρή ηωλ 
‘ζπληαγκαηηθώλ’ ζθνπώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο απιώο επηηείλεη ην 
θνηλωληθό έιιεηκκα πνπ απαληάηαη θαη ζηηο δύν έλλνκεο ηάμεηο. 
Παξαιιήιωο, ελώ ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε δπλακηθή ηνπ 
νξάκαηνο ηεο επξωπαϊθήο ελνπνίεζεο θαιύπηεη ην έιιεηκκα δεκνθξαηηθήο 
πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ηελ θξίζε ηεο 
εζληθήο ‘θπξηαξρίαο’ ηωλ θξαηώλ-κειώλ, ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο γίλεηαη αληηιεπηό όηη, ζε κεγάιν βαζκό, νη ξπζκνί ηεο αγνξάο έρνπλ 
ππνθαηαζηήζεη θαη ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ θαη ηελ πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα 
ηελ απώιεηα ηωλ βαζηθώλ αηζζεκάηωλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
αιιειεγγύεο. Ζώληαο, ινηπόλ, ζε απηό ην δηηηό ζεζκηθό πιαίζην, ην νπνίν 
ζπγθξνηείηαη από ην εζληθό Σύληαγκα πνπ ‘αλαρωξεί’ θαη ην επξωπαϊθό 
Σύληαγκα πνπ δελ έξρεηαη, νη Έιιελεο πνιίηεο, πνπ είλαη θαη πνιίηεο ηεο 
Επξωπαϊθήο Έλωζεο, βηώλνπλ πιένλ ηα αδηέμνδα εθείλωλ πνπ 
εγθιωβίδνπλ ηελ πξνζωπηθή ηνπο δωή ζε παξάιιειεο πξνβιεκαηηθέο 
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ζρέζεηο: εμάξηεζε από ηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, πνπ ζηεξείηαη ηδηαίηεξεο 
πξννπηηθήο, θαη απνγνήηεπζε από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε, πνπ δελ 
νινθιεξώλεη ηνπο ζθνπνύο ηεο. Η αλαδήηεζε κηαο λέαο ζπληαγκαηηθήο 
πνιηηηθήο θαη ζηνπο δύν ηνκείο κνηάδεη λα είλαη απνιύηωο αλαγθαία»1

.  

Δθηηκψ φηη ην «Μλεκφλην» είλαη ε αλακελφκελε ζπλέπεηα ηεο 
απνπζίαο κηαο ηέηνηαο ζπληαγκαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ έδσζε ηελ επθαηξία 
ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο «αγνξέο» θαη ζην ΓΝΣ λα αλαιάβνπλ 
ξφιν ζεζκηθνχ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο. Απηή δε ε δηακεζνιάβεζε, αθελφο, επηηαρχλεη ηελ 
απνδφκεζε ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη, αθεηέξνπ, ζέηεη ζε δνθηκαζία 
ην επξσπατθφ θεθηεκέλν θαη ηελ πξννπηηθή νινθιήξσζεο ηεο 

ζπληαγκαηηθήο ζέζκηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με άιια ιφγηα, ην 
«Μλεκφλην» ελζσκαηψλεη θαη αλαπαξάγεη ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ ηφζν ζηελ εζληθή (Α) φζν θαη ζηελ ελσζηαθή (Β) έλλνκε ηάμε. 

 

Α. Το «Μνημόνιο» και η εθνική έννομη ηάξη 
Σν χληαγκα 1975/1986/2001/2008 είρε ηε θηινδνμία λα 

εγθαζηδξχζεη έλα θξάηνο δηθαίνπ, θηιειεχζεξν θαη θνηλσληθφ. Καηά ηελ 
πξαγκάησζή ηνπ, φκσο, ην ελ ιφγσ χληαγκα ζπξξηθλψζεθε ζε έλα 
ζύληαγκα νξίωλ, κεηαμχ άιισλ, δηφηη νη ζθνπνί ηνπ επηθαζνξίζηεθαλ 
εξκελεπηηθά απφ ηνπο «ζπληαγκαηηθνχο» ζθνπνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Ο επηθαζνξηζκφο απηφο είρε σο απνηέιεζκα, ζηελ εζληθή 
έλλνκε ηάμε, ην θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ λα γλσξίζεη ζεκαληηθή 
θάκςε2. Παξάιιεια, ην πειαηεηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηεξηδφκελν ζε 
έλα θνκκαηηθό θαξηέι3

, δελ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε κηαο ζρεηηθψο 
απηνηεινχο δηνηθεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία, ζην πιαίζην ηεο αξρήο 
ηεο λνκηκφηεηαο, ζα δηαζθάιηδε, ζε ζπλερή βάζε, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Η Γεκφζηα Γηνίθεζε, κνινλφηη δηαηεξνχζε ηα 
πξνλφκηα άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ηα νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε 
απζαίξεηα θαη ρσξίο νπζηαζηηθή ινγνδνζία, πξαθηηθψο 
ηδησηηθνπνηήζεθε, ζην κέηξν πνπ ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ θπξίσο κηαο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη ηερλνθξαηηθήο 

                                                
1
 Βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Μεηαμχ ζπληαγκαηηθψλ ζθνπψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ νξίσλ: 

ε δηαιεθηηθή εμέιημε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εζληθή θαη ζηελ θνηλνηηθή 
έλλνκε ηάμε, ΔθεκΓΓ 5/2008, ζει. 733 επ., ηδίσο ζει. 751 επ. 

2
 Βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Μεηαμχ ζπληαγκαηηθψλ ζθνπψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ 

νξίσλ…, φ.π., ηδίσο ζει. 734 επ. 
3
 Βι., αληί άιισλ, Γ. Βνχιγαξε, Πξνεθινγηθέο ζεκεηψζεηο 2009, Δθεκεξίδα «ΣΑ 

ΝΔΑ», 30.5.2009, Ν. Αιηβηδάηνπ, Έλα καθάξην θαξηέι, Δθεκεξίδα «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ», 
7.6.2009. Πξβι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Μήπσο νη επξσεθινγέο πξέπεη λα γίλνπλ πην 
αληαγσληζηηθέο; θέςεηο κε αθνξκή ηελ απφθαζε ηΔ 1784/2009, ΔθεκΓΓ 3/2009, ζει. 274 
επ. 
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ειίη4. Οη εθπξφζσπνη απηήο ηεο ειίη, Έιιελεο θαη αιινδαπνί, θπξίσο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα –πνιινί δε 
απφ απηνχο πξνεξρφκελνη απφ άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο–, δηέθζεηξαλ ζπζηεκαηηθά ηφζν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εζληθήο θαη ηεο 
ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο5. Η πνιπζρηδήο απηή δηαθζνξά είρε σο 
απνηειέζκαηα, αθελφο, ηελ ππνλφκεπζε ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ, ην νπνίν, ζε κεγάιν βαζκφ, ζα κπνξνχζε λα είρε εληζρπζεί ηδίσο 
ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη, 
αθεηέξνπ, ηελ αδπλακία νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαη, ηειηθψο, ηε δηαζπάζηζε ηνπ φπνηνπ παξαγφκελνπ 
πινχηνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά επέηεηλαλ ηελ θξίζε ηνπ θνηλσληθνχ 
θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο εμαλεκίζηεθαλ νη απαξαίηεηνη θξαηηθνί πφξνη. 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ν θπξίαξρνο ιατθηζκφο ζρεδφλ ηαχηηζε ηελ θνηλσληθή 
πνιηηηθή κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δηαθζνξάο θαη ην «δηθαίσκα» ζηελ 
απζαηξεζία, ζηε θνξνδηαθπγή, ζηνλ αδηαθαλή δηνξηζκφ ζην Γεκφζην, 
ζηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηά παξάβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 
θαη, γεληθφηεξα, ζην βφιεκα δίρσο ηίκεκα. πλαθψο, φιεο νη ζπληζηψζεο 
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ βξέζεθαλ εγθισβηζκέλεο ζε έλα «ζπηξάι ζαλάηνπ», 
ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, απνξξφθεζε θαη αιινίσζε ηα ηέζζεξα 
πνιηηηθά πξνηάγκαηα ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο: ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 
επξσπατθήο ελνπνίεζεο, ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνπλ νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 
πξνζθπγήο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Διιάδαο 
απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ, ζε θάζε 
πεξίπησζε ην «Μλεκφλην» δελ θαίλεηαη λα απνηειεί δηέμνδν απφ ηελ 
παξαπάλσ θξίζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, νχηε ζηεξεή βάζε γηα ηε ζεζκηθή 
αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο. 

Απφ ηππηθή άπνςε, ην «Μλεκφλην» θινλίδεη ηε ζπληαγκαηηθή 
λνκηκφηεηα, πξσηίζησο δηφηη πεξηιακβάλεη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε 
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο6

 γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία 
                                                

4
  Βι., αληί άιισλ, Th. Moutos and Ch.Tsitsikas, Whither Public Interest: The Case of 

Greece’s Public Finances, CESIFO working paper No. 3098 Category 6: Fiscal Policy, 
Μacroeconomics and growth, june 2010 (δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.ifo.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-ESifo_Working_Papers/wp-

cesifo-2010/wp-cesifo-2010-06/cesifo1_wp3098.pdf). 
5
 Βι. θαη Κ. Υξπζφγνλνπ, Η ηδησηηθή δεκνθξαηία. Απφ ηηο πνιηηηθέο δπλαζηείεο ζηελ 

θιεπηνθξαηία, Δθδφζεηο Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2009, ηδίσο ζει. 169 επ. 
6
 Μεηά ην απφ 3.5.2010 αξρηθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο, πνπ ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, ζηηο 8.5.2010 
ππεγξάθε «χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο» (Loan Facility Agreement) κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), σο δαλεηζηψλ, 
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, σο δαλεηνιήπηε, θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο 
αληηπξνζψπνπ ηνπ δαλεηνιήπηε. Σελ ίδηα δε εκέξα, ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ 
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ζχλαςεο θαη έλαξμε ηζρχνο ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε πνπ, 
παξαθάκπηνληαο ηελ έγθαηξε θχξσζε κε ηππηθφ λφκν7, παξαβηάδεη ην 
άξζξν 36 παξ. 2 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο8. Δμάιινπ, απφ ηελ ίδηα άπνςε, 
ε θξίζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ εληείλεηαη απφ ηελ αζάθεηα ηεο 

θαλνληζηηθήο ηζρχνο ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηελ πθέξπνπζα θαλνληζηηθή 
ηζρχ ησλ άηππσλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «Μλεκφλην». 
πλαθψο, ελψ γίλεηαη δεθηφ φηη ην stricto sensu Μλεκφλην ηεο 3εο Μαΐνπ 
2010 θαη, ζπλαθφινπζα, νη κεηαγελέζηεξεο αλαζεσξήζεηο ηνπ 
ζηεξνχληαη ηππηθήο θαλνληζηηθήο δχλακεο9, δελ ακθηζβεηείηαη φηη ηα 
θείκελα απηά απνηεινχλ αλαιπηηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη αζθνχλ θαηαιπηηθή επίδξαζε 
ζην ζρεκαηηζκφ ηεο πεξαηηέξσ θπβεξλεηηθήο θαη λνκνζεηηθήο 
πνιηηηθήο10. Πίζσ απφ ηελ «ηαληθή» απηή δηπξνζσπία κάιινλ θξχβεηαη ε 
δηάζεζε ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο ηνπ «Μλεκνλίνπ» λα απνθχγνπλ ηνλ 

                                                                                                                                       
πηζησηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη, 
ηδίσο, ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ 
δηκεξψλ δαλείσλ («πκθσλία κεηαμχ ησλ Πηζησηψλ», Intercreditor Agreement).  

7
 Βι. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 3845/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 9 ηνπ  άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 3847/2010. Αο ζεκεησζεί φηη αθφκε εθθξεκεί ε ςήθηζε 
ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ζηηο 4.6.2010 γηα ηελ θχξσζε ηεο «χκβαζεο 
Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο» κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ 
ΚfW, θαζψο θαη ηεο απφ 10.5.2010 πκθσλίαο Έγθξηζεο ηνπ «Γηαθαλνληζκνχ 
Υξεκαηνδφηεζεο Άκεζεο Δηνηκφηεηαο» (Stand-by Arrangement) κε ην ΓΝΣ. 

8
 Βι. θαη Π. Παπιφπνπινπ, Παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε λνκηθή θχζε θαη ηηο έλλνκεο 

ζπλέπεηεο ηνπ «Μλεκνλίνπ», 2010, Γ. Καζηκάηε, Οη πκθσλίεο Γαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο κε 
ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ, 2010, Κ. Υξπζφγνλνπ, Η ρακέλε ηηκή ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ο 
κεραληζκφο «ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» απφ ηελ νπηηθή ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη 
ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο, 2010 (δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ 
«Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο» «www.constitutionalism.gr»). 

Η ίδηα αληηζπληαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη γηα ηε ζπλαθζείζα πκθσλία Έγθξηζεο ηνπ 
«Γηαθαλνληζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο Άκεζεο Δηνηκφηεηαο» κε ην ΓΝΣ, δηφηη ε ελ ιφγσ 
ζπκθσλία, θαίηνη γελλά ππνρξεψζεηο ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ην ΓΝΣ (πξβι. F. 

Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2003, ζει. 517-519), δελ 
απνηειεί απηνηειή δηεζλή ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα θπξσζεί θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ πληάγκαηνο, αιιά ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 
πξνυθηζηάκελε δηεζλή ζπλζήθε ίδξπζεο ηνπ ΓΝΣ (Βι. Π. Γθιαβίλε, Σν Μλεκφλην ηεο 
Διιάδνο ζηελ επξσπατθή, ηε δηεζλή θαη ηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, Δθδφζεηο άθθνπια, 
Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2010, ζει. 87), ε νπνία έρεη ήδε θπξσζεί κε ηππηθφ λφκν (Βι. Α.Ν. 

766/1945 θαη Ν. 1086/1980. Βι. θαη Ν. 3722/2008). Φπζηθά, ηνχην δελ ζεκαίλεη φηη θάζε 
λνκνζεηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα ζην πιαίζην εθηέιεζεο 
ηεο ελ ιφγσ ζπλζήθεο δελ ππάγεηαη ζηνλ ελ γέλεη έιεγρν (αληη)ζπληαγκαηηθφηεηαο, εθφζνλ ε 
ζπλζήθε απηή έρεη απιψο ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ, θαηά ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. 
Πξβι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, To θξάηνο δηθαίνπ θαη ε εζληθή θπξηαξρία κπξνζηά ζην ΓΝΣ, 
ΔθεκΓΓ 1/2010, ζει. 2 επ. 

9
 Βι. Δ. αξπ, Δηζήγεζε ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

ζηελ ππφζεζε ηνπ «Μλεκνλίνπ», δηθάζηκνο: 23.11.2010 (δεκνζηεπκέλε ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ «Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο» «www.constitutionalism.gr»). 

10
 Βι. Απ. Γέξνληα, Σν Μλεκφλην θαη ε δηθαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ΔθεκΓΓ 

5/2010, ζει. 705 επ., ηδίσο ζει. 711 επ. 
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θαλνληθφ έιεγρν ηεο (αληη)ζπληαγκαηηθφηεηάο ηνπ θαη, ζπλαθψο, λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηδέα φηη, ζην πιαίζην ηεο 
νηθνλνκηθήο δηάζσζεο ηεο ρψξαο απφ κηα, θεξφκελε σο νξηαθή, θξίζε, ε 
δξάζε ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, αθφκε θαη φηαλ ζπλίζηαηαη ζηε 
ζπλνκνιφγεζε δηεζλψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηα 
νηθνλνκηθά ηνπ Κξάηνπο, πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα κελ 
πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθψο απφ ηππηθνχο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο11

. 

ην πιαίζην απηφ, ζηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ πξφζθαηα 
λνκνζρέδηα, ε –έζησ θαη έκκεζε– αλαθνξά ησλ θπβεξλψλησλ ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ αζαθνχο, απφ άπνςε θαλνληζηηθήο ηζρχνο, Μλεκνλίνπ ηεο 
3

εο
 Μαΐνπ 2010 έθηαζε λα ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ επηβαιιφκελε 

ζηάζκηζε ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ12. Θα κπνξνχζε 
ελδερνκέλσο λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη, θαη’ νπζία, πξφθεηηαη γηα ηελ 
επίθιεζε κηαο θαηάζηαζεο αλάγθεο πνπ λνκηκνπνηεί ηελ θπξηαξρία ησλ 
απνθάζεσλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ωζηφζν, ε πνιηηηθή ζενινγία ηνπ C. 

Schmitt δχζθνια ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ παξαδνζηαθή αδεμηφηεηα 
θαη ηηο ππεθθπγέο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε ρψξα καο. Πξνο ην παξφλ, 
ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη θαηάζηαζε αλάγθεο πνπ αίξεη ηελ εθαξκνγή 
ηνπ «θαλνληθνχ» ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ13. Απιψο, γηα κηα αθφκε θνξά, 
ε πνιηηηθή εμνπζία πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηηο επζχλεο ηεο, 
θαιιηεξγψληαο κηα αζάθεηα γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» θαη 
επηδηψθνληαο λα θαηαζηήζεη πνιηηηθά θαη εζληθά ππεχζπλν θάζε άιιν 
ζεζκηθφ θνξέα θαη, ηδίσο, ηνπο δηθαζηέο, νη νπνίνη θαινχληαη, ηειηθψο, 
λα άξνπλ ηέηνηνπ είδνπο αζάθεηεο. 

Απφ νπζηαζηηθή άπνςε, ην «Μλεκφλην» επηζεκνπνίεζε ηνλ 
εξκελεπηηθφ επηθαζνξηζκφ ηνπ εζληθνχ «νηθνλνκηθνχ ζπληάγκαηνο» απφ 
ηνπο «ζπληαγκαηηθνχο» ζθνπνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμαηηίαο δε 
ηεο ζεζκηθήο εμάληιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πνπ 

                                                
11

 Πξβι. σο πξνο ηηο πξνγλσζηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνκνζέηε θαη ηνλ επηβαιιφκελν 
(απην)πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαζηή ζηε δηαπίζησζε απιψο –ρσξίο άληιεζε πεξαηηέξσ άκεζσλ 

ελλφκσλ ζπλεπεηψλ– ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ πξνζβαιιφκελσλ ξπζκίζεσλ, Απ. 
Γέξνληα, φ.π., ηδίσο ζει. 725 επ. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απηνχ ηνπ είδνπο ν 
(απην)πεξηνξηζκφο απνςηιψλεη ηνλ έιεγρν ηεο (αληη)ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη, παξαιιήισο, ε δηαηήξεζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ λνκνζεηηθψλ 
δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη ε αληηζπληαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα αληηβαίλεη θαη ζην 
επξσπατθφ δίθαην, εθφζνλ, ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ, ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα 
ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν εζληθή λνκνζεζία πνπ παξαβηάδεη 
ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. ηελ πξφζθαηε απφθαζε 
ΓΔΔ, 8.9.2010, C-409/06, Winner Wetten). 

12
 Βι., σο πξνο ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3886/2010, Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Η λέα 

δηθνλνκία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: αθφκε κηα ρακέλε επθαηξία, ΔθεκΓΓ 5/2010, ζει. 595 
επ., ηδίσο ζει. 603. 

13
 Βι. Υ. Αλζφπνπινπ, Κξίζε θαη πεξηθνπέο, Δθεκεξίδα «ΣΟ ΔΘΝΟ», 12.1.2011. 
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πξνβιέπεη ην πξσηνγελέο επξσπατθφ δίθαην14, ην «Μλεκφλην» πξνψζεζε 
αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηίζρπζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
επί ηνπ εζληθνχ «νηθνλνκηθνχ ζπληάγκαηνο». ην κέηξν δε πνπ ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην «Μλεκφλην», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
ζπλδξνκήο ηνπ ΓΝΣ, ελζσκαηψζεθαλ ζηηο απνθάζεηο 2010/320/ΔΔ15

 θαη 
2010/486/ΔΔ16

 ηνπ πκβνπιίνπ17, ε ζρεηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο 
πνιηηηθήο θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ εκθαλίδεηαη πιένλ σο ζπκκφξθσζε 
ζε ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην επξσπατθφ δίθαην18. Τπφ ηνλ φξν 
δε φηη νη παξαπάλσ απνθάζεηο δελ παξαβηάδνπλ ην πξσηνγελέο 
επξσπατθφ δίθαην, ε αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ 
θινλίδεη, αλαινγηθψο, ηε ιπζηηέιεηα ησλ ηζρπξηζκψλ πεξί 
αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ «Μλεκνλίνπ»19

. 

πλαθψο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη φηη, θαη’ νπζίαλ, 
πνιιά απφ ηα δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «Μλεκφλην» 
έπξεπε, νχησο ή άιισο, λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, ηδίσο 
ζην πιαίζην ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ην επξσπατθφ δίθαην, 
πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο πξφζθαηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. Πιελ 
φκσο, ηνχην δελ αλαηξεί ηελ θξίζηκε απεηιή πνπ θαη ηα κέηξα απηά 
ελέρνπλ πιένλ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ, αθήο ζηηγκήο εληάρζεθαλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν «Μλεκφλην». Γηφηη, ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηνλ επίκαρν κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ 
απνξξέεη κφλνλ απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ 
αληαγσληζκνχ πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, επηβάιιεη ε αγνξαθεληξηθή 
ελσζηαθή λνκηκφηεηα, αιιά ζηνρεχεη ξεηψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ «αγνξψλ» πνπ επηθαζνξίδνπλ πιένλ ηελ ελ 

                                                
14

 Βι. Κ. Γψγνπ, «Έγθιεκα» θαη ηηκσξία: Η δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο 
ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε κεηαμχ δηθαίνπ θαη πνιηηηθήο, ΔθεκΓΓ 4/2010, 
ζει. 426 επ. 

15
 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Ινπλίνπ 2010, απεπζπλφκελε πξνο ηελ Διιάδα κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη εκβάζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο, δηά ηεο νπνίαο 
εηδνπνηείηαη ε Διιάδα λα ιάβεη ηα κέηξα κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΔΔ L 145 ηεο 11.6.2010, 
ζει. 6). 

16
 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2010, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο 2010/320/ΔΔ, απεπζπλφκελεο πξνο ηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη 
εκβάζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο, δηά ηεο νπνίαο εηδνπνηείηαη ε Διιάδα λα ιάβεη ηα 
κέηξα κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΔΔ L 241 ηεο 14.9.2010, ζει. 12). 

17
 Γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ΓΝΣ, βι. ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 8 ηεο απφθαζεο 2010/320/ΔΔ. 

18
 Βι. Δ. αξπ, φ.π. 

19
 Βι., ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο, Π. Παπιφπνπιν, φ.π., Γ. Καζηκάηε, φ.π., 

Γ. Καηξνχγθαινπ, Memoranda sunt Servanda? H ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ 3845/2010 
θαη ηνπ κλεκνλίνπ γηα ηα κέηξα εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ κε ΓΝΣ, ΔΔ θαη ΔΚΣ 
(δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ «Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο» 
«www.constitutionalism.gr»). 
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ιφγσ λνκηκφηεηα20. Όκσο, ε ζηζχθεηα πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ κε ηνπο 
κε γξακκηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ πιαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ 
πνπ παξάγεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα φρη κφλν 
ζπξξηθλψλεη δξακαηηθά –αλ δελ αλαηξεί πιήξσο– ην θνηλσληθφ θξάηνο 
δηθαίνπ αιιά, επηπιένλ, απνξξπζκίδεη, ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ ίδηα ηε 
ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε. Σνχην ζπκβαίλεη, δηφηη απηνί νη ξπζκνί 
νπδφισο ζπλάδνπλ πξνο ηε ζηνηρεηψδε ζηαζεξφηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη 
λα ζπλαξηψληαη νη θαλφλεο δηθαίνπ, αθφκε θαη φηαλ απηνί θαινχληαη λα 
ξπζκίδνπλ κηα άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά. ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ 
πξνζπάζεηαο ζπληνληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εζληθψλ 
ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ αξρίδεη λα εκθαλίδεη ηηο 
δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηα δηάθνξα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ. 
Γελ είλαη, ινηπφλ, ηπραίν φηη, ελ κέζσ ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ νίζηξνπ 
πνπ θαιιηεξγεί ην «Μλεκφλην», παξαηεξείηαη κηα ππνηίκεζε ηνπ θχξνπο 
νξηζκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 
παξάδεηγκα ζεηξάο πξνηάζεσλ κεηαξξχζκηζεο ηεο αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο νη νπνίεο, θαίηνη δελ ζπλδένληαη κε ππνρξεψζεηο πνπ 
πεγάδνπλ απφ ην επξσπατθφ δίθαην, απερνχλ ηελ αληίιεςε φηη ε δηεζλήο 
θαη ε εγρψξηα «αγνξά» έρνπλ ήδε πξνεμνθιήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
ηδησηηθνπνίεζεο ησλ Α.Δ.Ι.21

.   

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε εθαξκνγή ηνπ «Μλεκνλίνπ» δίδεη ηελ επθαηξία 
γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πειαηεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζην νπνίν πξσηαγσληζηνχλ αθφκε εθπξφζσπνη ηεο 
πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ηερλνθξαηηθήο ειίη, πνπ επζχλεηαη θπξίσο γηα 
ηελ θξίζε απηή. Σν ζχζηεκα απηφ εμαθνινπζεί λα κελ επλνεί ηελ 
αλάπηπμε ειεχζεξνπ πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε Υψξα καο, 
επηθαιείηαη δε, θαηά θαηξνχο, ηελ αλάγθε κεηάβαζεο απφ ηνλ θινληζκέλν 
δηθνκκαηηζκφ (πνιηηηθφ δπνπψιην) ζε κηα νηθνπκεληθή θπβέξλεζε, ε 
νπνία ζπληζηά απφιπηε αλαίξεζε ηνπ πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ. Φπζηθφ 
επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ είλαη ε ζπλέρηζε ησλ θαηλνκέλσλ παξαθκήο 
ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο δηθαίνπ (λνκηκνπνίεζε δαπαλψλ απφ 
παξάλνκεο αλαζέζεηο πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία22, πεξαίσζε 
θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ23, αδηαθαλή θξηηήξηα έληαμεο ζηνλ λφκν πεξί 
ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ24

 θ.ιπ.). Γελ είλαη, ινηπφλ, παξάδνμν φηη νη 
παξαπάλσ εθπξφζσπνη ηεο πξναλαθεξζείζαο ειίη είλαη, πξνο ην παξφλ, 

                                                
20

 Βι. ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 5 ηεο απφθαζεο 2010/320/ΔΔ. 
21

 Βι. Υ. Αλζφπνπινπ, Παλεπηζηεκηαθή δηαθπβέξλεζε θαη χληαγκα, ΔθεκΓΓ 5/2010, 
ζει. 589 επ. 

22
 Βι. ην άξζξν 27 παξ. 9 ηνπ Ν. 3867/2010. 

23
 Βι. ηα άξζξα 1 έσο θαη 13 ηνπ Ν. 3888/2010. 

24
 Βι. ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 3894/2010. Βι. θαη Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Δπελδχζηε ζην 

Κξάηνο Γηθαίνπ, ΔθεκΓΓ 5/2010, ζει. 595 επ. 
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απφ ηνπο πιένλ έλζεξκνπο ππέξκαρνπο ηνπ «Μλεκνλίνπ». Γηφηη, ζηελ 
πξάμε, ην ηειεπηαίν δελ θινλίδεη νπζησδψο ηα πξνλφκηά ηνπο θαη, 
πάλησο, θαιχπηεη ηηο επζχλεο ηνπο, θαζψο ηνπο αληηκεησπίδεη θπξίσο, φρη 
σο αηηία, αιιά σο κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ην «Μλεκφλην» επηηξέπεη ζηελ ελ ιφγσ ειίη, κέζσ ηεο 
επίθιεζεο ηεο ππαξθηήο αλάγθεο ιήςεο δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ, λα 
επηηίζεηαη θαηά ηνπ Κξάηνπο, ρσξίο λα ην ζπλδξάκεη ζην κέηξν πνπ 
νθείιεη, θαίηνη ήηαλ απηή πνπ πξσηίζησο ην εθκεηαιιεχηεθε ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ή λα δηαηεξήζεη πξνλφκηα. 
Αλ δε ε πινπνίεζε ηνπ «Μλεκνλίνπ» ζηξεθφηαλ θάπνηε, φπσο θαλνληθά 
ζα έπξεπε, θαηά απηψλ ησλ πξνλνκίσλ, δελ ζα απνηεινχζε έθπιεμε νη 
εθπξφζσπνη απηήο ηεο ειίη, νη νπνίνη δελ θεκίδνληαη γηα ηελ 
αηαιάληεπηε ζπλέπεηά ηνπο, λα πξνσζήζνπλ ηελ, νχησο ή άιισο, πηζαλή 
πηψρεπζε25, θαηεγνξψληαο, παξάιιεια, ηνπο φπνηνπο αληηπάινπο ηνπο 
γηα ηε δήζελ απνηπρία ηνπ «Μλεκνλίνπ».  

ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δηαξθνχο θξίζεο ηνπ θηιειεχζεξνπ θαη 
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, ε ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ πληάγκαηνο 
έλαληη ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, ε θαηίζρπζε ησλ ελσζηαθψλ ζηφρσλ επί 
ηνπ θπβεξλεηηθνχ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ε ζηελή 
επηηήξεζε –αλ φρη πίεζε– ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ απφ φξγαλα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ θαηλφκελα πνπ πξνυπήξραλ ηνπ 
«Μλεκνλίνπ» θαη πεγάδνπλ επζέσο απφ ηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 
ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξά δε ηηο ζρεηηθέο αδξάλεηεο θαη 
ηηο αληηπαξαζέζεηο ζε επίπεδν λνκηθφ θαη πνιηηηθφ, ηα παξαπάλσ 
θαηλφκελα έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο έλλνκεο 
ηάμεο, θπξίσο θαηφπηλ ηεο πξνζζήθεο ην 2001 ηεο εξκελεπηηθήο 
δήισζεο ζην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, ηεο εμέιημεο ηεο λνκνινγίαο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ «βαζηθνχ κεηφρνπ» 
θαη ησλ «θνιεγίσλ», θαζψο θαη ησλ ζπρλψλ ζπλαληήζεσλ «παθέην» ησλ 
ζηειερψλ ησλ δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο Δπηηξνπήο. 
πλαθψο, εθηηκψ φηη ηφζν ε άπνςε πσο ην «Μλεκφλην» «θαζίζηαηαη 
ζηνηρείν ηνπ πνιηηεύκαηνο όρη κόλν ωο πεξηερόκελν, αιιά θαη επεηδή ζέηεη 
έλα λέν forum γηα ηελ ηειηθή δηακόξθωζε ηωλ εζωηεξηθώλ πνιηηηθώλ 
επηινγώλ ηεο ρώξαο»26

 φζν θαη νη αηηηάζεηο πεξί απεκπφιεζεο ηεο 
εζληθήο θπξηαξρίαο27

 θαη πεξί «παξαζπληάγκαηνο»28
 δελ αθνξνχλ, 

πξσηνγελψο, ην ίδην ην «Μλεκφλην», αιιά ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ 
                                                

25
 Πξβι. Μoutos and Tsitsikas, φ.π. 

26
 Βι. Γ. Γξφζνπ, Σν «Μλεκφλην» σο ζεκείν ζηξνθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, 2010 

(δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ «Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο» 
«www.constitutionalism.gr»). 

27
 Βι. Γ. Καζηκάηε, φ.π. 

28
 Βι. Γ. Καηξνχγθαινπ, Σν νηθνλνκηθφ χληαγκα θαη ην «παξαζχληαγκα» ηνπ 

Μλεκνλίνπ, 2010 (δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://greek-critical-

legal.blogspot.com/2010/10/blog-post.html). 
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επξσπατθνχ δηθαίνπ έλαληη ησλ εζληθψλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ29, ηεο 
νπνίαο απηφ απνηειεί έθθαλζε.  

Δθείλν πνπ, πξαγκαηηθά, δελ πξνυπήξρε ηνπ «Μλεκνλίνπ» είλαη ε 
εκπινθή ηνπ ΓΝΣ ζηελ πθηζηάκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο εζληθήο θαη ηεο 
ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο. Σνχηε φκσο ε εκπινθή, ε νπνία ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ φπνηα ηζνξξνπία έρεη επηηεπρζεί κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 
ελλφκσλ ηάμεσλ, είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί θαηαξράο απφ ηε ζθνπηά 
ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ.   

 

Β. Το «Μνημόνιο» και η ενωζιακή έννομη ηάξη 
Σν «Μλεκφλην» θαη, γεληθφηεξα, ε θξίζε ρξένπο θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο δνθηκάδεη ηα φξηα αληνρήο ησλ φπνησλ δηθαηνθξαηηθψλ 
εγγπήζεσλ εκπεξηέρεη ην επξσπατθφ θεθηεκέλν ζην πιαίζην ηεο αηεινχο 
ζπληαγκαηηθήο ζέζκηζεο πνπ εκθαλίδεη, ζην παξφλ ζηάδην εμέιημήο ηεο, 
ε Δπξσπατθή Έλσζε. H επξσπατθή ελνπνίεζε, πνπ δηεθδηθεί ηελ 
πξννπηηθή νινθιήξσζεο ζε λνκηθφ επίπεδν, απνζπληίζεηαη ζε 
νηθνλνκηθφ επίπεδν30

.      

Απφ ηππηθή άπνςε, γχξσ απφ ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ «Μλεκνλίνπ» κε 
ην πξσηνγελέο επξσπατθφ δίθαην εγείξνληαη ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί, 
θακία δε απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζπλνιηθέο απαληήζεηο δελ θαίλεηαη λα 
κπνξεί λα άξεη πιήξσο ηηο ακθηβνιίεο31

.  

Δηδηθφηεξα, αθελφο, νχηε ε Έλσζε νχηε ηα θξάηε-κέιε ηεο νχηε ηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηεο ηδξχκαηα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηε 
δεκνζηνλνκηθή δηάζσζε θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσδψλεο (no bail-out 

clause)
32. Αθεηέξνπ, εάλ κηα θξίζε ρξένπο, φπσο απηή ηεο Διιάδαο, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δπζθνιία ή κεγάινο θίλδπλνο αληηκεηψπηζεο 
ζνβαξψλ δπζθνιηψλ νθεηιφκελσλ ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ 
εθθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ελφο θξάηνπο-κέινπο, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

                                                
29

 Ωο πξνο ηελ επζεία ακθηζβήηεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξνρήο, βι. Π. Παπιφπνπιν, φ.π. 
30

 Πξβι. B. Yvars, La crise européenne actuelle: remèdes pour une Europe intégrée par 
le droit mais désintégrée par l’économie, 2010 (δεκνζηεπκέλν ζηε δηεχζπλζε 

http://integeco.u-bordeaux4.fr/paper_ 2010. pdf). 
31

 Αο ζεκεησζεί φηη ην γεγνλφο πσο ην επξσπατθφ δίθαην δελ έρεη επηιεγεί σο 
εθαξκνζηέν δίθαην ηεο «χκβαζεο Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο» δελ απνθιείεη ε ζπκκεηνρή 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο ζηε ζχλαςε θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο απηήο λα 
παξαβηάδεη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξβι. Μ. Πεξάθε, Μειέηε ηνπ Μλεκνλίνπ 
πλελλφεζεο θαη ηεο Γαλεηαθήο χκβαζεο κεηαμχ Διιάδνο θαη θξαηψλ κειψλ ηεο 
επξσδψλεο κε ζεκείν αλαθνξάο ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: δηαπηζηψζεηο θαη 
θξηηηθή, Υξεκαηνπηζησηηθφ Γίθαην 2/2010, ζει. 160 επ. 

32
 Βι. ηα άξζξα 124 θαη 125 παξ. 1 ΛΔΔ. Πξβι., αληί άιισλ, Γψγνπ εηο θνπξή, 

Δξκελεία πλζεθψλ, ά. 102 ΔΚ θαη ά. 103 ΔΚ, ηδίσο ζει. 879 θαη 881 επ. Βι., φκσο, γηα ηνπο 
ελδνηαζκνχο πνπ είραλ δηαηππσζεί, ζε αλχπνπην ρξφλν, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο «πεξί κε δηάζσζεο» ζε πεξίπησζε θξίζεο, 
Commentaire TCE - Keppenne article 103 n° 2.   

http://integeco.u-bordeaux4.fr/paper_%202010
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122 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ)33
 

κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα ηε ρνξήγεζε ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο-

κέινο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, αιιά εθ κέξνπο ηεο ίδηαο ηεο 
Έλσζεο34. Δλ πξνθεηκέλσ, ν κεραληζκφο δηάζσζεο ηεο Διιάδαο 
δεκηνπξγήζεθε ex nihilo, φρη ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, αιιά ζε 
δηαθξαηηθφ επίπεδν, ζην νπνίν δηαζθαιίδνληαλ επθνιφηεξα ηα αλαγθαία 
θεθάιαηα. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ν κεραληζκφο 
απηφο ζπληζηά θαηαζηξαηήγεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο «πεξί κε 
δηάζσζεο», εθφζνλ ε πλζήθε ξπζκίδεη ξεηψο ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζηήξημεο ελφο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσδψλεο. Απ’ ηελ άιιε, φκσο, δελ 
πξέπεη λα δηαθεχγεη φηη ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο πξνζθέξζεθαλ 
ηππηθψο φρη λα δηαζψζνπλ, αιιά λα ζπλδξάκνπλ ηε ρψξα καο, κέζσ 
δαλείσλ πνπ εκθαλίδνπλ έλα αμηφινγν –θαίηνη ρακειφηεξν απφ εθείλν 
ησλ «αγνξψλ»– επηηφθην.  

ε θάζε πεξίπησζε, γελλψληαη επίζεο εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε 
ζπκβαηφηεηα κε ην πξσηνγελέο επξσπατθφ δίθαην ησλ απνθάζεσλ 
2010/320/ΔΔ θαη 2010/486/ΔΔ, θαζψο δελ είλαη πξνθαλέο φηη ην άξζξν 
126 παξ. 9 ΛΔΔ πεξί ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο35

 θαη ην άξζξν 136 παξ. 
1 ζηνηρείν α) ΛΔΔ πεξί ζέζπηζεο εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηα θξάηε-κέιε κε 
λφκηζκα ην επξψ36

 δηθαηνινγνχλ αξκνδηφηεηα γηα ηε ζέζπηζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξαπάλσ απνθάζεηο αλαιπηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία 
αθνξνχλ ιεπηνκεξψο ηελ εηζνδεκαηηθή, θνξνινγηθή θαη θνηλσληθή 
                                                

33
 «Όηαλ έλα θξάηνο κέινο αληηκεηωπίδεη δπζθνιίεο ή δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν λα 

αληηκεηωπίζεη ζνβαξέο δπζθνιίεο, νθεηιόκελεο ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή έθηαθηεο πεξηζηάζεηο 
πνπ εθθεύγνπλ από ηνλ έιεγρό ηνπ, ην Σπκβνύιην, πξνηάζεη ηεο Επηηξνπήο, κπνξεί λα 
απνθαζίζεη λα ηνπ ρνξεγήζεη, ππό νξηζκέλνπο όξνπο, ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο Έλωζεο. Ο 
πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ελεκεξώλεη ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην γηα ηε ιεθζείζα απόθαζε». 

34
 Βι. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 407/2010 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2010, γηα 

ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ κεραληζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο (ΔΔ L 118, ηεο 
12.05.2010, ζει. 1 επ.). Βι. θαη ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ηελ 
Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή, Βξπμέιιεο, 30.11.2010 COM(2010) 713 final. 
Πξβι. U. Häde, Legal Evaluation of a European Monetary Fund, Intereconomics – Forum 

2010, vol. 2, ζει. 69 επ. 
35

 «Εάλ έλα θξάηνο κέινο επηκέλεη λα κελ εθαξκόδεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηόηε 
ην Σπκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη λα εηδνπνηήζεη ην θξάηνο κέινο λα ιάβεη, εληόο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, κέηξα γηα ηε κείωζε ηνπ ειιείκκαηνο ηελ νπνία ην Σπκβνύιην 
θξίλεη αλαγθαία γηα λα αληηκεηωπηζηεί ε θαηάζηαζε απηή. Σε απηή ηελ πεξίπηωζε, ην 
Σπκβνύιην κπνξεί λα δεηήζεη από ην θξάηνο κέινο απηό, λα ππνβάιιεη εθζέζεηο ζύκθωλα κε 
ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, γηα λα εμεηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο πνπ θαηαβάιιεη 
απηό ην θξάηνο κέινο». 

36
 «Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Έλωζεο θαη ζύκθωλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηωλ Σπλζεθώλ, ην Σπκβνύιην ζεζπίδεη, ζύκθωλα 
κε ηελ νηθεία δηαδηθαζία κεηαμύ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ ζηα άξζξα 121 θαη 126, εμαηξνπκέλεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 126, παξάγξαθνο 14, κέηξα γηα ηα θξάηε κέιε κε λόκηζκα ην επξώ, 
πξνθεηκέλνπ: α) λα εληζρπζεί ν ζπληνληζκόο θαη ε επνπηεία ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο 
πεηζαξρίαο, β) λα ραξάζζνληαη, ωο πξνο ηα ελ ιόγω θξάηε, νη πξνζαλαηνιηζκνί νηθνλνκηθήο 
πνιηηηθήο, κεξηκλώληαο ώζηε λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνπο θαζνξηδόκελνπο γηα ην ζύλνιν ηεο 
Έλωζεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε επνπηεία ηνπο». 
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πνιηηηθή37
 θαη δελ ζέηνπλ απιψο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  
Δμάιινπ, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα άζθεζε αξκνδηφηεηαο πνπ 

αλήθεη ζηα θξάηε-κέιε, είλαη ακθίβνιν εάλ νη φξνη δαλεηζκνχ πνπ 
επέβαιαλ ζηελ Διιάδα ηα άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο38

 ζπλάδνπλ 
κε ηνλ ζεβαζκφ, αθελφο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη, αθεηέξνπ, ηεο ζεκειηψδνπο πνιηηηθήο θαη 
ζπληαγκαηηθήο δνκήο θάζε θξάηνπο-κέινπο, πνπ θαηνρπξψλεη ην άξζξν 
4 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε39

. 

Παξνκνίσο, ε εκπινθή ηνπ ΓΝΣ ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο 
Διιάδαο ζα κπνξνχζε, θαηαξρήλ, λα ζεσξεζεί ζπκβαηή κε ην 
πξσηνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, αθφκε θη αλ, 
θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ ΓΝΣ 
δελ απνηειεί απηνηειή δηεζλή ζπλζήθε, ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκθσλία 
απηή απνηειεί κέηξν εθαξκνγήο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 
Διιάδαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ απφ ην 1945 δηεζλή ζπλζήθε πεξί 
ίδξπζεο ηνπ ΓΝΣ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε νπνία πξνεγείηαη 
ηφζν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ησλ πλζεθψλ φζν θαη ηεο πξνζρψξεζεο ηεο 
Διιάδαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο. χκθσλα δε κε ην άξζξν 351 
ΛΔΔ, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ ηζρχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνθνηλνηηθψλ 
δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηα θξάηε-κέιε, ηα παξαπάλσ 
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο είλαη θαηαξρήλ ηζρπξά έλαληη ηνπ 
δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, πιελ φκσο, ε Διιάδα, κε ηελ ελδερφκελε ζπλδξνκή 
ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ, πξέπεη λα άξεη θάζε ελδερφκελε 
αζπκβαηφηεηα ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεσλ κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Πεξαηηέξσ, εθφζνλ ε ζπκθσλία 
κε ην ΓΝΣ δελ επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ αληίζεησλ κε ην επξσπατθφ 
δίθαην, ε Διιάδα νθείιεη λα απέρεη απφ ηε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ. Σέινο, 
ε ρψξα καο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη ηε ζπκθσλία ηεο κε ην ΓΝΣ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη πξνο φθειφο ηεο πεξηνξηζκνχο ζηελ 
εθαξκνγή θαλφλσλ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ40. Η Έλσζε είρε, ινηπφλ, ηε 
                                                

37
 Βι. π.ρ. ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 παξ. 1 δ΄ ηεο απφθαζεο 2010/320/ΔΔ 

«θαηάξγεζε ηωλ δώξωλ Πάζρα, Χξηζηνπγέλλωλ ηωλ επηδνκάηωλ αδείαο πνπ θαηαβάιινληαη 
ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, κε ηαπηόρξνλε πξνζηαζία απηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρακειόηεξεο ζπληάμεηο, 
κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε 1900 εθαη. επξώ γηα έλα πιήξεο έηνο (1500 εθαη. επξώ ην 2010)». 

38
 Βι., ηδίσο, ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ηνπ δαλεηνιήπηε απφ αζπιίεο πξνζηαζίαο ηεο 

εζληθήο θπξηαξρίαο, ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηε 
λνκηκφηεηα ηεο «χκβαζεο Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο» θαη ηα πξνλφκηα ησλ δαλεηζηψλ ζε 
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ απφ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε ή αθχξσζεο ηεο ηειεπηαίαο, 
Γ. Καζηκάηε, φ.π., Κ. Υξπζφγνλνπ, Η ρακέλε ηηκή…, φ.π. 

39
 Πξβι., αλαθνξηθά κε ηελ παξάβαζε ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ ιφγσ ζχλαςεο απφ 

θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο δηεζλνχο ζπκθσλίαο ζε ηνκέα πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, 
ηελ απφθαζε ΓΔΚ, 21.9.1999, C-307/97, Saint Gobain ZN (ζθέςε 57). 

40
 Βι., αληί άιισλ, Πξεβεδνχξνπ εηο θνπξή, Δξκελεία πλζεθψλ, ά. 307 ΔΚ, ζει. 

1678 επ. 
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δπλαηφηεηα λα δερηεί ηε ζπλδξνκή ηνπ ΓΝΣ ζην ειιεληθφ «Μλεκφλην», 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα ζπκβηβάδεηαη κε ην επξσπατθφ δίθαην.  

Ωζηφζν, ην δήηεκα ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ηεο Έλσζεο κε ην 
ΓΝΣ είλαη πην ζχλζεην. Δίρε άξαγε αξκνδηφηεηα ε Έλσζε λα πξνβιέςεη 
ζηνλ κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξσδψλεο ηε ζπλδξνκή, γεληθά 
θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ηνπ ΓΝΣ, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ δελ 
πεξηβάιιεηαη απφ δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο41; Μπνξεί ε Έλσζε λα 
επηβάιεη ζε έλα θξάηνο-κέινο ηε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ, αλ ην θξάηνο 
απηφ δελ ην επηζπκεί; Αληίζηξνθα, έλα θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσδψλεο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ην ΓΝΣ απνθεχγνληαο ηελ 
εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζηαζεξφηεηαο; Μηα απάληεζε 
ζην ηειεπηαίν εξψηεκα ζα ήηαλ φηη ε πξνζθπγή κφλν ζην ΓΝΣ 
πξνυπνζέηεη ηε δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή42. Ωζηφζν, γηα λα δνζνχλ 
απαληήζεηο ζε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, απαξαίηεηε είλαη ε 
δηεπθξίληζε ησλ φξσλ εκπινθήο ηνπ ΓΝΣ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
δηαθάλεηα θαη ε επηδησθφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα λα κε βαίλεη εηο 
βάξνο ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ. Πξνο ηνχην, ην ειάρηζην πνπ 
επηβάιιεηαη, θαη κάιηζηα άκεζα, είλαη κηα γεληθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΓΝΣ43

.  

πλαθψο, είλαη απφ νπζηαζηηθή θπξίσο άπνςε πνπ ην «Μλεκφλην», 
ν επξσπατθφο κεραληζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ 
Δπξσδψλε θαη ε ζπλαθήο εκπινθή ηνπ ΓΝΣ δνθηκάδνπλ ηα 
δηθαηνθξαηηθά φξηα ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο. Απέλαληη ζηε 
δηεχξπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο ζα 
αληέμεη άξαγε, θαη ζε πνην βαζκφ, ην επξσπατθφ θεθηεκέλν, ην νπνίν 
νχησο ή άιισο έπξεπε λα εληζρπζεί ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ; Πσο ζα εξκελεπηεί θαη ζα εθαξκνζηεί, 
γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηεο θξίζεο, ε Υάξηα ησλ ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ, ε νπνία, παξά ηηο αηέιεηέο ηεο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
θηλεηήξηνπο κνρινχο ηεο κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζίαο ζπληαγκαηηθήο 
ζέζκηζεο ηεο Έλσζεο; Όηαλ ζηε χλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 
ζηηο 16 θαη 17 Γεθεκβξίνπ 2010, απνθαζίζηεθε ε εηζαγσγή κηαο λέαο 
ξχζκηζεο –πνπ πξνθαλψο δελ κπνξνχζε λα ζπλαρζεί κε ζαθήλεηα απφ ηηο 
ήδε ηζρχνπζεο– ζην άξζξν 136 ΛΔΔ44, ε Γαιιίδα Τπνπξγφο 

                                                
41

 Βι. ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 5 θαη ην άξζξν 3 παξ. 8 ηεο απφθαζεο 407/2010/ΔΔ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

42
 Βι. A. Antoniadis, Debt Crisis as a Global Emergency: The European Economic 

Constitution and other Greek Fables, 2010 (δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://ssrn.com/abstract= 1699082), ζει. 23-24. 
43

 Βι. Α. Antoniadis, φ.π., ζει. 24 επ. 
44

 «Τα θξάηε κέιε κε λόκηζκα ην επξώ κπνξνύλ λα ζεζπίζνπλ κεραληζκό ζηαζεξόηεηαο ν 
νπνίνο ζα ελεξγνπνηείηαη εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζηαζεξόηεηα ηεο δώλεο ηνπ επξώ ζην ζύλνιό ηεο. Η παξνρή ηπρόλ απαηηνύκελεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνύ ζα ππόθεηηαη ζε απζηεξνύο όξνπο». 

http://ssrn.com/abstract=%201699082
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Οηθνλνκηθψλ Ch. Lagarde, αλαθεξφκελε ζηηο πξνγελέζηεξεο θαη 
ηζρχνπζεο επηινγέο, δήισζε φηη «παξαβηάζακε όινπο ηνπο θαλόλεο 
πξνθεηκέλνπ λα ζπζπεηξωζνύκε θαη λα ζώζνπκε πξαγκαηηθά ην επξώ»45

. 

Γηα πφζν ρξφλν θαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί, άξαγε, απηφ λα ζπλερηζηεί; 
Η θξίζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα θαη επηηείλνπλ ε ζηαζεξή πξνζήισζε ζηε δηαθπβεξλεηηθή 
ινγηθή θαη ε αδηαθαλήο εκπινθή ηνπ ΓΝΣ, έρεη θέξεη ηελ πνξεία ηεο 
επξσπατθήο ελνπνίεζεο απέλαληη ζε κηα λέα θακπή. Ωο πξνο ηελ έθβαζε 
ηεο πνξείαο απηήο, ε ζεζκηθή θφπσζε πνπ πξνθάιεζαλ ε δηεχξπλζε θαη 
ε απνηπρία ηεο ζέζπηζεο ελφο πληάγκαηνο γηα ηελ Δπξψπε δελ 
επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε αηζηνδνμία απφ εθείλε πνπ θαιιηεξγεί ε ηζηνξηθά 
απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα βξίζθεη πάληνηε, έζησ θαη ηελ 
ηειεπηαία ζηηγκή, ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππέξβαζε 
ησλ θξίζεψλ ηεο. Δληνχηνηο, εθείλν πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ θαη, πάλησο, 
φρη αδηθαηνιφγεην είλαη ε έμαξζε ησλ ηάζεσλ αλαζεψξεζεο ηνπ φπνηνπ 
δηαζπληαγκαηηθνχ ζπληνληζκνχ έρεη σο ζήκεξα επηηεπρζεί κεηαμχ ηεο 
ελσζηαθήο θαη ησλ εζληθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ. Αληηζηξέθνληαο ηελ 
«κέζνδν Solange»46, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη, ελφζσ ην 
επξσπατθφ θεθηεκέλν ζα επηθαζνξίδεηαη, ανξίζησο θαη, πάλησο, 
αδηαθαλψο, απφ ηηο απνξξπζκηζηηθέο δπλάκεηο ησλ δηεζλψλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ «αγνξψλ» θαη ηα πξνγξάκκαηα δηαξζξσηηθήο 
πξνζαξκνγήο ηνπ ΓΝΣ, είλαη αλαγθαίν ηα θξάηε-κέιε θαη, εηδηθφηεξα, νη 
εζληθνί δηθαζηέο λα ειέγρνπλ θάζε κέηξν πνπ εγθξίλεη ε Δπξσπατθή 
Έλσζε γηα ηε ζηήξημε θξαηψλ-κειψλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ ηφζν 
κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν φζν θαη κε ηνπο αληηπεξηνξηζκνχο πνπ ηα 
εζληθά ζπληάγκαηα πξνηάζζνπλ έλαληη ηεο ππεξνρήο ηνπ επξσπατθνχ 
δηθαίνπ47. Γηα ηελ ίδηα ηελ Διιάδα, ε επίθιεζε απηψλ ησλ 
αληηπεξηνξηζκψλ δηθαηνινγείηαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ελφςεη θαη ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ φξσλ δαλεηζκνχ πνπ ηεο επέβαιαλ ηα άιια θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσδψλεο.  
 

*   *   * 

 

Αλαπαξάγνληαο ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ην «Μλεκφλην» 
απνηειεί εμίζνπ εζληθφ θαη επξσπατθφ πξφβιεκα, ε ππέξβαζε ηνπ 

                                                
45

 πλέληεπμε ζηελ Δθεκεξίδα «Wall Street Journal», 17.12.2010. 
46

 Ωο πξνο ηε κέζνδν απηή, βι., αληί άιισλ, E.-U. Petersmann,  Human Rights, 

International Economic Law and ‘Constitutional Justice’, EJIL (2008), Vol. 19 No. 4, 769-
798, ηδίσο ζει. 781 επ.. 

47
 Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ αληηπεξηνξηζκψλ ζην πιαίζην ηνπ 

δηαζπληαγκαηηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ εζληθήο θαη ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο, βι. Κ. 
Γηαλλαθφπνπινπ, Μεηαμχ ζπληαγκαηηθψλ ζθνπψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ νξίσλ…, φ.π., ηδίσο 
ζει. 748 επ. 
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νπνίνπ απαηηεί, επηηαθηηθά πιένλ, κηα λέα ζπληαγκαηηθή πνιηηηθή ηφζν 
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ηελ Διιάδα, ην χληαγκα 1975/1986/2001/2008 είλαη έλα 
δεκνθξαηηθφ ζχληαγκα πνπ, κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, δηαζθάιηζε 
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νκαιφηεηα. Δληνχηνηο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο 
ηνπ, δελ δηακνξθψζεθε κηα επλνκνχκελε Πνιηηεία. Σν ειιεληθφ Κξάηνο, 
παξαδνκέλν ζηε δηαθζνξά ηνπ πειαηεηαθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζπγγελέο ηνπ ζχλδξνκν, δειαδή σο 
έλα λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζηεξείηαη ηεο απαηηνχκελεο αλεμαξηεζίαο, 
ην νπνίν ν ιαφο δελ ζεσξεί δηθφ ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ ζεκειηψδεο ζηφρνο 
είλαη ε εμππεξέηεζε δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. πλαθψο, εθηηκψ πσο ε 
αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο δελ πξνυπνζέηεη ππνρξεσηηθψο 
κηα λέα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, φηαλ απηή θαηαζηεί ρξνληθψο 
εθηθηή, δηφηη κηα ηέηνηα αλαζεψξεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα 
πεξαηηέξσ ζεζκηθή πεξαίσζε ησλ επζπλψλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο 
θαη ηερλνθξαηηθήο ειίη πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο γηα 
ηελ θξίζε. Η αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο πξνυπνζέηεη 
πξσηίζησο θαη ακέζσο κηα απνηειεζκαηηθή αθχπληζε ησλ εγγπήζεσλ 
ηεξήζεσο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ, ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθηαζε λα ζπλδέζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
απζαηξεζίαο κε ηελ πξνζηαζία φρη κφλν ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ48. Ίζσο ήξζε ε ψξα ε 
θαηαπνιέκεζε απηή λα ζπλδεζεί θαη κε ηνλ παηξησηηζκφ –άξα θαη κε ηελ 
αλαζπγθξφηεζε ηεο παηδείαο θαη ηνπ ήζνπο– ησλ Διιήλσλ. 

ηελ Δπξψπε, ην ζεκειηψδεο ζηνίρεκα παξακέλεη ε αλαίκαθηε 
ζπγθξφηεζε κηαο επλνκνχκελεο Πνιηηείαο ιαψλ θαη θξαηψλ. Ωζηφζν, ε 
ζπλχπαξμε εληαίαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο49

 κε έλαλ 
απιφ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ50, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
αθξαίεο απνθιίζεηο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηα 
επθπνινγήκαηα πεξί θξαηψλ-κειψλ «γνπξνπληψλ» [Portugal, Ireland, 

(Italy), Greece, Spain, «PI(Ι)GS»], ππνδειψλεη φηη, αθφκε, κπνξεί, 
πξαθηηθψο, λα κελ έρεη ζπγθξνηεζεί παξά απιψο κηα ζπκκαρία, κεηαμχ 
ησλ πνιιψλ ηεξψλ ή αλίεξσλ ζπκκαρηψλ πνπ γλψξηζε ε επξσπατθή 
ηζηνξία. Οη επλνκνχκελεο Πνιηηείεο, κε θηιειεχζεξν θαη θνηλσληθφ 
ραξαθηήξα, δελ ρηίδνληαη πάλσ ζηελ αλάπηπμε ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο πνπ αθνινπζεί φια ηα γξαθηθά ζηεξεφηππα ηνπ 
ακεξηθαληθνχ πφθεξ (πξνζπάζεηα ησλ παηθηψλ λα απμήζνπλ κε θάζε 

                                                
48

 Βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Η δηεχξπλζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πεδίνπ ειέγρνπ ηεο 
λνκηκνπνίεζεο ησλ απζαηξέησλ. ρφιην ζηελ απφθαζε ηΔ 3500/2009, ΔθεκΓΓ 5/2009, 
ζει. 594 επ. Πξβι. ηΔ 3578/2010. 

49
 Βι. ηα άξζξα 5 παξ. 1 θαη 119 παξ. 1 ΛΔΔ. 

50
 Βι. ηα άξζξα 3 παξ. 1 εδ. γ  ́θαη 119 παξ. 2 ΛΔΔ. Πξβι. Fl. Chaltiel, La Grèce et 

l’urgence d’un gouvernement économique européen, RMCUE 2010, ζει. 209 επ. 
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ηξφπν ηα ρξήκαηα ηεο ζηνίβαο ηνπο, δηαξθείο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ 
ζηνηρεκάησλ, πεξίζηξνθα πάλσ ζην ηξαπέδη θ.ιπ.). Πέξα απφ κηα 
απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε δηακφξθσζε απηψλ ησλ 
Πνιηηεηψλ πξνυπνζέηεη φηη ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ζπγθξνηεί 
απηφλνκνπο θνηλνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη εκθνξείηαη απφ 
αλζξσπηζηηθά ηδεψδε θαη αηζζήκαηα αιιειεγγχεο. Με άιια ιφγηα, 
πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία, ζέηνληαο ζην πεξηζψξην ηνπο ιανχο ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο, αλαδεηεί ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη ηνλ φπνην επξσπατθφ 
παηξησηηζκφ ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. 
πληξέρεη ινηπφλ ιφγνο γηα κηα λέα εηιηθξηλή πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο 
ζπληαγκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν θξίζηκν 
εξψηεκα είλαη απφ πνχ πξσηίζησο κπνξεί λα πξνέιζεη ε απαξρή απηήο 
ηεο λέαο πξνζπάζεηαο. Απφ ηηο Βξπμέιιεο, απφ ηνλ ιφθν ηνπ Kirchberg 

ζην Λνπμεκβνχξγν, απφ ην Βεξνιίλν ή κήπσο απφ ηνπο ιανχο ησλ 
«γνπξνπληψλ»;  

 

Αζήλα, 24 Ιαλνπαξίνπ 2011 

 
 


