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[…] 

Η παραμέληση της ιστορίας και της εμπειρίας: πώς η 

πανδημία του Covid-19 μετατρέπεται σε «συντακτική στιγμή»  

 

ι ανατροπές στην κοινωνικο-οικονομική ζωή που επέφερε η πανδημία του Covid-

19 σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναμφίβολα δραματικές. Τούτο εξηγεί καταρχάς 

την επιλογή του πολιτικού προσωπικού και των ΜΜΕ, των Μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης συμπεριλαμβανομένων, να προβάλουν με έμφαση τον έκτακτο 

χαρακτήρα της, δεν δικαιολογεί όμως την τάση τους να παρουσιάζουν ένα  

ασυνήθιστο και απρόβλεπτο γεγονός ως μοναδικό στην ιστορία: ούτε η διάδοση του 

ιού ούτε οι θανάσιμες επιπτώσεις της αποτελούν πρωτόγνωρα γεγονότα, αντίθετα 

έφεραν στο φως της δημοσιότητας ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος1, η 

σύγκριση με τις οποίες συμβάλλει στην διερεύνηση των θεσμικών θεμάτων που 

τίθενται.  

Στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου, η θεώρηση της πανδημίας ως 

καινοφανούς, μοναδικού συμβάντος επικαθόρισε την στάση σημαντικών 

εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και οικοδόμησε μια αντίφαση: Η 
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υπέρτατη ανάγκη σωτηρίας του λαού από την πανδημία, που δεν αμφισβητήθηκε 

από κανένα παράγοντα του δημόσιου βίου, φάνηκε να νομιμοποιεί την αξιολόγηση 

των νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης χωρίς καμιά αναφορά στην 

συνταγματική μας ιστορία ή στην εμπειρία συγγενικών έννομων τάξεων. Έτσι, η 

κατάφαση των εντελώς εξαιρετικών περιστάσεων δεν οδήγησε στο αυτονόητο 

συμπέρασμα  ότι η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι – πρέπει 

να – εφαρμόζεται το δίκαιο που ταιριάζει σε αυτήν, δηλαδή που οριοθετείται από 

τις πρωτόγνωρες συνθήκες και που έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αποτίμηση των 

κανόνων της περιόδου της πανδημίας επιδίωξε να τους εγκοιτώσει στο σύστημα των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών και να διασφαλίσει την αρμονική ένταξή τους σε αυτό, 

«κανονικοποιώντας» ρυθμίσεις που προκαλούν ρωγμές στον καταστατικό χάρτη και 

υποβαθμίζουν τις λειτουργίες του.  

Η θεώρηση αυτή διαμορφώθηκε στο όνομα του Συντάγματος και για την 

διαφύλαξη της τυπικής και ουσιαστικής δύναμής του: Το ενδεχόμενο οι κανόνες της 

πανδημίας να μετεξελιχθούν σε «συντακτικό δίκαιο της ανάγκης που θεμελιώνεται 

αφ’ εαυτού του σε απρόβλεπτες και καινοφανείς πραγματικές καταστάσεις που 

ξεπερνούν τις προβλέψεις της έννομης τάξης»2, ευνόησε την αναζήτηση μεθόδων 

συμφιλίωσής τους με το συνταγματικό πλαίσιο, προς υποστήριξη του κύρους και της 

αποτελεσματικότητας του τελευταίου3. Ωστόσο, για να διατηρηθεί «το Σύνταγμα 

‘ζωντανό’ εν μέσω πανδημίας»4 θυσιάζεται μια από τις συνιστώσες της έννοιάς του 

και συρρικνώνεται δραστικά μια από τις νομικές λειτουργίες του: Η επιβεβαίωση της 

συνταγματικότητας ορισμένων τουλάχιστον από τα μέτρα που λήφθηκαν 

προϋποθέτει την ερμηνευτική προσαρμογή του Συντάγματος και των θεμελιωδών 

αρχών του στην πραγματικότητα,  καθιστώντας το  «εύκαμπτο» και κλονίζοντας την 

εγγυητική λειτουργία του. 

Εν τούτοις, τα συνταγματικά ζητήματα που γεννώνται από  τους λοιμούς και τις 

πανδημίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο και νομολογιακής επεξεργασίας5. Όπως 

θυμίζει ο Σ. Βλαχόπουλος6, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει ασχοληθεί εδώ και 

120 χρόνια με την συνταγματικότητα των περιορισμών των ελευθεριών που 

επιβλήθηκαν για την αποτροπή της βουβωνικής πανώλης ή την πρόληψη της 

ευλογιάς. Πέρα από αυτό, στον αγγλοσαξονικό χώρο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

2001, η ενασχόληση με τις έκτακτες περιστάσεις που άπτονται της εθνικής ή 

δημόσιας ασφάλειας και διαταράσσουν σοβαρά τον κοινωνικό βίο, έχει εμπλουτίσει 
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τον συνταγματικό διάλογο7. Οι σύγχρονες διαστάσεις του δικαίου της ανάγκης 

αναδεικνύονται και στο γαλλικό παράδειγμα, όταν οι επιθέσεις στο κέντρο του 

Παρισιού οδήγησαν πρόσφατα, με κοινοβουλευτική πάντως συμμετοχή, σε μια 

μακρόχρονη κατάσταση «εξαίρεσης»8, τόσο αμφιλεγόμενη που χαρακτηρίστηκε 

«δραματική κωμωδία σε πολλές πράξεις»9. Τέλος, η νομολογία της πανδημίας του 

Covid-19 αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς: το γερμανικό Συνταγματικό 

Δικαστήριο εξέτασε τρεις προσφυγές για τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου, το 

γαλλικό  Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε αρκετές διατάξεις με την διαδικασία 

του référé-liberté10, τα Ανώτατα Δικαστήρια της Βραζιλίας, της Ινδίας του Ελ 

Σαλβαδόρ εξέδωσαν σχετικές αποφάσεις11. Η απόφαση του ΣτΕ για την απαγόρευση 

των θρησκευτικών τελετών κατά την περίοδο της πανδημίας δεν έχει δημοσιευτεί. 

Επιπλέον, η ελληνική συνταγματική ιστορία διακρίνεται από την επιβολή 

καταστάσεων που διέρρηξαν την συνταγματική πλαισίωση της άσκησης της εξουσίας. 

Ίσως για τον λόγο αυτό, το ισχύον Σύνταγμα περιβάλλει με ισχυρές εγγυήσεις την λήψη 

μέτρων όταν η χώρα τίθεται σε «κατάσταση πολιορκίας», στην οποία εντάσσονται οι 

απειλές τόσο για την εθνική ασφάλεια, όσο και για την ομαλή λειτουργία του 

πολιτεύματος, δηλαδή και για την δημόσια τάξη, συνιστώσα της οποίας είναι η 

δημόσια υγεία. Θα μπορούσε ασφαλώς κανείς να υποστηρίξει ότι η κατάσταση 

ανάγκης στο ελληνικό κράτος υπήρξε τέκνο πολέμων, πραξικοπημάτων ή γενικότερα 

πολιτειακά ταραγμένων περιόδων, ότι η θεσμοθετημένη αντιμετώπισή της αφορά 

αυτές και μόνον τις περιπτώσεις και ότι για τον λόγο αυτό η αναγωγή στο άρθρο 48 

Συντ. δεν παρέχει πρόσφορη λύση για την ρύθμιση των καταστάσεων της πανδημίας. 

Η συζήτηση για τις ερμηνευτικές δυνατότητες του άρθρου 48 Συντ. και τις 

θεσμικοπολιτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης προσφυγής σε αυτό δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στις παρούσες συνθήκες12. Η αναδρομή όμως στην νομολογιακή 

διαμόρφωση της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» στην ελληνική συνταγματική 

πράξη δείχνει ότι το δίκαιο ανταποκρίθηκε σε ρυθμιστικά αιτήματα γεννημένα από 

εξαιρετικές περιστάσεις ακόμη και όταν αυτές δεν συνδέονταν με κινδύνους για την 

εθνική ανεξαρτησία ή την δημοκρατία: Στα ελληνικά δικαστήρια η «οργανωμένη», 

συνεπώς οριοθετημένη παρέκκλιση από το Σύνταγμα λειτούργησε όχι μόνον κατά 

τους πολέμους, όσο διαρκούσαν οι δραματικές επιπτώσεις τους στην κοινωνία, αλλά 

και σε περιόδους που σοβαρά προβλήματα διατάρασσαν την κοινωνικοοικονομική 

ζωή και κλόνιζαν την δημόσια τάξη και ασφάλεια. 
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Εντελώς ενδεικτικά, η «ιδρυτική» της κατάστασης έκτακτης ανάγκης απόφαση 

του Αρείου Πάγου13 δεν εξέτασε την συνταγματικότητα νομοθεσίας που σχετιζόταν 

με την κατάλυση του πολιτεύματος, αλλά τον νόμο για την πάταξη της 

αισχροκέρδειας, η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί χωρίς συνταγματικό έρεισμα από 

την εκτελεστική εξουσία κατά την διάρκεια της κρίσης επισιτισμού που προκάλεσε ο 

πόλεμος: το οικείο ν.δ. κρίθηκε συνταγματικά ανεκτό επειδή αποτελούσε την 

απολύτως αναγκαία απόκριση στα ρυθμιστικά αιτήματα που απέρρεαν από τις 

έκτακτες  συνθήκες, που η διάρκεια τους αποτέλεσε τον χρονικό ορίζοντα επιβίωσης 

του νομοθετήματος14. Τούτο κατηύθυνε τον Αλ. Σβώλο, που αμφισβητούσε την 

κανονιστικότητα της αρχής salus publica suprema lex esto, να αποδεχθεί ότι η 

εφαρμογή της «είναι νοητή μόνον προς αντιμετώπισιν επειγούσης ανάγκης ή 

κινδύνου απαιτούντος νομοθετικά μέτρα ων η αναβολή … αντίκειται εις την σωτηρίαν 

του κράτους ή του λαού»15. 

Αντίθετα, η προσέγγιση της νομοθεσίας και των δημόσιων πολιτικών της 

πανδημίας του Covid-19 με στόχο να δειχθεί ότι αυτές δεν διέρρηξαν την 

συνταγματική πλαισίωση της εξουσίας, αποδίδει συνταγματικότητα σε κανόνες η 

θέσπιση των οποίων δικαιολογείται μόνον από τις έκτακτες περιστάσεις. Έτσι, η εν 

τοις πράγμασι αναστολή συνταγματικών δικαιωμάτων, π.χ. της συνάθροισης, της 

οικονομικής ελευθερίας, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της απεργίας, η άσκηση 

των οποίων απαγορεύτηκε16, καθώς και η υπαγωγή της προσωπικής ελευθερίας σε 

καθεστώς που προσομοιάζει με αυτό της προηγούμενης διοικητικής άδειας17, 

αντιμετωπίστηκαν ως περιορισμοί των δικαιωμάτων που θεμελιώνονται στην 

επιφύλαξη υπέρ του νόμου και υποβάλλονται στον έλεγχο της αναλογικότητας. Η 

δραστική παρέμβαση του νομοθέτη στο ίδιο το πεδίο προστασίας των ελευθεριών18 

ή, με άλλα λόγια, οι ρυθμίσεις που κατέληγαν στην αναίρεση των συνταγματικώς 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων εντάχθηκαν στην κατηγορία των περιοριστικών 

μέτρων, που πράγματι δικαιολογούνται σε συνθήκες κανονικότητας για την 

προστασία άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων και αγαθών ή για την εξυπηρέτηση 

σκοπών δημοσίου συμφέροντος.  

Με τον τρόπο αυτό, όμως, η επιφύλαξη υπέρ του νόμου χάνει τα εγγυητικά 

χαρακτηριστικά της19 και μετατρέπεται σε μια λευκή επιταγή προς τον νομοθέτη να 

εισάγει οποιοδήποτε περιορισμό στα δικαιώματα, φτάνει να επικαλεσθεί την ανάγκη 

εξυπηρέτησης μια «προτιμώμενης» ελευθερίας ή σκοπού υπέρτατου δημοσίου 
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συμφέροντος, που αυτός θα προσδιορίσει ανέλεγκτα, δεδομένου ότι η αρχή της 

αναλογικότητας είναι ένα από τα θύματα της πανδημίας. Όπως θα εξηγηθεί πιο 

κάτω, ο νομοθέτης και ο δικαστής θα καθορίζουν το νόημα των συνταγματικών 

διατάξεων με βάση τις πραγματικές συνθήκες και την αντίληψή τους γι’ αυτές και το 

Σύνταγμα από τυπικό και αυστηρό θα τείνει να μετατραπεί σε ελαστικό και ήπιο. Με 

αυτήν την έννοια η πανδημία του Covid-19 μπορεί να αναδειχθεί σε συντακτική 

στιγμή. 

[…] 

 
1 Ελάχιστο δείγμα από τον γαλλικό Τύπο https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-

analyses/grippe-espagnole-et-covid-19-deux-epidemies-etrangement-proches-1199124, 

https://blogs.mediapart.fr/la-france-liberee/blog/040420/la-grippe-espagnole-ou-la-

grande-tueuse. Εξίσου ενδεικτικά, από τις ζωντανές μνήμες της ελληνικής ιστορίας: με 

πρόσφατη κανονιστική ρύθμιση (την με αρ. Υ 42/2019 απόφαση του πρωθυπουργού), 

ανατέθηκε μεταξύ άλλων σε επιτροπή που συστάθηκε για την διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης των Ελλήνων του Πόντου «Η επεξεργασία πρότασης για την ανάδειξη ως τόπου 

ιστορικής μνήμης των απολυμαντηρίων της Αρετσούς», στα οποία εκατοντάδες χιλιάδες 

πρόσφυγες  από την Μικρά Ασία, τον Καύκασο και τον Πόντο έμπαιναν σε πολυήμερη 

καραντίνα και υποβάλλονταν σε βαριά εξευτελιστική μεταχείριση. Κατά το χρονικό διάστημα 

1916-1924 στα Απολυμαντήρια της Καλαμαριάς  απεβίωσαν περίπου 22.000 πρόσφυγες, 

ενώ τόποι εγκλεισμού λειτουργούσαν επίσης στην Πάτρα και την Κέρκυρα.  
2 Ευ. Βενιζέλος, «Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δημοκρατία», 

https://www.evenizelos.gr/mme/articlesinthepress/435-articles2020/6218-ev-

venizelos-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html 
3 Έτσι Α. Μανιτάκης, «Η πανδημία ανάμεσα στο Δίκαιο και στην Ηθική, με την ζωή ως 

συνταγματική αξία», https://www.constitutionalism.gr/, Γ. Δρόσος, «Η διπλή επιστροφή του 

κράτους και το δημοκρατικό Σύνταγμα», Π.Καπόλα- Γ.Κουζέλης- Ορ. Κωνσταντάς (επ.), 

Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου, Τοπικά ΙΘ’, 2020, σ. 246 επ.,, Γ. Τασόπουλος, «Η 

ελευθερία κίνησης, η διασπορά του Κορωνοϊού και το Σύνταγμα», Β. Χρήστου, «Η επιστήμη, 

η πανδημία και οι προκλήσεις μπροστά μας» και με επιφυλάξεις Γ. Σωτηρέλης, «Η Δημοκρατία 

απέναντι στην πανδημία» όλα σε https://www.constitutionalism.gr/. 
4  Π. Μαντζούφας- Αν. Παυλόπουλος, «Κορωνοϊός και ελευθερία της κίνησης: Διατηρώντας 

το Σύνταγμα ‘ζωντανό’ εν μέσω πανδημίας», https://www.constitutionalism.gr/. 
5  Όπως βέβαια και επιστημονικής προσέγγισης, μέσα από την οποία καταδείχθηκε η σημασία 

του σεβασμού της αυτονομίας των προσώπων κατά την λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία 

για την αποτροπή της διάδοσης μολυσματικών νόσων, από την πρόσφατη ελληνική 

αρθρογραφία βλ. Ευ. Μάλλιος, «Μεταδοτικά νοσήματα. Δημόσια υγεία και αυτονομία του 

προσώπου», Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ. 67 (2016), σ. 89 επ., Τ.   Γκαράνη 

-  Παπαδάτου και Β.  Βελονάκη, «Ανθρώπινα δικαιώματα και λοιμώδη νοσήματα», 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ. 66 (2015), σ. 791 επ. 
6 Σπ. Βλαχόπουλος, Συνταγματικός μιθριδατισμός. Οι ατομικές ελευθερίες σε εποχές 

πανδημίας, Αθήνα, εκδ. Ευρασία, 2020, σ. 51 επ. 
7 Παρότι η επίδραση της πολιτικής θεωρίας συσκοτίζει κάπως τα συνταγματικά ζητήματα. 

Πραγματικά, η αντίδραση των ΗΠΑ στις τρομοκρατικές επιθέσεις οδήγησε στην λήψη μέτρων 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/grippe-espagnole-et-covid-19-deux-epidemies-etrangement-proches-1199124
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/grippe-espagnole-et-covid-19-deux-epidemies-etrangement-proches-1199124
https://blogs.mediapart.fr/la-france-liberee/blog/040420/la-grippe-espagnole-ou-la-grande-tueuse
https://blogs.mediapart.fr/la-france-liberee/blog/040420/la-grippe-espagnole-ou-la-grande-tueuse
https://www.evenizelos.gr/mme/articlesinthepress/435-articles2020/6218-ev-venizelos-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html
https://www.evenizelos.gr/mme/articlesinthepress/435-articles2020/6218-ev-venizelos-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia.html
https://www.constitutionalism.gr/
https://www.constitutionalism.gr/
https://www.constitutionalism.gr/
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που στερούσαν πλήρως ορισμένες ομάδες προσώπων από την συνταγματική προστασία, τις 

έθετε εκτός έννομης τάξης. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθεί ο στοχασμός του 

Giorgio Agamben για τον homo sacer και να ευνοηθεί η ταύτιση της κατάστασης εξαίρεσης 

με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο η νομική έννοια της τελευταίας διαθέτει σαφές 

περίγραμμα και αναφέρεται στην βραχεία παρέκκλιση από το συνταγματικό πλαίσιο άσκησης 

της εξουσίας, με την υιοθέτηση κανόνων που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των 

κρίσιμων περιστάσεων και ισχύουν μόνον όσο αυτές διαρκούν, βλ. Ιφ. Καμτσίδου, Μια 

κατάσταση εξαίρεσης καθόλου εξαιρετική. Η κρίση του δημόσιου χρέους και το λυκόφως του 

Συντάγματος», Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ. 73 (2017), σ. 587 επ. 
8 Η σχετική συζήτηση είναι τόσο πλούσια που η αναφορά σε αυτή κινδυνεύει να φανεί 

προσχηματική. Ενδεικτικά, στα αφιερώματα των περιοδικών  Cultures & Conflits, Sens-

Dessous και τις μελέτες στην ηλεκτρονική Revue des droits de l’homme αναδεικνύεται το 

εύρος του προβληματισμού και των απειλών για την συνταγματική δημοκρατία. 
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