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Απαντήστε σε όσα ερωτήματα θέλετε και προλαβαίνετε. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σύντομες, σαφείς 
και με αναφορές σε συγκεκριμένες θεωρίες και έννοιες. Θα αξιολογηθεί η επιλογή σας, ο τρόπος που τις 
χρησιμοποιείτε καθώς και η κριτική σας σκέψη. Οι απαντήσεις που χωρίς να λένε τίποτε ουσιαστικό πλα-
τειάζουν ή απλά αντιγράφουν / αναπαράγουν το βιβλίο ή τις σημειώσεις θα βαθμολογούνται αρνητικά. 
 
 
1. Η Dafna Linzer είναι καναδή δημοσιογράφος 
που εργάζεται τα τελευταία 12 χρόνια στις Η.Π.Α. 
Πριν μερικές ημέρες έλαβε την αμερικανική υπη-
κοότητα, αφού πέρασε με επιτυχία τις σχετικές 
εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές είναι αρκετά απλές 
για ένα άτομο που γνωρίζει αγγλικά. Θα πρέπει 
απλά να αποδείξει ότι γνωρίζει αρκετά καλά τις 
βασικές αρχές του Αμερικανού Συντάγματος. Μά-
λιστα η αρμόδια υπηρεσία έχει εκδώσει ένα απλό 
και χρήσιμο βιβλιαράκι με τις σχετικές ερωτήσεις 
και τις σωστές απαντήσεις. Όμως καθώς η Dafna 
διάβαζε για το τεστ διαπίστωσε ότι κάποιες απα-
ντήσεις δεν ήταν και τόσο σωστές. Μία από τις 
απαντήσεις που η ίδια θεώρησε ιδιαίτερα προβλη-
ματική ήταν εκείνη στην ερώτηση 12: «Τι είναι το 
κράτος δικαίου». Το βιβλιαράκι δίνει τέσσερεις 
ενδεικτικές απαντήσεις: «(α) Όλοι πρέπει να τη-
ρούν το δίκαιο. (β) Οι ηγέτες πρέπει να υπακούν 
στο δίκαιο. (γ) Η κυβέρνηση πρέπει να υπακούει 
στο δίκαιο. (δ) Κανείς δεν βρίσκεται πάνω από το 
δίκαιο.» Όλες αυτές οι απαντήσεις θεωρούνται 
σωστές. Όμως η Dafna αισθανόταν ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά και απευθύνθηκε στον διάσημο Δι-
καστή και Καθηγητή Νομικής Richard Posner. Ο 
Posner της απάντησε: «Όλες αυτές οι απαντήσεις 
είναι λανθασμένες. Η κυριαρχία του νόμου  (rule 
of law) σημαίνει ότι οι δικαστές πρέπει να αποφα-
σίζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα πρό-
σωπα, δηλαδή χωρίς να υπολογίζουν την κοινωνι-
κή θέση, την εμφάνιση κλπ. των μερών ή των 
δικηγόρων τους.» Σχολιάστε την απάντηση του 
Posner σε σχέση με την επίσημη απάντηση. 
 
 
2. Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
σε πρόσφατη απόφασή του έκρινε ως αντισυ-
νταγματικές τις διατάξεις του νόμου 3838/2010. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, τόσο η 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την 

ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολί-
τες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη 
έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση 
της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος». Ε-
ξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτη-
το για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, 
ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το 
λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από 
τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολί-
τες». Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές 
επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμο-
νιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «ε-
μερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια 
του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της 
θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι 
ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό 
κριτήριο του «δικαίου του αίματος» (ius 
sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες 
γονείς». Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμί-
ζουν ότι ο ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολι-
τογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές 
προϋποθέσεις (χρόνος «νόμιμης» διαμονής του 
αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρό-
νο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά 
ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση 
περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέ-
σεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του 
αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δη-
λαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των 
αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και 
την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσε-
ως». Σχολιάστε όχι την ουσία της υπόθεσης αλ-
λά την ακύρωση από το ΣτΕ διατάξεων νόμου 
που ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
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Πόσο αυτή περιπλέκει τη συζήτηση για το παρά-
δοξο της φιλελεύθερης δημοκρατίας; 
 
 
3. Από άρθρο του Στέφανου Κασιμάτη στην Κα-
θημερινή: «Τι πήγε στραβά σε μια κοινωνία που 
υπερηφανευόταν για την ανεκτικότητα της προς 
το διαφορετικό, όπως η βρετανική; Το πρόβλημα 
ανάγεται στον ηθικό σχετικισμό που επικράτησε 
τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τον σερ 
Τζόναθαν Σακς, καθηγητή της Φιλοσοφίας στο 
επάγγελμα και Αρχιραββίνο της Βρετανίας. Στο 
βιβλίο που εξέδωσε το 2007, με τον τίτλο Το σπίτι 
που χτίζουμε μαζί: Αναδημιουργώντας την κοινω-
νία, ο Σακς παραθέτει σκέψεις που αφορούν όχι 
μόνον τους Βρετανούς, αλλά και τη δική μας κοι-
νωνία: «Τι συμβαίνει όταν χάνουμε την κοινωνική 
συναίνεση για ζητήματα ηθικής; Η ηθική υποβιβά-
ζεται στο επίπεδο του γούστου, το καλό και το 
κακό πέφτει στο επίπεδο της διάκρισης μεταξύ 
εύγευστου και άνοστου. Μου αρέσει αυτό, δεν 
μου αρέσει το άλλο. Φανταστείτε δύο ανθρώπους, 
ο ένας εκ των οποίων λέει: “Μου αρέσει το παγω-
τό”, ενώ ο άλλος λέει: “Δεν μου αρέσει”. Δεν συ-
ζητούν. Απλώς ο καθένας τους δηλώνει την προ-
τίμησή του. Έχουμε χάσει τη βάση της ηθικής ως 
κοινό σύνολο αξιών που κρατάει την κοινωνία ε-
νωμένη. Ζούμε στην εποχή “μετά την αρετή”, δη-
λαδή σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δεν έχουν 
πλέον ρόλους και καθήκοντα μέσα σε ένα σύνολο 
σταθερών κοινωνικών δομών. Όταν συμβαίνει 
αυτό, η ηθική γίνεται ένα σκέτο πρόσχημα. Οι 
διαφωνίες γίνονται ατελείωτες και ανυπόφορες. Η 
επαρκής απάντηση στην διαφορετική άποψη είναι 
το: “Ποιος το λέει αυτό;”. Σε μια αντιπαράθεση 
ιδεών, όπου δεν υπάρχουν κοινά μέτρα και σταθ-
μά, η δυνατότερη φωνή κερδίζει και ο τρόπος για 
να νικήσεις τους αντιπάλους είναι να τους γελοιο-
ποιήσεις. Εάν δεν υπάρχει συμφωνημένη ηθική 
αλήθεια, δεν μπορούμε πια να συλλογιστούμε από 
κοινού. Η αλήθεια γίνεται υποκειμενική ή σχετική, 
τίποτε παραπάνω από μια κατασκευή, μια αφήγη-
ση, ένας τρόπος ανάμεσα στους πολλούς για να 
πεις την ιστορία. Ο καθένας αντιπροσωπεύει μιαν 
άποψη και κάθε άποψη γίνεται η έκφραση μιας 
ομάδας. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Δυτικός πολιτι-
σμός παύει να είναι αλήθεια και γίνεται απλώς η 
ηγεμονία μιας άρχουσας τάξης». Σχολιάστε. 
 
 
4. Στις 22 Φεβρουαρίου 2011 αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχέδιο Νόμου 
με θέμα «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
Ποινικού Δικαίου». Το άρθρο 3 ορίζει: «1. Όποιος 
από πρόθεση, δημόσια προφορικά ή διά του τύ-
που ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλ-

λο μέσο ή τρόπο, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιο-
πραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας ή προσώ-
που, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το 
χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική κα-
ταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό, ή κατά 
πραγμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά 
τρόπο που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δη-
μόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι μηνών ως τριών ετών και χρηματική ποινή 
χιλίων έως πέντε χιλιάδων ευρώ. 2. Αν η πράξη 
της προηγούμενης παραγράφου είχε ως άμεσο 
επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων, επιβάλλε-
ται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρη-
ματική ποινή τριών έως δέκα χιλιάδων ευρώ, αν 
η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διά-
ταξη. 3. Όποιος συνιστά ή συμμετέχει σε οργά-
νωση, οι δραστηριότητες της οποίας με οποια-
δήποτε μορφή εμπίπτουν στη ρύθμιση της πα-
ραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
έτη.» Στο αμέσως επόμενο άρθρο 4 ορίζει: «Ό-
ποιος δημόσια προφορικά ή δια του τύπου ή 
μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο ή τρόπο, εγκωμιάζει ή αρνείται ή εκμηδενί-
ζει τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλη-
μάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου […] και η πράξη αυτή στρέφεται κατά 
ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με βάση 
το φύλο, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή 
εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατο-
λισμό κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ή 
διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά 
μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της τιμωρείται με 
φυλάκιση έως δύο έτη και χρηματική ποινή χιλί-
ων έως τριών χιλιάδων ευρώ.» Σχολιάστε. 
 
 
5. Πολλοί άραβες φιλελεύθεροι διανοούμενοι 
επιμένουν ότι αφού καταρρεύσουν τα αυταρχικά 
καθεστώτα θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί 
των εκλογών η κατάρτιση συντάγματος. Γιατί; 
Δεν φαίνεται πιο εύλογο το αντίστροφο; 
 
 
6. Πίσω από το πέπλο, στην αρχική θέση, πρέ-
πει να αποφασίσετε αν θα επιτρέψετε την αγορά 
οργάνων για μεταμόσχευση. Τι θα κάνετε; 
 
 
7. Στην ταινία «Δίκη στη Νυρεμβέργη» (ή καλύ-
τερα «Κρίση στη Νυρεμβέργη») ο αμερικανός 
δικαστής εντοπίζει ένα σημείο από το οποίο ξε-
κινά αναμφισβήτητα η ευθύνη του γερμανού 
δικαστή (και του το επισημαίνει στην τελευταία 
συνάντησή τους). Ποιο είναι αυτό και γιατί είναι 
τόσο κρίσιμο για τον Αμερικανό δικαστή να ε-
ντοπιστεί ένα τέτοιο σημείο; 


