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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι !
επιτρέψτε µου, µετά τις προσφωνήσει σύµφωνα µε το πρωτόκολλο από τον συνάδελφο Καθηγητή Ξ.
Κοντιάδη, να συνεχίσω απευθυνόµενος στον καθηγητή Βασίλειο Σκουρή, Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο βραβεύουµε σήµερα. Επίσης δεν θα επαναλάβω όσα προανέφερε
από το βήµα αυτό εκ µέρους των δύο Ινστιτούτων ο καθηγητής Κοντιάδης σχετικά µε το σκεπτικό του
βραβείου.
Όταν υποβάλαµε στην πρυτανεία του Πανεπιστηµίου µας την ιδέα να δοθεί στο Ινστιτούτο µας στο
Χάγκεν το όνοµα του αείµνηστου καθηγητή Τσάτσου, ο οποίος – χωρίς να θέλω να υποτιµήσω
υπερβολικά τη δική µου συνεισφορά – από την ίδρυση του Ινστιτούτου πριν από περίπου δέκα χρόνια
ως το τέλος της ζωής του υπήρξε ο ιθύνων νους, η πρότασή µας έγινε αµέσως οµόφωνα δεκτή. Το ίδιο
συνέβη όταν, από κοινού µε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ίδρυµα Θεµιστοκλή και
∆ηµήτρη Τσάτσου, αποφασίσαµε τη θεσµοθέτηση του βραβείου «∆ηµήτρης Τσάτσος». Όχι µόνο στην
Ελλάδα, όπου το θεωρώ αυτονόητο, αλλά και στη Γερµανία, η απονοµή βραβείου µε το όνοµα
«∆ηµήτρης Τσάτσος» αποτελεί έκφραση µεγάλης τιµής. Στη Γερµανία το όνοµα Τσάτσος δεν συνδέεται
µόνο µε τον µεγάλο συνταγµατολόγο, Ευρωπαίο και δηµοκράτη, ακαδηµαϊκό δάσκαλο και
διανοούµενο, που µιλούσε και έγραφε τη γερµανική γλώσσα καλύτερα από πολλούς Γερµανούς, ακόµα
και ακαδηµαϊκούς. Όσοι από εµάς τον γνώριζαν καλύτερα, αναπολούµε φυσικά και την ανθρώπινη
διάσταση, την έντονη και µοναδική του προσωπικότητα.
Θα ήθελα επίσης να υπογραµµίσω, ότι η απόφασή µας για τον πρώτο τιµώµενο µε το βραβείο δεν ήταν
δύσκολη, και αυτό όχι µόνο λόγω της στενής του σχέσης µε τον φέροντα το όνοµα του βραβείου: θα
ήταν δύσκολο να βρεθεί άλλη προσωπικότητα που να πληροί σε τέτοιο βαθµό όσο ο Πρόεδρος
Σκουρής, τόσο το κριτήριο της επιστηµονικής αριστείας, όσο και το επιπρόσθετο κριτήριο της
αποφασιστικής συµβολής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως επεσήµανε ήδη ο
συνάδελφος Κοντιάδης.
Η απονοµή του βραβείου πραγµατοποιείται σε µια δύσκολη περίοδο, ή αν θέλετε µε µεγαλύτερη
σαφήνεια, εν µέσω µιας κρίσης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης (και όπως ακούσαµε
επίσης, µιας κρίσης των ελληνογερµανικών σχέσεων). Η σηµερινή εκδήλωση δεν έχει πολιτικό
χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να πω λίγα λόγια πάνω στη σχετική προβληµατική: αυτό το οποίο
χαρακτηρίζεται ως κρίση χρέους και ως δηµοσιονοµική κρίση που επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν είναι µόνο αποτέλεσµα των µέτρων διάσωσης των τραπεζών, τα οποία
ελήφθησαν κατά τη διεθνή δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση του 2008 / 09 εις βάρος των κρατικών
προϋπολογισµών. Η κρίση αυτή ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα της πολυετούς και ανεµπόδιστης
δράσης του εξαιρετικά καιροσκοπικού διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου.
Ακόµα και αν φαίνεται προς το παρόν ότι η συντεταγµένη ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης πέτυχε να
εµποδίσει τα χειρότερα –και µόνη αυτή η έκφραση αντηχεί κυνικά στα αυτιά των Ελλήνων, εν όψει των
απαιτήσεων που τους επιβάλλονται–, παρακολουθούµε µε ανησυχία πώς τα κράτη και οι λαοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαιρούνται στην καθηµερινή πολιτική, αλλά εξίσου και στο φρόνηµα. Εδώ
παίζουν ρόλο τόσο οι διαφορετικές απόψεις για τη δηµοσιονοµική πολιτική, όσο και τα εν µέρει
διαφορετικά εθνικά συµφέροντα, που αµοιβαία ωθούν τους πρωταγωνιστές της κοινής γνώµης να
αφυπνίζουν πρωτόγονα εθνικά - ανταγωνιστικά κλισέ και µνησικακίες. ∆εν εννοώ βέβαια την
επιτρεπόµενη και ίσως επιβαλλόµενη κριτική στους χειρισµούς και τις συµπεριφορές των εθνικών
κυβερνήσεων, οι οποίες φέρονται να ζηµιώνουν ή να απειλούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
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Τα έθνη µε ιστορικό παρελθόν δεν πρόκειται να διαλυθούν στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
όπως η ζάχαρη στον καφέ, ούτε άλλωστε είναι αυτός ο στόχος. Μεσοπρόθεσµα, τα εθνικά κράτη θα
συνεχίσουν να υφίστανται ως δοµικά στοιχεία µιας ενωµένης Ευρώπης. Αλλά στον βαθµό που
σταδιακά θα µεταβιβάζουν ή ήδη µεταβίβασαν τµήµατα της κυριαρχίας τους, οι λαοί θα πρέπει να
προνοήσουν ώστε η απώλεια του εθνικού αυτοκαθορισµού να συµψηφίζεται µε έναν επιταχυνόµενο
εκδηµοκρατισµό των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρώ ότι µιλώ εν ονόµατι των περισσότερων από τους παρόντες εδώ, εάν κλείνοντας διατυπώσω την
εξής σκέψη: θέλουµε µια ενωµένη Ευρώπη, ικανή να ασκεί εξωτερική πολιτική και διαπνεόµενη στο
εσωτερικό της από τις αρχές της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης. Θέλουµε να υπερασπιστούµε το
πολιτισµικό και δηµοκρατικό µας µοντέλο, στο οποίο περιλαµβάνονται, ανεξάρτητα από κοµµατικές
διαφοροποιήσεις, το κοινωνικό κράτος και ένας βαθµός συντονισµού της οικονοµίας. Οπωσδήποτε
όµως, είµαι απολύτως βέβαιος ότι µε αυτές τις λέξεις εκφράζω τις αντιλήψεις του ∆ηµήτρη Τσάτσου.
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