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Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερµά για την παρουσία σας σε
αυτή την τελετή απονοµής του πρώτου Βραβείου «∆ηµήτρης Τσάτσος». Το
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου-Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη
Τσάτσου µε έδρα την Αθήνα και το Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische
Verfassungswissenschaften µε έδρα το Πανεπιστήµιο του Hagen, λίγους
µήνες αφότου ο ∆ηµήτρης Τσάτσος έφυγε από τη ζωή θεσµοθέτησαν βραβείο
εις µνήµην του. Το Βραβείο «∆ηµήτρης Τσάτσος» για την εξέχουσα
προσφορά

στο

πεδίο

των

ευρωπαϊκών

συνταγµατικών

επιστηµών

απονέµεται, σύµφωνα µε τον κανονισµό του, σε επιστήµονες των οποίων το
συνολικό έργο προήγαγε το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ενοποίησης µε
γνώµονα τις αρχές της δηµοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου,
όπως αυτές διαπλάθονται µέσα από την αλληλεπίδραση των κρατών και των
λαών µε το ευρωπαϊκό ενωσιακό οικοδόµηµα.

Το Βραβείο δεν απονέµεται µόνο σε νοµικούς, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των
επιστηµόνων που ασχολούνται µε την ευρωπαϊκή ενοποίηση, από τη σκοπιά
της πολιτικής επιστήµης, της ιστορίας, της οικονοµίας, των θεσµών και του
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πολιτισµού. Επίσης, το Βραβείο µπορεί να απονεµηθεί σε πρόσωπα µε
βαρύνουσα συµβολή στην ενοποιητική διαδικασία και τη συνταγµατοποίηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή δηµόσιας απονοµής του Βραβείου
«∆ηµήτρης Τσάτσος» θα λαµβάνει χώρα εναλλάξ στην Αθήνα και στο Hagen,
ή σε άλλη πόλη που θα ορίζουν τα δύο Ιδρύµατα.
Το Βραβείο «∆ηµήτρης Τσάτσος» εδράζεται στη θεµελιώδη αγωνία του
∆ηµήτρη Τσάτσου για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο ∆ηµήτρης
Τσάτσος

υπήρξε

ένας

κορυφαίος

Ευρωπαίος

συνταγµατολόγος,

µε

ταυτόχρονη ακαδηµαϊκή παρουσία στην Ελλάδα και τη Γερµανία. Παράλληλα,
συνέπραξε στη θέσπιση του ελληνικού Συντάγµατος του 1975 ως Γενικός
Εισηγητής της Μειοψηφίας και, 2 δεκαετίες αργότερα, στην εµβάθυνση της
ευρωπαϊκής ενοποίησης, ως Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ και τη Συνταγµατική Συνθήκη.

Ο Τσάτσος εισήγαγε τη θεωρία της Ευρωπαϊκής Συµπολιτείας, συνθέτοντας
τις έννοιες της πολιτισµικής οµοιογένειας και της εθνικής ετερότητας ως
πυλώνες για τη θεσµική ολοκλήρωση της Ε.Ε. ∆εν περιορίστηκε όµως στον
επιστηµονικό λόγο, αλλά λειτούργησε ταυτόχρονα ως πολιτικός και ως
διανοούµενος µε πυκνό δηµόσιο λόγο.
Το Βραβείο «∆ηµήτρης Τσάτσος» απονέµεται σήµερα για πρώτη φορά. Η
επιτροπή που όρισαν από κοινού το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού
∆ικαίου-Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη Τσάτσου και το Dimitris-TsatsosInstitut für Europäische Verfassungswissenschaften, αποφάσισε οµόφωνα την
απονοµή του στον καθηγητή Βασίλειο Σκουρή, Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σηµαντικό έργο του τιµώµενου για το ελληνικό και
γερµανικό ευρωπαϊκό δηµόσιο δίκαιο και τη συµβολή του στη διαµόρφωση
της

φυσιογνωµίας

του

∆ικαστηρίου

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ως

θεµατοφύλακα των Συνθηκών, θα αναφερθεί αναλυτικά απόψε ο καθηγητής
Müller-Graff. Επιτρέψτε µου µόνο κύριε Σκουρή, κύριε Πρόεδρε, να σας
εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας πριν από λίγες
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µέρες, για τέταρτη συνεχόµενη φορά, ως Προέδρου του ∆ικαστηρίου.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγµα δίχως προηγούµενο στην ιστορία του
∆ικαστηρίου, αλλά και ευρύτερα των ευρωπαϊκών θεσµών. Σας ευχαριστώ
επίσης για την αποδοχή του πρώτου Βραβείου «∆ηµήτρης Τσάτσος», που
περιποιεί τιµή για τα δυο Ιδρύµατα.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι το Βραβείο «∆ηµήτρης Τσάτσος», ως
µια ελληνογερµανική ακαδηµαϊκή πρωτοβουλία µε ισχυρό ευρωπαϊκό
προσανατολισµό και συµβολισµό, απονέµεται για πρώτη φορά σε ένα χρονικό
σηµείο όπου ίσως η συνεργασία Γερµανίας και Ελλάδας είναι περισσότερο
αναγκαία παρά ποτέ, και που από την αλληλεγγύη και τη συνεργασία αυτή
εξαρτάται το µέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε µια κρίσιµη στιγµή για το
µέλλον

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

η

συµβολική

αξία

του

Βραβείου

θεµελιώνεται πρωτίστως στο πρόταγµα µιας Ευρώπης που θα εµφορείται
από τις αρχές της δηµοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου.
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