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Το ΣΧέδιο Ευρωηα'ίκοιί Συντάγματος: . 
~ ~ 

οραμα και ηραγματικοτητα 

Igu Καθ[j:VΙ1τού 
Κωνστ. ΓΕ. AΘANA~oπoγ Λ"ργ 

Το δημοσιευόμενο, σε άλλες σελίδες της ανcι χεί,ρας 

έκδοσης, κείμενο του Σχεδίου Ευρωπα'ίκοί, Συντιχγμα

τος ή Σχεδίου Συνταγματικής ΣυνΘήκης έχει διαμορφω

Θεί κατά την διάρκεια των εργασιών του Ευρωπα'ίκού 

Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο τρέχ. έτους 

και αποτελεί επισήμως το βασικό κι\μενο, επί του οποί.ο1! 

καλείται να αποφανΘεί η επόμενη Διακυβερνητική Δι(χ

σκεψη, ως διαΘέτουσα το ιστορικό δικαίωμα υιοΘεσίας, 

τροποποίησης ή απόρριψης. 
Η «παραγωγή» επομένως, του μέλλοντος να ισχύσει 

Ευρωπα'ίκοί, Συντάγματος έχει εναποτεθεί, τόσο επί 

της Συνέλευσης για το μέλλον της Ευριί)πης, Σώματος 

ευρεί,ας σύνΘεσης, της οποίας η συγκρότηση αποφασί

σΘηκε κατά την διάρκεια των εργασι(vν της Συνόδου 

Κορυφής της Ε.Ε. του Laeken το έτος 2001 μ.Χ., όσο και 
επί της Διακυβερνητικίις Διάσκεψης του προσεχούς 

Οκτωβρίου ή Δεκεμβρίου. 

Εξυπακοί,εται, ότι το μέλλον να παραχθεί Ευρωπαϊ,

κό ΣίJνταγμα δεν πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια, το 

περιεχόμνεο, την αποστολή και την λειτουργία των αντι

στοίχων Συνταγμάτων των Χωρών Μελών της Ε.Ε., δε
δομένης της διαφοράς της αποστολής και του θεσμικοί, 

ρόλου του μεν και του δε, αλλά και του πεδίου εφαρμο

γής ενός εκάστου. 

Εξ άλλου, η υιοθέτηση κατά την διαδικασία παρα

γωγής του ν~:oυ Ευρωπα'ίκοί, Συντάγματος όρων, όχι τό-
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σον εκ του χ(ορου του Διεθνούς Δικαίου, (δεν χρησιμο
ποιούνται οι όροι Διάσκεψη, Συνθήκη κ.ά.), σJ...λά εκ του 

χώρου του Εσωτερικού Δικαίου (Συνέλευση, ΣίJνταγμα 
κ.ά.) δεν συνιστά αφ' εαυτιις ουσι(λ)δες στοιχείο τέτοιας 
μορφής, έκτασης και υφής ούτως, ώστε να οδηγεί,ται το 

πράγμα σε «ταύτιση» των κατ' ιδίαν Συνταγμάτων των 

επί μέρους Χωρών Μελών της Ε.Ε. με εκείνο της υπερ

κείμενης νομικιlς οντότητας της ίδιας της Ε.Ε., προ'ίόν

τος πολιτικών, επιλογ(υν και διεργασιών. 

Η πρόκληση, λοιπόν, και η επιλογή των απαντήσεων 
επί τυχόν διακυβευομένων αγαθιί,ν, εν(ίιπιον των οποί,

ων Θα ευρεΘούν τα Μέλη της προσεχούς Διακυβερνητι

κής Διάσκεψης της Ε.Ε. είναι κατ' εξοχήν πολιτικής υ

φής, η επιτυχιlς δε ή μη διευΘέτησή της Θα αποτελέσει 

αφ' εαυτής πρόκριμα για την λυσιτελή και τελεσφόρο ή 

μη, περαιτέρω ευρωπα'ίκή ενοποίηση. 

Υπ' αυτή δε την οπτική δεν πρέπει να θεωρηθεί τυ

χαία η επιλογή της φράσης, η οποία προτάσσεται εν 
Προοιμίω του Σχεδίου Ευρωπα'ίκοί! Συντάγματος. 
Η φράση, κατά Θουκυδίδη, αποδίδεται στον Περι

κλή, ο οποίος την ανέφερε στον επιτάφιο λόγο του, τον 

οποίο εξεφώνησε το έτος 431 π.χ. ενώπιον των πρ(ίιτων 
νεκρών Αθηναίων του Πελοποννησιακού Πολέμου: 
«Χρώμεθα γαρ πολιτεία ... και όνομα μεν διά το μη ες ο
λίγους αλλ' ες πλεί.ονας οικείν Δημοκρατία κi:κληται» 

(και καλείται το πολίτευμά μας Δημοκρατίη, λόγω του 

ότι η Κυβέρνησις του Κράτους ευρί,σκεται δχι εις χείρας 

των ολίγων, αλλά των πολλών, κατά μι:τάφραση Ελευ

θερίου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ). 

Η μέχρι τούδε άκρως επιτυχής άσκηση των δραστη

ριοτήτων της Ε.Ε. υπό της Ελληνικής ΠΡOE~ρίας συνι

στά αφ' εαυτής (πέραν των πανταχόΟεν εκφρασΟέντων 

δημοσίως επαίνων) αισιδδοξη απόδειξη εν()ς καλλίτε

ρου ευρωπα'ίκού μέλλοντος, το οποίο είναι ευκταί,ο και 

δικαίως αναμενδμενο να προκύψει επ' αγαΟά) εκατομ
μυρίων ΑνΘρ(λ)πων, ανεξαρτήτως τδπου κατοικίας και 

υπηκοότητος, πέραν των συνόρων 25 Κρατ{Ων, πέραν 
των ορίων της Ευρώπης ως αυτοτελούς πολιτικής οντό

τητας -πλήρους 11 ατελοίJς- και πέραν των οί,ων διιποτε 

οραμάτων πολλών (Penn, H.ousseau, kHnt, ΜοηηαίΙ, 
Shumman κ.ά.) περί ομοσπονδιοποίησης του ευρωπα.'ί
κούχώρου ... 

2 


