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Τοις Εντευξομένοις 
" n 

Περί κρισίμων 
Ευρωnα·ι·κών Διακυβευμάτων 

και του K€ρατoς της Αμαλθείας 

Του Κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Καθηγητού Παvτείoυ Πανεπιστημίου Κοιν. 

και Πολιτ. Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών (Επισκ.), Εχ 
Ch.L., υ . Ι. BruxeIIes, Εχ Int.I.I.A.P., Paris 

Τα διαδραμόντα γεγονότα του β' τριμήνου του τρέχο

ντος έτους ενέχουν αφ' εαυτών μία ιδιάζουσα σημασία, 

τόσον επί εθνικού επιπέδου, όσον και επί ευρωπαϊ.κ(1) και 

(σε ωρισμένα στοιχεία τους) επί παγκοσμίου. 

Το πρώτιστον εξ αυτών εΘνικής σημασίας είναι η επελ

θούσα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και η ολοκλήρωση 

του νέου Κυβερνητικού Σχήμάτος, μετά τις διεξαχθείσες ε
θνικές εκλογές της 7ης Μαρτίου τρέχοντος έτους, με ό,τι 

αυτό συνεφέλκεται, τόσο σε επίπεδο εσωτερικών ανακα

τατάξεων και νέων προσανατολισμών, όσο και σε επίπεδο 

διεθνούς παρουσίας της Χώρας, σε σχέση με νέες οπτικές 

άσκησης της εξωτερικής πολΙΤΙΚ1iς και της «πρόσδεσης» 

του Κυβερνιί)ντος Κόμματος σε συγγενείς και ομο'ίδεάτες 

Πολιτικούς ΔιεΘνείς Σχηματισμούς. 

Ήδη, τα πρώτα Κυβερνητικά δείγματα γραφής άρχι.

σαν διαμορφούμενα και επί ωρισμένων τομέων Κυβερνη

τικών Δράσεων καταχωΡΟ1Jνται σε άλλες σελίδες της ανά 

χείρας έκδοσης απόψεις Κυβερνητικιί)ν Παραγόντων. 

Το έτερο σημαντικό, λίαν, γεγονός της περιόδου είναι 1] 

διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των νέων Μελών του 

Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου τρέχοντος έ

τους. 
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Ως γνωστόν, το Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο προβλέπεται 

από τις τρεις αρχικές Συνθήκες των Koινoτήτ~ν της δεκα

ετίας 1950 μ.χ. (Ευρωπα'ίΚ11 Κοινότητα ΆνΘρακα και Χά
λυβα, 1952, Ευρωπα'ίκή Οικονομική Κοινότητα, 1957, Ευ
ρωπα'ίκτ] ΕΠΙΤΡΟΠ1; Ατομικής Ενέργειας , 1957), συμμετi:
χουν σε αυτό με Εκπροσώπους τους και οι 25 Χώρες Μέλη 
της Ευρωπα'ίκής Ένωσης και αριθμεί σήμερα 732 Μέλη, 
Μεταξ'ί! των αρμοδΙΟΤ1;των του περιλαμβάνονται, ως γνω

στόν, και οι εξής: 

Εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής και συμμετέχει 

με το Συμβούλιο στην νομοθεΤΙΚ1; διαδικασία ως νομοθετι

κό Όργανο με διάφορους τρόπους, όπως διαδικασία συ

ναπόφασης, διαβούλευσης, συνεργασίας και σύμφωνης 

γνώμης, 

Ασκεί έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπα'ίκής 

Ένωσης μέσω του διορισμού της Ευρωπα'ίκής ΕΠΙΤΡΟΠ1;ς 

και μέσω γραΠΤCΙJν Τ] προφΟΡΙΚc!Jν ερωτήσεων απευθυνο

μένων προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, 

Ασκεί από κοινού μετά του Συμβουλίου εξουσί.ες σε Θέ

ματα προϋπολογισμού, έχει τον τελευταίο λόγο για την έ

γκριση δαπανών διαφόρων κατηγοριών, έχει τον τελευ

ταίο λόγο για την έγκριση δαπανών διαφόρων κατηγο

ριών, εγκρίνει τον προϋπολογισμδ και ελέγχει την εκτέλε

σή του . 

Ακδμη, ορίζει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, συγκρο

τεί Εξεταστικές Επιτροπές κ,ά .. 
Κατ' αυτάς, η πολιτικτ] επιρροή του Ευρωπα'ίκού Κοι

νοβουλίου ενισχύεται και διευρύνεται συνεχώς, δχι μόνον 

λόγω των νέων θεσμικc!)V αρμοδιοτήτων του, άλλά και λό

γω του κύρους των συμμετεχουσών Προσψπικοτήτων, 

των λειτουργουσών ΠολιτικιΩν Ομάδων των Μελιί)ν του, 

των πολιτικών επικοινωνίας μετά των Πολιτών (ενδεικτι

κώς αναφέρεται, ότι περισσότεροι των 1,100 Ελλήνων 
Φοιτητ(lΝ, ενισχυθέντες οικονομικώς υπο του Κοινοβου

λίου και με πρωτοβουλία του υπογράφοντος! έχουν επι-

1, EKφpά{avιαι εκ νέου 8ερμές ευxαpIσdες προς όλα ια Σrελέ
ΧΩ του Ευρωπαϊκού KOlνoBoυλJoυ. τα οποlα ouvtBaλav ουΟ1ωδώς 
και αΥιδιοτελώς σmν ΠΡaγμαrοποfnσn αυτού ιου ε~όxως σnμανπ
κού εΥχεφΩμαroς. ro οπο10 ε~ άλλnς πλευράς ouvισrά m v μόΥΏ 
δυvαrόmrα ενnμέpωσnς «επ1 ιόπο!})) των Eλλflνων ΦOlmrών. πε
ρΙ rου Ευρωπαϊκού Οικοδnμarος, 

2 
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σκεφθεί τις Υπηρεσίες του στις Βρυξέλλες κατά τα τελευ

ταία έτη) κ.ά .. 

Με αυτά τα δεδομένα ανεμένετο, ότι η συμμετοχή των 

Λαών των 25 Χωρών Μελών της Ευρωπα'ίκής Ένωσης 
στην εκλογική διαδικασία της 13ης Ιουνίου τρέχοντος έ

τους Θα 1;ταν ιδιαζόντως υψηλ1;, στοιχείο το οποίο όμως 

δεν προέκυψε, 

Μεταξύ των κρισίμων διακυβευμάτων αυτής της εκλο

γΙΚΙ1ς αναμέτρησης συγκαταλέγονται η επίτευξη μίας νέας 

ισορροπίας μεταξύ Ηγεσιών και Λαών (μέσω υπερεθνι

κών πολιτικών, κοινωνικών συνεργασιών κ,ά,), η τελική 

σύνταξη και εγκριοη του Συντάγματος της Ένωσης, η ι

σορροπία, η οποία θα διαμορφωθεί μεταξύ Προέδρου τη; 

Επιτροπής και Προέδρου του Συμβουλίου, ο οποίος θα (ι

ντικαταστήσει τις εναλλασσόμενες Προεδρίες εξαμηνιαί

ας διάρκειας κ,ά .. 

Η σημnωθείσα υψηλή αποχή Ψηφοφόρων κατά τις ε

κλογές της 13ης Ιουνίου, καθώς και η διεύρυνση του κύ

κλου των Ευρωσκεπτικιστών, προβλέπεται «να λειτουρ

γήσουν» αρνητικώς εν σχέσει με το Κοινοβοί,λιο μέχρι την 

στιγμή έγκρισης και λειτουργίας των νέων θεσμών, 

Έτσι, εντός της Ευρωπα'ίκής Ένωσης η μέσω των θε

σμικών Οργάνων της, ρυΘμίσεων, διαδικασιών και θετι

κών δράσε(;)ν της επιχειροίψενη «ενοποίηση» (και μάλι

στα σε πολλαπλά επίπεδα των συμμετεχόντων Λωί)ν και 

των Χωρών της) αποβαίνει πλ!:ον εγχείρημα σύνΘετο, πο

λύπλοκο, αντιφατικό, πολυσχιδές και συνιστά αφ' εαυτής 

πολυσήμαντη και πολυεδρική πρόκληση, 

Άραγε μία ενεργοτέρα Λα'ίκή Νομιμοποίηση των επι

λογών των Ηγετών της Ευρωπα'ίκής Ένωσης Οα καταστεί 

εν καιρ(ίJ το κέρας της ΑμαλΘείας2 και η τροφ11 των ονεΙ
ρων των αρχικών Οραματιστών του ολοκληρωμένου Ευ

ρωπα'ίκού Οικοδομήματος υπέρ και χάριν εκατομμυρίων 

ΑνΘρώπων; 

2. Aar, cornu copJaJc. Υαλλ. Ja corne d' abondance. ΟΙ ελλn
νuι:tς παρω56σεις περΙ ως AμaλOεΙας, dre ως Νύ}ιφπς, ε/τε ως αι
Υ6ς, εIVaJnoλλf:ς και πoJ.Κfλες. Η Αμόλ8εια ε1ναι n μυOoλoyJΚfJ αιξ, 
n οποΙα ε81Ίλασε (ον ΔΙα, ο όε καrέχων ιο κtρας 1'11ς Aμaλ8εIας n · 
όύναιο. καrά ιους αρχαιους Έλλnνες, να aπoκrrΊσει 6, Cl δf1nοcε n· 
θελε εm8υμ.r'lσει. 


