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Ομιλία στο Συνέδριο με θέμα «Ευρώπη: Ενοποίηση ή Διάλυση;» 

Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012 

 

Προλεγόμενα για τη δημοκρατική μετάβαση της Ευρώπης 

 

Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Παρά το γεγονός ότι οι θεωρητικοί της δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο τι είδους 

πολιτικό (ή πολιτειακό) μόρφωμα είναι η σημερινή ΕΕ και στο ποιος θα μπορούσε να 

είναι ο τελικός της προορισμός, η εισήγηση που ακολουθεί εντάσσεται στον ευρύτερο 

προβληματισμό γύρω από τις δημοκρατικές προκείμενες της ενοποίησης. Ειδικότερα, 

η όλη συζήτηση συναρτάται ευθέως με το κατά πόσο οι συστημικές επιλογές που θα 

καθορίσουν το πολιτικό άλλο μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής συγκρότησης θα είναι, 

εν τέλει, απότοκο των προτιμήσεων και των προσδοκιών των ίδιων των πολιτών της. 

Η συζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικά επίκαιρο, άλλωστε, 

ζήτημα της δημοκρατίας: θα είναι τα μέλη ενός, εν δυνάμει, έστω, ευρωπαϊκού 

δήμου, οι αποφασιστικοί (συν)διαμορφωτές των μεγάλων ευρωπαϊκών επιλογών; Ο 

λόγος εδώ αφορά την υπόσταση της ΕΕ ως συντεταγμένης δημόσιας κοινότητας, οι 

πολίτες της οποίας θα μπορούν να διαλέγονται μεταξύ τους γύρω από την κοινή 

πολιτική τους συμβίωση. Με άλλη διατύπωση, η εννόηση της ΕΕ ως δημοκρατικής 

τάξης, παρά ως απλή σύνθεση επιμέρους δημοκρατικών τάξεων, δεν απαιτεί την 

υπέρβαση, πολλώ μάλλον την ακύρωση, των συστατικών της μονάδων, αλλά την 

προσήλωση στις θεμελιακές αξίες του ευρωπαϊκού δημόσιου πολιτισμού. Μια τέτοια 

προοπτική αναφέρεται στην εξελικτική διάπλαση μιας πολιτειακής πολλαπλότητας, η 

οποία κινείται πέραν των συμβατικών μορφών και αναλογιών κρατικής και διεθνούς 

οργάνωσης, αλλά η οποία διαθέτει αρκετές από τις ιδιότητες των μελών της και, υπό 

το πρίσμα της δημοκρατικής συνδιάθεσης, τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε 

κοινές επιδιώξεις με αναφορά στο ευρύτερο καλό μιας οργανωμένης συλλογικότητας. 

Το γενικότερο επιχείρημα αποτυπώνεται στη ρήση «πολλοί λαοί, ένας δήμος» 

και δηλώνει την εξελικτική, όσο και ποιοτική, μετάβαση της ΕΕ «από δημοκρατίες σε 

δημοκρατία», όπου οι πολίτες θα στοχάζονται και θα δρουν στη διττή τους υπόσταση 

ως μέλη ενός εθνικού και ενός σύνθετου ευρωπαϊκού δήμου. Σήμερα, όμως, σε αυτή 

την κρίσιμη καμπή της ενοποίησης, μια τέτοια προοπτική φαίνεται να απομακρύνεται 
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ολοένα και περισσότερο, ενώ τίθεται και το ζήτημα κατά πόσο τα αδύναμα μέλη θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτητικές προδιαγραφές μιας ομοσπονδιακής 

έμπνευσης ή προορισμού –μεταξύ άλλων, δημοσιονομικής και τραπεζικής– ένωσης. 

Το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο εάν λάβει κανείς υπόψη ότι τυχόν αποκλεισμός τους 

από τις επικείμενες ή, έστω, υπό συζήτηση, συστημικές διαρθρώσεις της ΕΕ, θα έχει 

συνέπειες για την εσωτερική συνοχή, όσο και την πολιτική βιωσιμότητα του όλου. 

Συνοπτικά: είναι δυνατή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η «διάσωση» της κορυφαίας 

δημοκρατικής αρχής ότι ο δήμος ορίζει τους κανόνες της πολιτικής του συμβίωσης, 

όταν ο καθορισμός αυτών των κανόνων αποτελεί πλέον αντικείμενο συνδιαμόρφωσης 

μεταξύ ετερόκλητων, αλλά εξίσου κυρίαρχων, πολιτικά, δήμων; Προκύπτει, έτσι, η 

ανάγκη συμφιλίωσης των προϋποθέσεων της δημοκρατίας με την ιδιότυπη φύση της 

ΕΕ ως συστήματος συνδιάθεσης: ως ένωσης συγκυρίαρχων δρώντων, η συντεταγμένη 

συμμετοχή των οποίων στο κοινό σύστημα δεν αναιρεί την κρατική τους υπόσταση, 

ούτε διαβρώνει τη δημοκρατική τους ταυτότητα και αυτονομία, αλλά ανασυνθέτει το 

πολιτικό τους περιεχόμενο εντός μιας σύνθετης, εντούτοις αναγνωρίσιμης, ολότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση της Ευρώπης 

σε δημοκρατική πολιτεία είναι η συγκρότηση των πολιτών της σε δήμο, ικανό να 

μεταβιβάζει τα δημοκρατικά του αιτήματα και ανησυχίες προς, και από, τους κοινούς 

κεντρικούς θεσμούς. Υπό αυτή την έννοια, μόνο ένας σύνθετος δήμος μπορεί να 

αναδείξει με διαλεκτικά γόνιμο τρόπο την ουσιώδη έννοια «Ευρώπη» – κυρίως δε, με 

σεβασμό στις κατακτήσεις της μεγάλης δημοκρατικής της παράδοσης. Και είναι αυτή 

ακριβώς η παράδοση, η οποία εξακολουθεί να συνιστά τη σημαντικότερη πολιτική 

και, εν γένει, πολιτισμική παρακαταθήκη για το μέλλον της ενοποίησης ως άσκησης 

πάνω στις δυνατότητες μιας δημοκρατικά οργανωμένης διαπολιτειακής συμβίωσης.  

 


