
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business Articles

2009

þÿ�¤�¿�¹�Â� �µ�½�Ä�µ�Å�¾�¿�¼��½�¿�¹�Â� �®� �À�µ�Á�¯

þÿ�µ�Ä�µ�Á�Ì�º�»�·�Ä�É�½� �±�Æ�µ�Ä�·�Á�¹�Î�½� �º�±�¹� �²�¯�É�½� �À�±�Á�±�»�»�®�»�É�½

Athanasopoulos, Constantinos GE.

þÿ�š��½�Ä�Á�¿� �•�À�¹�¼�Ì�Á�Æ�É�Ã�·�Â� �œ�µ�»�µ�Ä�Î�½� �ˆ�Á�µ�Å�½�±�Â� �º�±�¹� �‘�½�¬�À�Ä�Å�¾�·�Â

http://hdl.handle.net/11728/7091

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



TÔÈ˜ EÓÙÂ˘ÍÔÌ¤ÓÔÈ˜
‹

¶ÂÚ› EÙÂÚÔÎÏ‹ÙˆÓ AÊÂÙËÚÈÒÓ 
Î·È B›ˆÓ ¶·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ

TÔ˘ Î. KˆÓÛÙ. °E. A£ANA™O¶OY§OY

K·ıËÁËÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ. KÔÈÓ. ¶ÔÏÈÙ. EÈÛÙ., 
Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ. AıËÓÒÓ (EÈÛÎ.), 

Ex Ch.L., U.L. Bruxelles, Ex Int. I.I.A.P., Paris 

Tα διατρέ	αντα γεγν�τα απ� την έκδση τυ τεύ�υς 56 της
ανά �είρας έκδσης µέ�ρι την έκδση τυ παρ�ντς είναι πλλά,
πικίλα και σηµαντικά.

Eλλείψει �ώρυ ανα"έρνται εδώ δύ ε	 αυτών: ι Eλληνι-
κές Eθνικές Eκλγές και η Eκλγή των νέων Aρ��ντων της Eυ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αµέσως µετά την κύρωση της Συνθήκης της
Λισσα-ώνας υπ� τυ συν�λυ των 27 Kρατών Mελών της.

Oι επί µέρυς λεπτµέρειες αµ"τέρων των γεγν�των είναι
ήδη γνωστές, ως εκ τύτυ περαιτέρω παράθεσή τυς παρέλκει.

Eπισηµάνσεις �µως τινές, υπ� «τ πρίσµα» µίας άλλης πτι-
κής κρίννται αναγκαίες.

Eπί Eθνικύ Eπιπέδυ:
Eίναι παγκίνως γνωστ�ν, �τι πρεκλγικώς ι εκάσττε

Aρ�ηγί των Kµµάτων υπ�σ�νται τα πάντα, �ντες εραστές
τυ Iδεώδυς.

Mετεκλγικώς �µως, εάν αναλά-υν Kυ-ερνητικές ευθύνες
«µεθίστανται» στην κατηγρία των εραστών τυ E"ικτύ.

T αληθές διακύ-ευµα τυ Kυ-ερνώντς K�µµατς είναι ε-
άν θα επαληθεύσει Eαυτ�, σε συνάρτηση µε την υλπίηση των
πρεκλγικών τυ δεσµεύσεων, �ταν τα Kαυδιανά ∆ίκρανα, υ-
π� τα πία "είλει να διέλθει δεν ήταν ρατά και ι µετά ταύτα
πρκλήσεις πλλές και πικίλλες:

H εµπέδωση α	ικρατικύ συστήµατς λειτυργίας της ∆η-
µ�σιας ∆ιίκησης.
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H µείωση τυ ευρύτερυ ∆ηµ�σιυ Tµέα, τν πί «υπηρε-
τύν» 833.888 Yπάλληλι (στι�εία της 30/9/2009).

H ανάγκη αύ	ησης των Πργραµµάτων ∆ηµσίων Eπενδύ-
σεων.

H τα�ύτερη απρρ�"ηση των Kιντικών Π�ρων.
H άρση περιρισµών άσκησης ωρισµένων επαγγελµάτων.
H ανα-άθµιση τυ Eθνικύ Συστήµατς Yγείας.
H αύ	ηση των δαπανών Παιδείας...
Eπί Eυρωπαϊκύ Eπιπέδυ:
Mε -άση την Συνθήκη της Λισσα-ώνας, η πία θα τεθεί σε ι-

σ�ύ την 1η ∆εκεµ-ρίυ τρ. έτ. εκλέγεται Πρ�εδρς της Eυρωπαϊ-
κής Ένωσης για θητεία δύ και ηµίσες ετών, δυναµένη να ανα-
νεωθεί άπα	.

Eπίσης, τ Συµ-ύλι απ"ασίBντας µε ειδική πλειψη"ία
διρίBει Ύπατ Eκπρ�σωπ της Ένωσης για θέµατα E	ωτερι-
κής Πλιτικής και Πλιτικής Aσ"άλειας.

Ως γνωστ�ν, τ�σν  Πρ�εδρς �σν και  Ύπατς Eκπρ�-
σωπς έ�υν ήδη εκλεγεί.

H εκλγή, τ�σ τυ Πρέδρυ κ. Xέρµαν Bαν POMΠAI, �σ
και τυ Yπάτυ Eκπρσώπυ κυρίας Kάθριν AΣTON έγινε δε-
κτή µε πικίλες αντιδράσεις.

Oι µεν µιλύν περί παιγνίυ «ωραιπίησης» των επιλεγέν-
των και θεωρύν την εκλγή ως απτέλεσµα «παρέµ-ασης» και
«συµ-ι-ασµύ» της Γαλλίας, της Γερµανίας και τυ Hνωµένυ
Bασιλείυ, των Eκπρσώπων των υπλίπων Xωρών διαδρα-
µατισάντων υσιαστικώς ρ�λ παρατηρητύ.

Oι δε υπγραµµίBυν, �τι ιδίως η Γαλλία και η Γερµανία «έ-
�ασαν» την ευκαιρία να ενθρνίσυν µία ισ�υρή κεντρική ηγε-
σία στην Eυρωπαϊκή Ένωση, συντελέσασες έτσι στην παράταση
Bωής µίας Eυρώπης απλώς «Eυρώπης Eθνικών Kρατών».

Yπ� τ ως άνω πνεύµα είναι �αρακτηριστικά εν πρκειµένω
την επµένη της εκλγής τα άρθρα ε"ηµερίδων, �πως THE
GUARDIAN, FINANCIAL TIMES, SPIEGEL, PARISIEN,
LIBERATION, EL MUNDO κ.ά.

Aνε	αρτήτως, �µως της διαδικασίας εκλγής και τυ διαµε-
τρήµατς των Πρσωπικτήτων των νέων Tαγών της Eυρωπαϊ-
κής Ένωσης, τα �ρνίBντα πρ-λήµατα της Ένωσης, είναι δε-
δµένα και επί θύραις, παρά τις αισι�δ	ες δηλώσεις τυ Πρέ-
δρυ κ. Z. M. MΠAPOZO: «Tώρα  Πλίτης θα έ�ει µία σα"ή ει-
κ�να τυ πίς είναι αρµ�δις και για πί θέµα και θα αντιλαµ-
-άνεται επίσης τν σκπ� για τν πί η E.E. δραστηριπιεί-
ται για τ α’ ή -’ Bήτηµα...».
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