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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 διατρέξαντα γεγοντα απ την έκδοση του τεύχους 56 της
ανά χείρας έκδοσης µέχρι την έκδοση του παρντος είναι πολλά,
ποικίλα και σηµαντικά.
Eλλείψει χώρου αναφέρονται εδώ δύο εξ αυτών: οι Eλληνικές Eθνικές Eκλογές και η Eκλογή των νέων Aρχντων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, αµέσως µετά την κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας υπ του συνλου των 27 Kρατών Mελών της.
Oι επί µέρους λεπτοµέρειες αµφοτέρων των γεγοντων είναι
ήδη γνωστές, ως εκ τούτου περαιτέρω παράθεσή τους παρέλκει.
Eπισηµάνσεις µως τινές, υπ «το πρίσµα» µίας άλλης οπτικής κρίνονται αναγκαίες.
Eπί Eθνικού Eπιπέδου:
Eίναι παγκοίνως γνωστν, τι προεκλογικώς οι εκάστοτε
Aρχηγοί των Kοµµάτων υπσχονται τα πάντα, ντες εραστές
του Iδεώδους.
Mετεκλογικώς µως, εάν αναλάβουν Kυβερνητικές ευθύνες
«µεθίστανται» στην κατηγορία των εραστών του Eφικτού.
Tο αληθές διακύβευµα του Kυβερνώντος Kµµατος είναι εάν θα επαληθεύσει Eαυτ, σε συνάρτηση µε την υλοποίηση των
προεκλογικών του δεσµεύσεων, ταν τα Kαυδιανά ∆ίκρανα, υπ τα οποία οφείλει να διέλθει δεν ήταν ορατά και οι µετά ταύτα
προκλήσεις πολλές και ποικίλλες:
H εµπέδωση αξιοκρατικού συστήµατος λειτουργίας της ∆ηµσιας ∆ιοίκησης.
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H µείωση του ευρύτερου ∆ηµσιου Tοµέα, τον οποίο «υπηρετούν» 833.888 Yπάλληλοι (στοιχεία της 30/9/2009).
H ανάγκη αύξησης των Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Eπενδύσεων.
H ταχύτερη απορρφηση των Kοινοτικών Πρων.
H άρση περιορισµών άσκησης ωρισµένων επαγγελµάτων.
H αναβάθµιση του Eθνικού Συστήµατος Yγείας.
H αύξηση των δαπανών Παιδείας...
Eπί Eυρωπαϊκού Eπιπέδου:
Mε βάση την Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου τρ. έτ. εκλέγεται Πρεδρος της Eυρωπαϊκής Ένωσης για θητεία δύο και ηµίσεος ετών, δυναµένη να ανανεωθεί άπαξ.
Eπίσης, το Συµβούλιο αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία
διορίζει Ύπατο Eκπρσωπο της Ένωσης για θέµατα Eξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Aσφάλειας.
Ως γνωστν, τσον ο Πρεδρος σον και ο Ύπατος Eκπρσωπος έχουν ήδη εκλεγεί.
H εκλογή, τσο του Προέδρου κ. Xέρµαν Bαν POMΠAI, σο
και του Yπάτου Eκπροσώπου κυρίας Kάθριν AΣTON έγινε δεκτή µε ποικίλες αντιδράσεις.
Oι µεν οµιλούν περί παιγνίου «ωραιοποίησης» των επιλεγέντων και θεωρούν την εκλογή ως αποτέλεσµα «παρέµβασης» και
«συµβιβασµού» της Γαλλίας, της Γερµανίας και του Hνωµένου
Bασιλείου, των Eκπροσώπων των υπολοίπων Xωρών διαδραµατισάντων ουσιαστικώς ρλο παρατηρητού.
Oι δε υπογραµµίζουν, τι ιδίως η Γαλλία και η Γερµανία «έχασαν» την ευκαιρία να ενθρονίσουν µία ισχυρή κεντρική ηγεσία στην Eυρωπαϊκή Ένωση, συντελέσασες έτσι στην παράταση
ζωής µίας Eυρώπης απλώς «Eυρώπης Eθνικών Kρατών».
Yπ το ως άνω πνεύµα είναι χαρακτηριστικά εν προκειµένω
την εποµένη της εκλογής τα άρθρα εφηµερίδων, πως THE
GUARDIAN, FINANCIAL TIMES, SPIEGEL, PARISIEN,
LIBERATION, EL MUNDO κ.ά.
Aνεξαρτήτως, µως της διαδικασίας εκλογής και του διαµετρήµατος των Προσωπικοτήτων των νέων Tαγών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, τα χρονίζοντα προβλήµατα της Ένωσης, είναι δεδοµένα και επί θύραις, παρά τις αισιδοξες δηλώσεις του Προέδρου κ. Z. M. MΠAPOZO: «Tώρα ο Πολίτης θα έχει µία σαφή εικνα του ποίος είναι αρµδιος και για ποίο θέµα και θα αντιλαµβάνεται επίσης τον σκοπ για τον οποίο η E.E. δραστηριοποιείται για το α’ ή β’ ζήτηµα...».
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