
ηΕυρώπημας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ERASMUS ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ »22 ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ »40 ΘΕΣΜΙΚΑΧΑΣΜΑ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
»41 ΕΡΓΑΣΙΑΗ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ «ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΕΣ» ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »42

EIΔΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΗ 

10|03|2009

Από την ομιλία του
Κωνσταντίνου Καραμανλή
στο Ζάππειο στην τελετή της
υπογραφής της ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, το Μάιο
του 1979.

50 ΧΡΟΝΙΑ 
από το πρώτο

βήμα 
της πορείας  

ένταξης 
της Ελλάδας 

στην ΕΟΚ 
σελ. 26



Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Τ
ο πρόγραμμα απευθύνεται σε
νέους επιχειρηματίες -ως τέ-

τοιοι θεωρούνται όσοι σκοπεύουν
να ιδρύσουν τη δική τους επιχεί-
ρηση βάσει ενός business plan
αλλά και όσοι μπήκαν στον επι-
χειρηματικό στίβο μέσα στην τριε-
τία. Επίσης σε επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται να "φιλοξενήσουν"
τους νέους επιχειρηματίες στη
δουλειά τους. Το πρόγραμμα δεν
βάζει περιορισμούς ως προς τον
τομέα δραστηριοποίησης των επι-
χειρηματιών. Οι νέοι επιχειρημα-
τίες θα κερδίσουν σε εμπειρία,
την ώρα που θα προσφέρουν ερ-
γασία αλλά και φρέσκιες ιδέες
στους επιχειρηματίες που τους
φιλοξενούν. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Παλιοί και νέοι επιχειρηματίες
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στο πρόγραμμα μέσω της ιστο-
σελίδας www.erasmus-entrepre-
neurs.eu μέχρι το τέλος Δεκεμ-
βρίου του 2009. Στη συνέχεια
έρχονται σε επαφή με τους Εν-
διάμεσους Φορείς της χώρας
τους, οι οποίοι θα διευκολύνουν
την αντιστοίχηση των μεν με τους
δε. Τo "ζευγάρωμα" μπορεί να
γίνει και απευθείας, με αναζή-
τηση των ενδιαφερομένων στη
βάση δεδομένων του προγράμ-
ματος. Τα δύο μέρη έρχονται σε
επαφή για να συμφωνήσουν τις
αρμοδιότητες και τις ευθύνες
που θα έχει ο νέος εργαζόμε-
νος, την πιθανή αμοιβή και γενι-
κότερα τη σχέση εργασίας. Η
διάρκεια της διαμονής του νέου
επιχειρηματία στο εξωτερικό εί-
ναι από έναν έως έξι μήνες. Η
Ε.Ε. προβλέπεται να συνδράμει
οικονομικά για το κόστος μετά-
βασης και διαμονής, ανάλογα
με το κόστος διαβίωσης στη χώ-
ρα υποδοχής. Την περίοδο 2009-
2010 θα χρηματοδοτηθούν 870
νέοι επιχειρηματίες για να "μα-
θητεύσουν" σε μια επιχείρηση
σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής του στο εξωτερικό ο νέος επι-
χειρηματίας έχει την ευκαιρία να
"μαθητεύσει" δίπλα σε έναν έμ-
πειρο επιχειρηματία, να κατανοή-

σει το πώς λειτουργούν τα οικο-
νομικά μιας μικρομεσαίας επι-
χείρησης, να εξοικειωθεί με τε-
χνικές μάρκετινγκ και πωλήσε-
ων, να δουλέψει πάνω σε συγκε-
κριμένα επιχειρηματικά πρότζεκτ
και να αναπτύξει νέες επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες για τη δική του
επιχείρηση. Στις υποχρεώσεις του
νέου επιχειρηματία περιλαμβά-
νονται:
Η κατάρτιση ενός επιχειρηματι-

κού σχεδίου (business plan) κα-
θώς και ενός σχεδίου εκμάθη-
σης/ εργασίας με τα καθήκοντά
του στην επιχείρηση που θα τον
φιλοξενήσει. 
Η υπογραφή ενός "συμφώνου

ποιότητας" και μιας συμφωνίας
σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα
δικαιώματα και την οικονομική
αποζημίωση, μεταξύ του ιδίου του
επιχειρηματία στη χώρα υποδο-
χής και του ενδιάμεσου φορέα. 
Η σύνταξη έκθεσης για τις γνώ-

σεις και τις δεξιότητες που απέ-
κτησε, μαθητεύοντας σε μια επι-
χείρηση άλλης χώρας της Ε.Ε. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευ-
νας
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλι-
κά Βουτών, ΤΚ 700 13 Ηράκλειο
Κρήτης 
Υπεύθυνοι: Αρτέμης Σαϊτάκης (τηλ.

281039 908, email:saitakis@
stepc.gr), Παναγιώτης Ιγνατιά-
δης (τηλ. 2810391954 email  ig-
natiadis@stepc.gr)
http://www.forth.gr 
2) Επιτροπή Ερευνών, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων 1
ΤΚ 38221, Βόλος
Υπεύθυνος: Μπάμπης Σαμαντζής,
(τηλ 2421074485, email: hasamant
@uth.gr), Victor Cupcea (cupcea
@uth.gr)
http://www.prd.uth.gr

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.erasmus-entreprene-
urs.eu/index.php 
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για τον πολίτη

Erasmus και για 
νέους επιχειρηματίες
Παλιοί και νέοι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu 

ΜEΧΡΙ ΣHΜΕΡΑ το πρόγραμμα
Erasmus έδινε τη δυνατότητα
στους ευρωπαίους φοιτητές να
συνεχίσουν τις σπουδές τους για

ένα εξάμηνο σε πανεπιστήμιο μιας
άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ώστε
να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους. Το εξαιρετικά πετυχημένο

αυτό πρόγραμμα επεκτείνεται
και στους νέους επιχειρηματίες,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να
αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες,

δουλεύοντας από έναν έως έξι
μήνες δίπλα σε έναν ευρωπαίο
συνάδελφό τους. Το πρόγραμ-
μα πραγματοποιείται με χρημα-

τοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

Η ατζέντα
της Ε.Ε.
ΣΗΜΕΡΑ
[01] Συνεδριάζει το
Συμβούλιο Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών
(Eco/Fin) 
[02] Συνεδριάζει το
Συμβούλιο Υπουργών
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Πρόνοιας
[03] Συνέρχεται το κολέγιο
των Επιτρόπων 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΜΑΡΤΊΟΥ
[01] Συνεχίζεται σήμερα και
ολοκληρώνεται αύριο η
συνεδρίαση της ολομέλειας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Στρασβούργο)
[02] Το Πανεπιστήμιο της
Κοπεγχάγης διοργανώνει
διεθνές συνέδριο για την
Κλιματική Αλλαγή με τη
συμμετοχή του προέδρου
Μπαρόζο. 
Τα συμπεράσματα του
συνεδρίου θα αποτελέσουν
βάση συζήτησης για τη
διάσκεψη του ΟΗΕ για την
κλιματική αλλαγή.
(Κοπεγχάγη)

ΠΕΜΠΤΗ 
12 ΜΑΡΤΊΟΥ
[01] Άτυπη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου των
υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. 
με συμμετοχή υπουργών
Άμυνας υποψηφίων χωρών,
που είναι μέλη του ΝΑΤΟ
(Τουρκία, Κροατία, Ισλανδία
FYROM)

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2009 
[01] Η Ευρωπαϊκή Ημέρα
Καταναλωτή γιορτάζεται από
το 1983, στις 15 Μαρτίου κάθε
έτους και αποτελεί αφορμή
για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών. 
Για σήμερα
προγραμματίζονται δρώμενα
σε όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΜΑΡΤΊΟΥ 2009 
[01] Συνάντηση των
υπουργών Οικονομίας της
G20 για την προετοιμασία της
Συνόδου των αρχηγών
κρατών της G20 στις 2
Απριλίου (Λονδίνο)

ΔΕΥΤΕΡΑ 
15 ΜΑΡΤΊΟΥ 
[01] Συνεδριάζει το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων και
Εξωτερικών Σχέσεων
(Βρυξέλλες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ για όλα τα χρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα της
Ε.Ε., τα σχετικά με την εκπαίδευ-
ση, τον πολιτισμό και τη νεολαία,
μπορούν να αντλήσουν οι ευρω-
παίοι από τη νέα διαδικτυακή πλατ-

φόρμα http://ec.europa.eu/dgs/ed-
ucation_culture/eve/. Μέσω αυ-
τής της πύλης ο χρήστης του δια-
δικτύου θα μπορεί να μάθει λε-
πτομέρειες για προγράμματα, να
δει προτάσεις έργων που εγκρί-

θηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυ-
χία και να παρακολουθεί την πο-
ρεία της αίτησής του για υπαγωγή
σε κάποιο πρόγραμμα. Η πρόσβα-
ση στη συγκεκριμένη ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση είναι ελεύθερη.

Πύλη πληροφόρησης για προγράμματα της Ε.Ε. 
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ΕΝΑΣ ΒΕΛΓΟΣ απήγαγε τις κό-
ρες του, ηλικίας 10 και 14 ετών,
και τις έκρυβε για εννιάμισι μή-
νες υπό άθλιες και επικίνδυνες
συνθήκες. Το Σεπτέμβριο του 2008,
κατόπιν αιτήματος από τις τηλε-

φωνικές γραμμές κλήσης 116000
για τα αγνοούμενα παιδιά του Βελ-
γίου και της Πορτογαλίας, το βρα-
δινό δελτίο ειδήσεων του τηλεο-
πτικού σταθμού RTP-TV στην Πορ-
τογαλία ξεκίνησε με έκκληση πα-

ροχής πληροφοριών σχετικά με
τα αγνοούμενα παιδιά και κατέ-
ληξε δείχνοντας σε ολόκληρη την
οθόνη τον αριθμό 116000. Λίγα
λεπτά μετά την εκπομπή το πρό-
βλημα είχε λυθεί 

Η χρησιμοποίηση του αριθμού
116000 παντού στην Ευρώ-

πη θα καταστήσει ευκολότερες
και αποτελεσματικότερες τις προ-
σπάθειες αναζήτησης και διεθνούς
συνεργασίας. Οι γραμμές άμε-
σης τηλεφωνικής κλήσης για την
παροχή βοήθειας θα είναι σε θέ-
ση να λειτουργούν με πιο συν-
τονισμένο τρόπο για την αντιμε-
τώπιση διασυνοριακών περιπτώ-
σεων εξαφάνισης παιδιών. 
Σήμερα ο τηλεφωνικός αριθμός
κλήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα αγνοούμενα παιδιά 116000
χρησιμοποιείται ήδη στην Ελλά-
δα, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώ-
ρες, την Πορτογαλία και τη Ρου-
μανία. Στο άμεσο μέλλον ανα-
μένεται επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί από το Βέλγιο και τη Σλο-
βακία. Στην Ουγγαρία αφ' ης στιγ-
μής καθιερώθηκε ο αριθμός
116000 καταγράφονται 40.000
απόπειρες κλήσης κάθε μήνα, εκ
των οποίων ο ουγγρικός αριθ-
μός τηλεφωνικής κλήσης για τα
αγνοούμενα παιδιά ανταποκρί-
νονται σε 6.000 - 7.000 κάθε μή-
να. 
"Καλώ τα κράτη-μέλη να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους και να ενη-
μερώσουν τους φορείς που εί-
ναι αρμόδιοι για την παροχή ανά-
λογων υπηρεσιών σχετικά με τη

διαθεσιμότητα τον αριθμό 116,
ώστε να αρχίσουν να λειτουρ-
γούν οι εν λόγω τηλεφωνικές συν-
δέσεις παροχής βοήθειας σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν των
νομικών υποχρεώσεων, την τή-
ρηση των οποίων θα εξακολου-
θήσω να επιβάλω, υπάρχει και η
ηθική υποχρέωση προς τους ευ-
ρωπαίους γονείς και τα παιδιά

τους", δήλωσε η αρμόδια επίτρο-
πος Βίβιαν Ρέντινγκ. 
Το 116111 είναι η γραμμή τηλεφω-
νικής κλήσης για την παροχή βοή-
θειας σε παιδιά που ζητούν αρω-
γή. Μέχρι πρόσφατα ο αριθμός χρη-
σιμοποιούνταν μόνο στην Ουγ-
γαρία, αλλά πλέον η γραμμή άνοι-
ξε σε άλλα εννέα κράτη-μέλη (Τσε-
χική Δημοκρατία, Γερμανία, Δα-

νία, Εσθονία, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Ρουμανία, Σλοβακία) και λίαν
συντόμως αναμένεται να χρησι-
μοποιείται στην Ελλάδα, στη Φι-
λανδία, στην Ιρλανδία, στη Λετο-
νία και στη Σουηδία. Επιπλέον 16
κράτη-μέλη έχουν δεσμεύσει τον
αριθμό 116111 (Βουλγαρία, Τσεχική
Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθο-
νία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Λετονία, Κάτω Χώρες,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Σουηδία και Σλοβακία), ενώ Κύ-
προς και Ισπανία αναμένεται να
το πράξουν σύντομα. Το 116123 (τη-
λεφωνικής γραμμές ψυχολογικής
υποστήριξης) έχει δεσμευθεί υπέρ
φορέων παροχής ανάλογων τη-
λεφωνικών υπηρεσιών άμεσης βοή-
θειας σε επτά κράτη-μέλη (Αυ-
στρία, Γερμανία, Φιλανδία, Ιρλαν-
δία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Σλο-
βενία). 
Οι διαδικασίες για τη δέσμευση
του εν λόγω αριθμού συνεχίζον-
ται στην Κύπρο. Το 116123 χρησι-
μοποιείται στην Αυστρία και λίαν
συντόμως θα χρησιμοποιείται σε
τρεις επιπλέον χώρες (Γερμανία,
Σουηδία και Σλοβενία). 
Περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τους αριθμούς 116:
http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/policy/ecomm/cur-
rent/pan_european/index_en.htm

116000 Τηλεφωνικός αριθμός
για τα αγνοούμενα παιδιά
Οι γραμμές άμεσης τηλεφωνικής κλήσης για την παροχή βοήθειας θα είναι σε θέση
να λειτουργούν με πιο συντονισμένο τρόπο για την αντιμετώπιση διασυνοριακών
περιπτώσεων εξαφάνισης παιδιών

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ με θέμα "Καλλιέρ-
γεια επιχειρηματικού πνεύματος
στους νέους ανθρώπους και επι-
χειρηματική εκπαίδευση" δημοσί-
ευσε η Γενική Διεύθυνση Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με καταλη-
κτική ημερομηνία στις 20 Απριλί-
ου 2009 και προϋπολογισμό 2.750
εκατ. ευρώ. 
Στόχος της προκήρυξης είναι η
εφαρμογή της κοινοτικής πρωτο-
βουλίας "Small Business Act for
Europe" (SBA) για την ενίσχυση
της επιχειρηματικής εκπαίδευσης
και της ανταγωνιστικότητας των
Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων. Στο πλαίσιο του προ-

γράμματος θα χρηματοδοτηθούν
έργα στους παρακάτω τομείς: 
Τομέας 1: 
● Δημιουργία διευρωπαϊκού ερ-
γαστηριακού προγράμματος για
παιδαγωγούς επιχειρηματικότη-
τας 
Οι προτάσεις υποβάλλονται από
κοινοπραξίες με τουλάχιστον 3
οργανισμούς από 3 διαφορετι-
κές χώρες, μεταξύ των οποίων
τουλάχιστον 2 ανώτατοι εκπαι-
δευτικοί οργανισμοί. Αναμένεται
να συγχρηματοδοτηθούν έως 2
έργα, με ποσό από 200.000 έως
500.000 ευρώ (έως 60% των επι-
λέξιμων δαπανών). Τα έργα πρέ-
πει να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο

του 2009, με διάρκεια 36 μήνες. 
Τομέας (Lot) 2: 
● Δημιουργία κοινής διαδικτυα-
κής πλατφόρμας για παιδαγω-
γούς επιχειρηματικότητας 
● Δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου
παιδαγωγών επιχειρηματικότη-
τας 
● Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
των γυναικών αποφοίτων πανε-
πιστημίου 
● Ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος των νέων ανθρώπων
εκτός του εκπαιδευτικού περι-
βάλλοντος 
● Ανάπτυξη καινοτομικού και βα-
σισμένου στην πρακτική εκπαι-
δευτικού υλικού 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύ-
πτουν έναν ή περισσότερους από
τους παραπάνω τομείς. Περισ-
σότερες πληροφορίες: 
Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας
Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανι-
κών Σχέσεων - Τμήμα Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ευαγγελία Σολω-
μού)
Τηλ.: 210 6969205, Fax: 210 6969738,
E-mail: solomou_e@ypan.gr 
Σχετικοί Σύνδεσμοι: Γενική Δι-
εύθυνση Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (προκήρυξη) http://ec.eu-
ropa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite
mlongdetail.cfm?item_id=2103

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί με 2,7 δισ. ευρώ
την επιχειρηματική εκπαίδευση των νέων 

Ευρωπαϊκά 
βραβεία 
δημοσιογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαι-
νιάζει τον πρώτο διαγωνισμό
δημοσιογραφίας της Ε.Ε. στον
τομέα της υγείας για δημοσιο-
γράφους του έντυπου και του
ηλεκτρονικού τύπου, στο πλαί-
σιο της εκστρατείας 
"Η Ευρώπη για τους ασθενείς".
Θα ληφθούν υπόψη άρθρα που
έχουν δημοσιευθεί στον
έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο το
διάστημα από 2 Ιουλίου 2008,
όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία
της εκστρατείας "Η Ευρώπη
για τους ασθενείς", έως 15
Ιουνίου 2009. Οι 27 φιναλίστ
θα προσκληθούν στις Βρυξέλ-
λες, το φθινόπωρο του 2009,
σε ένα σεμινάριο σχετικά με
τα μέσα ενημέρωσης και
θέματα υγείας στην Ε.Ε. Το
πρώτο βραβείο θα είναι 5.000
ευρώ, το δεύτερο βραβείο
3.000 ευρώ και το τρίτο βρα-
βείο 2.000 ευρώ. 
Στόχος είναι να απονέμεται το
βραβείο αυτό σε ετήσια βάση
και να επεκταθεί για να συμπε-
ριλάβει και τα οπτικοακουστικά
μέσα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και υποβολή υποψηφιο-
τήτων πληκτρολογήστε:
http://ec.europa.eu/health-
eu/europe_for_patients/index_e
l.htm 
Η Γενική Διεύθυνση Διεύρυν-
σης της Επιτροπής, σε συνεργα-
σία με την Ένωση "European
Youth Press" και το περιοδικό
Cafe Babel, διοργανώνει τον
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
Νέου Ευρωπαίου Δημοσιογρά-
φου 2009. Φέτος, η Ευρώπη
εορτάζει την 20ή επέτειο από
την πτώση του Τείχους και την
5η επέτειο από την προσχώ-
ρηση στην Ε.Ε. οκτώ χωρών
της Κεντρικής και της Ανατο-
λικής Ευρώπης, καθώς επίσης
της Μάλτας και της Κύπρου. 
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός
από την 1η Φεβρουαρίου έως
την 31η Μαΐου 2009. Το θέμα
όλων των αιτήσεων συμμετο-
χής και για τις δύο κατηγορίες
πρέπει να αναφέρεται στη
διεύρυνση της Ε.Ε. ή/και στο
μελλοντικό όραμα της Ευρώ-
πης. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να
είναι ηλικίας 17-35 ετών και να
προέρχονται από κράτη-μέλη
της Ε.Ε. ή από υποψήφιες ή
δυνάμει υποψήφιες χώρες
(Τουρκία και Δυτικά Βαλκά-
νια). 
Εκτός από τα άρθρα σε ηλε-
κτρονική ή έντυπη μορφή, το
βραβείο του 2009 απευθύνε-
ται και στους δημοσιογράφους
του ραδιοφώνου. 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και υποβολή υποψηφιοτή-
των πληκτρολογήστε:
www.EUjournalist-award.eu 
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Europol: Η «αστυνομία» 
της Ε.Ε. έγινε 15 χρόνων 
Η σύστασή της προβλεπόταν στη συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, με αποστολή
να βοηθά τις αστυνομικές αρχές των κρατών-μελών στην καταπολέμηση σοβαρών
μορφών του οργανωμένου εγκλήματος 

Του Γιώργου Χρηστίδη 

Ο
σο όμως απέχει συνολικά η
Ε.Ε. από το όραμα των Ηνω-

μένων Πολιτειών της Ευρώπης,
άλλο τόσο και περισσότερο απέ-
χει από το χαρακτηρισμό του ευ-
ρωπαϊκού FBI και ο αστυνομικός
βραχίονάς της, η Europol, από
την ίδρυση της οποίας συμπλη-
ρώθηκαν πριν από λίγες εβδο-
μάδες δεκαπέντε χρόνια. Η σύ-
σταση της Europol προβλεπόταν
στη συνθήκη του Μάαστριχτ του
1992, με αποστολή να βοηθά τις
αστυνομικές αρχές των κρατών-

μελών στην καταπολέμηση σο-
βαρών μορφών του οργανωμέ-
νου εγκλήματος. 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
"Στο σύγχρονο κόσμο οι ομάδες
του οργανωμένου εγκλήματος
δεν γνωρίζουν σύνορα. Λόγω της
σύγχρονης τεχνολογίας και της
πρόσβασης σε τεράστιες, παρά-
νομες πηγές χρηματοδότησης,
οι ομάδες αυτές ασκούν την άνο-
μη δραστηριότητά τους σε διε-
θνές επίπεδο. Συνεπώς το οργα-
νωμένο έγκλημα συνιστά απειλή
για τη δομή και τις αξίες των δη-
μοκρατικών συστημάτων, επη-
ρεάζοντας την ασφάλεια και την
ελευθερία των ευρωπαίων πολι-
τών", εξηγεί στην ιστοσελίδα της
υπηρεσίας τη φιλοσοφία της Eu-
ropol ο επικεφαλής της Μαξ Πέ-
τερ Ράτσελ. 
Με προσωπικό μόλις 600 ατό-
μων, προερχόμενο και από τις 27
χώρες της Ε.Ε., και προϋπολογι-
σμό 66,4 εκατ. ευρώ η Europol

παρά τις αναμφισβήτητες επιτυ-
χίες της αντιμετωπίζει πολλά εμ-
πόδια στην εκπλήρωση του ρό-
λου της. Ούτε λόγος να γίνεται
βέβαια για συγκρίσεις με το FBI,
που απασχολεί σχεδόν 32.000
ειδικούς πράκτορες και αναλυ-
τές, επιστήμονες, ειδικούς της
πληροφορικής κτλ. και το 2008
προικοδοτήθηκε από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό των ΗΠΑ με
6,8 δισ. δολ. 
Το άτοπον της σύγκρισης πα-
ραδέχεται και ο κ. Ράτσελ, σύμ-

φωνα με τον οποίο η Europol
είναι κυρίως "μία βάση ανταλ-
λαγής στοιχείων και πληροφο-
ριών αλλά και ένα συντονιστι-
κό κέντρο". Και πράγματι η Eu-
ropol δεν έχει καμία εκτελεστι-
κή εξουσία και οι αξιωματικοί
της δεν έχουν δικαίωμα να προ-
χωρούν σε συλλήψεις υπόπτων
ή να αναλαμβάνουν δράση χω-
ρίς την έγκριση των εθνικών αρ-
χών. Πέραν τούτων η Europol
επί τους παρόντος δρα μόνο κα-
τόπιν αιτήματος από ένα κρά-

τος-μέλος. Επίσης, παρά τις κα-
τηγορίες που έχουν διατυπωθεί
κατά καιρούς, η Europol δεν έχει
ούτε το δικαίωμα ούτε τις τε-
χνικές δυνατότητες να κατα-
γράφει συνομιλίες ή να υποκλέ-
πτει προσωπικά δεδομένα υπό-
πτων. 
Οι όποιες πληροφορίες ανα-
λύονται από τη Europol προέρ-
χονται άμεσα από τις εθνικές
υπηρεσίες. Η αποστολή της Eu-
ropol είναι να συγκεντρώνει, να
αναλύει και να διανέμει εκ νέ-

ου τα δεδομένα και τις πληρο-
φορίες αυτές. 

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ 
Από εκεί και πέρα όμως ο ρό-
λος της Europol είναι πολύτι-
μος. "Στη Europol έχουμε κάτω
από την ίδια στέγη ειδικούς από
όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Όταν έχουμε μία υπόθεση, δεν
χρειάζεται να αναζητήσουμε βοή-
θεια στις επιμέρους χώρες. Μπο-
ρώ επί τόπου, στην έδρα της Eu-
ropol, στη Χάγη της Ολλανδίας,
να συναντηθώ με τους αρμόδι-
ους και να συντονίσουμε τις κι-
νήσεις μας", τονίζει ο κ. Ράτσελ. 
Οι υποθέσεις που καλείται να
χειριστεί η Europol εμφανίζουν
εντυπωσιακή αύξηση. Από ναρ-
κωτικά και ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος έως τρομοκρατία και παι-
δική πορνογραφία. "Για να αν-
τιμετωπίσουμε όλες αυτές τις
υποθέσεις, δεν επικεντρωνόμα-
στε μόνο σε μία χώρα-μέλος της
Ε.Ε.", επισημαίνει ο επικεφαλής
της Europol και εξηγεί: "Δεν μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε σε ποια
χώρα σχεδιάζεται, οργανώνε-
ται και χρηματοδοτείται μία αξιό-
ποινη πράξη. Σκοπός είναι η αν-
ταλλαγή δεδομένων, έτσι ώστε
έγκαιρα να είμαστε σε θέση να
αντιδράσουμε προληπτικά". 

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΤΗΣ EUROPOL 
Η αποστολή της Europol είναι
να βοηθά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
στην καταπολέμηση κυρίως: 
Της διακίνησης ναρκωτικών 
Των δικτύων παράνομης μετα-
νάστευσης 
Της τρομοκρατίας 
Της παραχάραξης του ευρώ και
άλλων μορφών πληρωμής 
Της εμπορίας ανθρώπων (περι-
λαμβανομένης της παιδικής πορ-
νογραφίας) 
Των κυκλωμάτων διακίνησης
κλεμμένων αυτοκινήτων 
Του ξεπλύματος χρήματος 
Παράλληλα στις προτεραιότη-
τες της Europol περιλαμβάνον-
ται τα εγκλήματα κατά προσώ-
πων, το οικονομικό έγκλημα και
το έγκλημα στον κυβερνοχώ-
ρο, εφόσον η δομή της εγκλη-
ματικής οργάνωσης επηρεάζει
δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. 

ΕΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση φι-
λοδοξεί να εξελιχθεί κάποτε πραγ-
ματικά σε Ηνωμένες Πολιτείες

της Ευρώπης, δικαιώνοντας τα
όνειρα των εμπνευστών της, τό-
τε δίχως άλλο πρέπει να διαθέ-

τει και το δικό της… FBI, δηλαδή
μία ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή
αστυνομική υπηρεσία

ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ μήνες η
Europol είχε καθοριστική συμ-
μετοχή σε σειρά υποθέσεων,
όπως: 
● Η εξάρθρωση κυκλώματος πλα-
στογραφίας στη Σερβία στα μέ-
σα Φεβρουαρίου. 
● Η κατάσχεση 265 κιλών ηρωί-
νης σε συνεργασία με τις γερ-

μανικές και ολλανδικές αρχές
και η εξάρθρωση μεγάλου δι-
κτύου ναρκωτικών με διεθνή δρά-
ση. 
● Η εξάρθρωση τουρκικής εγ-
κληματικής ομάδας στο Βέλγιο
με δράση στην εμπορία ναρκω-
τικών, σε συνεργασία με τις βελ-
γικές αρχές. 

● Η σύλληψη 65 ατόμων στην
Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιτα-
λία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία
και την Πολωνία για συμμετοχή
σε πανευρωπαϊκό δίκτυο εμπο-
ρίας ανθρώπων σε συνεργασία
με την ισπανική αστυνομία και
τη Eurojust, του δικαστικού αν-
τίστοιχου της Europol στην Ε.Ε. 

Είπαν

Στο σύγχρονο κόσμο οι ομάδες
του οργανωμένου εγκλήματος
δεν γνωρίζουν σύνορα. Λόγω
της σύγχρονης τεχνολογίας και
της πρόσβασης σε τεράστιες,
παράνομες πηγές χρηματοδότη-
σης, οι ομάδες αυτές ασκούν
την άνομη δραστηριότητά τους
σε διεθνές επίπεδο 
Μαξ Πέτερ Ράτσελ
επικεφαλής της Europol  

Πρόσφατες επιτυχίες 
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Ο
ι προσλήψεις γίνονται με ανοι-
κτές και αδιάβλητες διαδι-

κασίες διαγωνισμού, ενώ όποιος
έχει επισκεφτεί τα κοινοτικά όρ-
γανα γνωρίζει ότι η Ε.Ε. παρέχει
ένα πολιτισμένο, επαγγελματικό
εργασιακό περιβάλλον, με έντο-
νο πολυεθνικό και πολυπολιτισμι-
κό χρώμα, άριστες αποδοχές και
ένα πλήρες πακέτο κοινωνικών
παροχών (ιατρική κάλυψη, επιδό-
ματα, δωρεάν φοίτηση των παι-
διών στο ευρωπαϊκό σχολείο, συν-
ταξιοδότηση). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι της Ε.Ε.
θα πρέπει να πληρούν τις εξής προ-
ϋποθέσεις:
● Να είναι υπήκοοι κράτους μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
● Να απολαύουν πλήρως των πο-
λιτικών τους δικαιωμάτων.
● Να έχουν εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις που προβλέπει η νομο-
θεσία της χώρας τους σχετικά με
τη στρατιωτική θητεία.
● Να κατέχουν άριστα μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και να έχουν ικανο-
ποιητική γνώση μιας άλλης από
τις γλώσσες αυτές.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να
πληρούν τους ειδικούς όρους όσον
αφορά τα προσόντα και, κατά πε-
ρίπτωση, την επαγγελματική πεί-
ρα όπως ορίζονται στην προκή-
ρυξη κάθε διαγωνισμού.
Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι τίτλοι
σπουδών ποικίλλουν ανάλογα με
τη συγκεκριμένη θέση. Γενικά, για
όλες τις θέσεις διοικητικών υπαλ-

λήλων απαιτείται τίτλος πανεπι-
στημιακών σπουδών. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μπορεί να απαι-
τείται και σχετική επαγγελματική
εμπειρία. Οι υπάλληλοι του γλωσ-
σικού κλάδου (διερμηνείς, μετα-
φραστές, γλωσσομαθείς νομικοί)
θα πρέπει να αποδείξουν ότι δια-
θέτουν γλωσσικές γνώσεις επι-
πλέον των προαναφερόμενων ελα-
χίστων προϋποθέσεων.

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες
πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις για
να εργαστούν ως υπάλληλοι στα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι διερμη-
νείς, μεταφραστές, νομικοί, γραμ-
ματείς ή διοικητικοί υπάλληλοι.
Η διαδικασία δεν είναι εύκολη,
περιλαμβάνει διάφορες δοκιμα-
σίες και μπορεί να διαρκέσει ένα
έως δύο χρόνια. Αυτό μπορεί να
αποθαρρύνει τους υποψηφίους
και να θέσει σε μειονεκτική θέ-
ση τα όργανα της Ε.Ε. σαν πιθα-
νούς εργοδότες.
Αυτήν τη στιγμή οι δοκιμασίες
επιλογής σχεδιάζονται εκ νέου.
Από το 2010 οι υποψήφιοι δεν

θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να
απομνημονεύουν γεγονότα και
αριθμούς σχετικά με την ιστορία
της Ε.Ε., αλλά κυρίως να αποδει-
κνύουν τα επαγγελματικά τους
προσόντα και πείρα. Το χρονο-
διάγραμμα των διαγωνισμών θα
τροποποιηθεί και θα συντομευ-
τεί ώστε να πραγματοποιούνται
σε ετήσια βάση διαγωνισμοί και
να διαρκούν λιγότερο, δηλαδή
μόνο 5-9 μήνες.
Εάν θα σας ενδιέφερε να εργα-
σθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
το πρώτο βήμα είναι να επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής
Προσωπικού (EPSO) στην ιστο-
σελίδα http://europa.eu/epso/di-
scover/index_el.htm
Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τους
όρους συμμετοχής στους δια-
γωνισμούς, απαντήσεις στα συ-
νηθέστερα ερωτήματα κτλ. 
Πριν να συμπληρώσετε την αί-
τηση, δοκιμάστε, αν θέλετε, να
κάνετε ένα από τα υποδείγματα
δοκιμασίας που προσφέρει η EP-
SO στο νέο δικτυακό τόπο της,
όπου θα βρείτε επίσης απλου-
στευμένο έντυπο υποβολής αί-

τησης και ηλεκτρονικό σύστημα
βοήθειας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν
οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:
- Μόνιμοι υπάλληλοι Οι μόνιμοι
υπάλληλοι αποτελούν τη δημόσια
διοίκηση της Ένωσης και διακρί-
νονται σε δύο κατηγορίες: διοι-
κητικούς υπαλλήλους (AD) και βοη-
θούς (AST). Οι διοικητικοί υπάλ-
ληλοι είναι υπεύθυνοι κυρίως για
τη χάραξη πολιτικών, την εφαρ-
μογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
την ανάλυση στοιχείων και τη συμ-
βουλευτική υποστήριξη. 
- Βοηθοί Οι βοηθοί ασκούν κατά
κανόνα βοηθητικά καθήκοντα
(γραμματεία, διοικητικά καθήκον-
τα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επι-
κοινωνία, χάραξη και υλοποίηση
πολιτικής κτλ.). Ο ρόλος τους εί-
ναι σημαντικός στην εσωτερική
διαχείριση των οργάνων, κυρίως
δε στο δημοσιονομικό και οικο-
νομικό τομέα, στη διαχείριση θε-
μάτων προσωπικού, την πληρο-
φορική και τη διαχείριση εγγρά-
φων.
● Συμβασιούχοι Οι συμβασιούχοι
προσλαμβάνονται για να ασκούν
καθήκοντα χειρωνακτικού χαρα-
κτήρα ή βοηθητικές διοικητικές
υπηρεσίες, ή ακόμη για την κάλυ-
ψη των αναγκών σε ειδικούς το-
μείς όπου ο αριθμός εξειδικευμέ-
νων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Οι
συμβασιούχοι απασχολούνται για
ένα περιορισμένο χρονικό διάστη-
μα, το οποίο συνήθως ξεκινά με
μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών,
αναλόγως του είδους της απα-
σχόλησης.
● Έκτακτοι υπάλληλοι (μη μόνιμο

προσωπικό) Οι έκτακτοι υπάλλη-
λοι προσλαμβάνονται για να ασκούν
καθήκοντα υψηλής εξειδίκευσης
ή καθήκοντα προσωρινού χαρα-
κτήρα για χρονικό διάστημα το
πολύ έξι ετών. Μπορείτε να υπο-
βάλετε αίτηση υποψηφιότητας,
εισάγοντας τα στοιχεία σας στη
βάση δεδομένων Ευρωπαϊκό ηλε-
κτρονικό βιογραφικό - (EU CV on-
line) που διαχειρίζεται η Γενική
Διεύθυνση της Επιτροπής Προ-
σωπικού και Διοίκησης (ADMIN). 
● Προσωρινοί υπάλληλοι Ορισμέ-
να όργανα απασχολούν επίσης
τοπικό προσωπικό σε πολύ βρα-
χυπρόθεσμη και προσωρινή βάση
(το πολύ για 6 μήνες), μέσω εται-
ρειών υπεκμίσθωσης εργαζομέ-
νων. Όσοι ενδιαφέρονται για αυ-
τού του είδους τη βραχυπρόθε-
σμη απασχόληση, θα πρέπει να
επικοινωνούν απευθείας με τις εν
λόγω εταιρείες υπεκμίσθωσης ερ-
γαζομένων 
● Ασκούμενοι Κάθε χρόνο πε-
ρισσότεροι από 1.200 νέοι έχουν
την ευκαιρία να βελτιώσουν τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες,
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
και να μάθουν περισσότερα για
την Ένωση χάρη στα προγράμ-
ματα πρακτικής άσκησης. Οι ασκού-
μενοι οφείλουν να έχουν ολο-
κληρώσει τον πρώτο κύκλο των
πανεπιστημιακών τους σπουδών
και εκτελούν καθήκοντα ανάλο-
γα με τα καθήκοντα κατώτερων
υπαλλήλων της κατηγορίας AD.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν περισσότερες πληροφο-
ρίες για τα προγράμματα αυτά
και τις διαδικασίες υποβολής αι-
τήσεων στους δικτυακούς τόπους
των οργάνων.

Απασχολώντας περί τα 40.000
άτομα προσωπικό, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα όργανά της συγ-

κροτούν έναν πολυσχιδή, πολυε-
θνικό οργανισμό, που έχει ανοι-
χτές τις πόρτες του στους πολί-

τες όλης της Ε.Ε., οι οποίοι θα
επιθυμούσαν να εργαστούν σε
αυτήν. 

Σταδιοδρομία στην Ε.Ε.: Πώς θα 
βρείτε δουλειά στα κοινοτικά όργανα
Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις για να εργαστούν ως υπάλληλοι 
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι διερμηνείς, μεταφραστές, 
νομικοί, γραμματείς ή διοικητικοί υπάλληλοι

Του Γιώργου Χρηστίδη

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ εθνικοί εμ-
πειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι υπάλ-
ληλοι εθνικών υπηρεσιών ή διε-
θνών οργανισμών, οι οποίοι ερ-
γάζονται προσωρινά σε ένα ευ-
ρωπαϊκό όργανο. Προσφέρουν
στο όργανο αυτό την εμπειρία

τους σε θέματα που κατέχουν και,
κατά την επιστροφή τους, μετα-
φέρουν στην υπηρεσία τους τις
γνώσεις που αποκόμισαν κατά
την περίοδο απόσπασής τους σχε-
τικά με τις κοινοτικές πολιτικές
και διαδικασίες.

Αποσπασμένοι εθνικοί
εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) 
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Θεσμοί

Της Σοφίας Χριστοφορίδου 

Ησυμφωνία σύνδεσης, που
υπογράφηκε το 1961, προ-

έβλεπε σταδιακή κατάργηση των
δασμολογικών εμποδίων των δύο
μερών κατά τη διάρκεια μιας με-
ταβατικής περιόδου και χορήγη-
ση οικονομικής βοήθειας στη χώ-
ρα μας. Γινόταν δε μνεία στη δυ-
νατότητα ένταξης της χώρας μας
ως πλήρους μέλους της ΕΟΚ, όταν
η ελληνική οικονομία θα ήταν σε
θέση να αντεπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις ενός κράτους μέλους. 

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΩΣΕ 
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
Έξι χρόνια αργότερα η συμφω-
νία σύνδεσης αναστέλλεται λό-
γω του στρατιωτικού πραξικοπή-
ματος. Το καλοκαίρι του 1974 η
Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο
και υπό το βάρος των εξελίξεων
το καθεστώς των συνταγματαρ-
χών πέφτει. Με τη δεύτερη στρα-
τιωτική επιχείρηση των Τούρκων
στην Κύπρο, τον Αύγουστο του
1974, η Ελλάδα αποχωρεί από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Σε μία
προσπάθεια να μην απομονωθεί
η χώρα από τη Δύση, ο Καραμαν-
λής στρέφεται προς την Ευρώ-
πη. Οι λόγοι για τους οποίους η
Ελλάδα επιδίωξε την πλήρη έν-
ταξη στην Κοινότητα μπορούν
να συνοψιστούν στους εξής: 
Θεώρησε την Κοινότητα ως το
θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
θα μπορούσε να σταθεροποιήσει
το δημοκρατικό πολιτικό σύστη-
μα. 
Επιδίωκε την ενίσχυση της θέ-
σης της στο περιφερειακό και διε-
θνές σύστημα, καθώς και της "δια-
πραγματευτικής δύναμής της" σε
σχέση με την Τουρκία, ιδιαίτερα
μετά την εισβολή και κατοχή μέ-
ρους της Κύπρου. 
Πίστευε ότι η ένταξη στην Κοι-
νότητα θα συνέβαλε στην ανά-
πτυξη και τον εκσυγχρονισμό της
ελληνικής οικονομίας και κοινω-
νίας. 

ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙ-
ΣΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑ-
ΡΑΜΑΝΛΗ 
Στα μέσα της δεκαετίας του '70
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

της Ελλάδας ήταν 50% χαμηλό-
τερο από το μέσο όρο της Κοι-
νότητας και η ανεργία αρκετά υψη-
λότερη. Το ετήσιο κατά κεφαλήν
εισόδημα στην Ελλάδα ήταν 2.235
δολάρια, κατά τι μικρότερο από
τα 2.370 δολάρια των Ιρλανδών
αλλά πολύ μικρότερο από τα 5.890
δολάρια των Γερμανών -κοινώς
η χώρα μας δεν πληρούσε τα κρι-
τήρια να γίνει μέλος της Κοινό-
τητας. 
Παρ' όλα αυτά τον Ιούνιο του 1975
η Ελλάδα υποβάλλει αίτηση έν-
ταξης στην ΕΟΚ. Τον Ιανουάριο
του 1976 σε έκθεσή της προς το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Κομισιόν
σημειώνει την υστέρηση της ελ-
ληνικής οικονομίας σε σχέση με
τους "Εννέα" της τότε ΕΟΚ και
προτείνει αντί ένταξης μία μα-
κρά μεταβατική περίοδο προ-
σαρμογής. Επισημαίνει ακόμη τον
κίνδυνο εμπλοκής της Κοινότη-
τας στις προβληματικές ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επι-
σκέπτεται τις εννέα ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, τη μία μετά την άλ-
λη, πιέζοντας τις πιο επιφυλακτι-
κές χώρες, χωρίς να νοιάζεται

για διπλωματικές αβρότητες… Το
μήνυμα ήταν παντού το ίδιο: Το
πολιτικό, οικονομικό και πολιτι-
σμικό πεπρωμένο βρίσκεται στην
Ευρώπη. Η Ελλάδα προτιμά να
εγκαταλείψει το σχέδιο της ει-
σόδου στην ΕΟΚ, παρά να γίνει
μέλος της με τρόπο με τον οποίο
δεν σέβεται την αξιοπρέπεια του
έθνους. 
Παρά τις επιφυλάξεις της Επιτρο-
πής οι ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις αρχίζουν έπειτα από από-
φαση του Συμβουλίου Υπουργών.
Έτσι τον Ιούλιο 1976 άρχισαν οι
διαπραγματεύσεις για την έντα-
ξη, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το
Μάιο του 1979 με την υπογραφή
της πράξης προσχώρησης στο
Ζάππειο Μέγαρο. 
Το ελληνικό κοινοβούλιο κύρω-
σε την πράξη προσχώρησης της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα στις 28 Ιουνίου 1979, η
οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου του 1981. 
Όπως πολύ εύστοχα γράφηκε τό-
τε στον ελληνικό Τύπο, για την
είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ
η Ελλάδα έπαιξε μία παρτίδα σκά-
κι με τη μέθοδο του πόκερ… 

1959, Ιούνιος. Η Ελλάδα είναι η
πρώτη χώρα που υποβάλλει αί-
τηση για σύνδεση με τη νεοϊ-
δρυθείσα τότε Ευρωπαϊκή Οι-
κονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). 
1961, Ιούνιος. Υπογράφεται η συμ-
φωνία σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ. 
1967, Απρίλιος. Κατάλυση της
δημοκρατίας από τη χούντα των

συνταγματαρχών. "Παγώνει" η
σχέση σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ.
Η ολομέλεια του ευρωπαϊκού κoι-
voβoυλίoυ καταδικάζει το στρα-
τιωτικό πραξικόπημα στηv Ελ-
λάδα. 
1974, Ιούλιος. Αποκατάσταση
της δημοκρατίας. 
1974, Νοέμβριος. Εκλογή του

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Ελ-
λάδα γίνεται δεκτή στο Συμβού-
λιο της Ευρώπης, απ' όπου είχε
αποχωρήσει το 1969. 
1975, Ιούνιος. Αίτηση για πλήρη
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 
1976, Ιανουάριος. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει προενταξια-
κή μεταβατική περίοδο αντί για

ένταξη της Ελλάδας. 
1976, Φεβρουάριος. Το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο των Εννέα δεν
λαμβάνει υπόψη την πρόταση
της Κομισιόν και εγκρίνει τελι-
κά την ένταξη της Ελλάδας, χω-
ρίς τη μεσολάβηση προενταξια-
κής περιόδου. 
1976, Ιούλιος. Αρχίζουν οι δια-

πραγματεύσεις για την ένταξη.
1979, Ιούνιος. Υπογράφεται στο
Ζάππειο Μέγαρο η πράξη προ-
σχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ
και το ελληνικό κοινοβούλιο την
κυρώνει. 
1981, Ιανουάριος. 
Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο μέ-
λος της ΕΟΚ. 

Η πορεία της Ελλάδας προς την
ενιαία Ευρώπη ξεκίνησε ακρι-
βώς πριν από 50 χρόνια. Το 1959
η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα
που υποβάλλει αίτηση σύνδεσης
με το νεοπαγή σχηματισμό της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι-

νότητας. Θα μεσολαβήσει μία τα-
ραγμένη περίοδος: Την πολιτική
αστάθεια των αρχών της δεκαε-
τίας του '60 διαδέχονται η επτα-
ετία της χούντας και η τουρκική
εισβολή στην Κύπρο. 
Με την αποκατάσταση της δη-

μοκρατίας η Ελλάδα υιοθετεί το
δόγμα "ανήκομεν εις την Δύσην"
και προσπαθεί να προσεγγίσει
την Ευρώπη. Πριν από 30 χρό-
νια, το 1979, υπογράφηκε η πρά-
ξη ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Σε αντίθεση με την πρώτη διεύ-

ρυνση της ευρωπαϊκής κοινότη-
τας, όπου η Βρετανία αντιμετώ-
πισε δύο βέτο και μπήκε με την
τρίτη, στην περίπτωση της Ελ-
λάδας η ένταξη ήταν ένα δώρο
που της δόθηκε για πολιτικούς
λόγους. 

50 χρόνια από το πρώτο βήμα της 
πορείας ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

«Η Ελλάδα 
υποβάλλει αίτηση,
για να γίνει μέλος
της ΕΟΚ» 
"Η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέ-
σεις ενός κράτους μέλους. Είναι
μία ευρωπαϊκή χώρα, με δημοκρα-
τικούς θεσμούς και έφτασε σε ένα
επαρκές επίπεδο οικονομικής ανά-
πτυξης, ώστε να είναι δύσκολο για
τους Εννέα να δικαιολογήσουν
μία αρνητική απάντηση. Εάν τελι-
κά η Ελλάδα γίνει μέλος της ΕΟΚ,
χώρες όπως η Γερμανία θα αντι-
ληφθούν την αύξηση του κόστους

της κοινής αγροτικής πολιτικής". 
Le Figaro, 13 Ιουνίου 1975 

"Η Ευρώπη μινια-
τούρα του ΟΗΕ" 
"Τώρα που η Ελλάδα έχει γίνει δε-
κτή, η Κοινότητα δύσκολα θα κρα-
τήσει κλειστές τις πόρτες της σε χώ-
ρες στις οποίες θα αποκατασταθεί
η δημοκρατία. Η Πορτογαλία, η Ισπα-

νία και η Τουρκία σύντομα θα χτυ-
πήσουν την πόρτα της ΕΟΚ. Το συμ-
πέρασμα είναι ξεκάθαρο. Είτε η ΕΟΚ
γίνεται μία μινιατούρα του ΟΗΕ εί-
τε πρέπει να λειτουργεί με ένα δι-
ευθυντήριο ή να μετατραπεί σε Ευ-
ρώπη πολλών ταχυτήτων". 
Le Monde, 11 Φεβρουαρίου 1976 

«Η Ελλάδα 
στα βαθιά» 
"Η Ελλάδα είναι το ίδιο κακά προ-
ετοιμασμένη για την είσοδο στην
ευρωπαϊκή κοινότητα όσο ήταν και
το 1961 για την πράξη σύνδεσης με
την ΕΟΚ. Όταν ο Καραμανλής υπέ-

γραψε τη συμφωνία σύνδεσης, επι-
σήμανε στους βιομηχάνους: 'Σας
έριξα στα βαθιά, τώρα πρέπει να
κολυμπήσετε'".
Der Spiegel, 16 Φεβρουαρίου 1976

"Η αργία 
και η δεξίωση" 
"Για τους Έλληνες η Τρίτη 28η
Μαΐου, ημέρα υπογραφής της

πράξης ένταξης της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, δεν θα είναι αργία,
παρά τις φήμες που φούντω-
σαν τις ελπίδες για ένα παρα-
τεταμένο Σαββατοκύριακο. Το
ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, τα κόμμα-
τα που αντιτίθενται στην κοινή
αγορά, θα μποϊκοτάρουν την
τελετή υπογραφής της πράξης,
αλλά θα δώσουν το 'παρών' στη
δεξίωση που θα δώσει ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κων-
σταντίνος Τσάτσος για τους ευ-
ρωπαίους ηγέτες που προσκλή-
θηκαν στην Ελλάδα". 
El Pais, 27 Μαΐου 1979 

«Η Ελλάδα δεν
είναι εύκολος 
εταίρος» 

"Ο νέος εταίρος αποδεικνύεται
δυσκολότερος από τη Βρετα-
νία. Οι υπερβολικές απαιτήσεις
του έλληνα υπουργού Γεωργίας
προκάλεσαν την οργή των υπο-
λοίπων Εννέα. Η Ελλάδα, με έναν
γεωργικό τομέα που έμεινε πί-
σω μία εικοσαετία, με πληθω-
ρισμό στο 15%, με κατά κεφα-
λήν εισόδημα μικρότερο και από
αυτό της Ιρλανδίας μοιάζει με
φορτίο σε μία δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία για την ΕΟΚ". 
Le Nouveau Journal, 17 Δεκεμ-
βρίου 1980 

«Μας έβαλαν 
στο σακί» 
"Ενόψει της εντάξεως οι Έλλη-
νες εκσυγχρόνισαν τα φανά-
ρια στους δρόμους και ξέχα-
σαν τη μεσημεριανή τους σιέ-
στα, με στόχο να προσαρμοστούν
στα ωράρια εργασίας των χω-
ρών της ΕΟΚ. Οι ιδιοκτήτες μι-
κρών και προβληματικών επι-
χειρήσεων άρχισαν να σκέ-
φτονται τις επενδύσεις, αντί να
αγοράζουν κοσμήματα Λαλα-
ούνη και παραθαλάσσιες βίλες
για τις συζύγους. (…) 
Η Ευρώπη μπήκε στο καθημε-
ρινό λεξιλόγιο των Ελλήνων,
παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε πο-
τέ ένα νέο μέλος της Κοινότη-
τας τόσο απροετοίμαστο όσο
η Ελλάδα". 
Der Spiegel, 29 Δεκεμβρίου 1980

Ηεμπειρία της Ελλάδας στην
Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από σει-

ρά θεαματικών αλλαγών προς
όφελος της χώρας. 
Η ελληνική οικονομία και συνο-
λικά η χώρα σημείωσαν αλματώ-
δη πρόοδο, με αποκορύφωμα την
ένταξη στην Οικονομική και Νο-
μισματική Ένωση και την καθιέ-
ρωση του ευρώ ως επίσημου νο-
μίσματος. Παράλληλα σημειώθη-
κε γενική άνοδος του βιοτικού
επιπέδου, που είχε ως αποτέλε-
σμα την αύξηση του εισοδήμα-
τος και του ΑΕΠ. Ένας συνοπτι-
κός απολογισμός της πρώτης ει-
κοσιπενταετίας της παρουσίας
της Ελλάδας στην Ε.Ε., που πα-
ρατίθεται παρακάτω, δημιουργεί
την κοινή πεποίθηση ότι η προ-
σχώρηση της χώρας ωφέλησε τό-
σο την Ένωση όσο και την ίδια. 
Σταθεροποίηση της δημοκρα-
τίας και των θεσμών 
H ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.
δημιούργησε ένα θεσμικό πλαί-
σιο μέσα στο οποίο η χώρα κα-
τόρθωσε να σταθεροποιήσει το
δημοκρατικό πολιτικό σύστημά
της και τους θεσμούς που το διέ-
πουν μετά την περίοδο της δι-
κτατορίας. 
Ενίσχυση της πολιτικής θέσης 
Η Ελλάδα ενίσχυσε την ανεξαρ-
τησία και τη θέση της στο περι-
φερειακό και διεθνές σύστημα. 
Εδραίωση της εθνικής ασφάλει-
ας 
Ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. είχε
την ευκαιρία να αναδειχθεί σε
παράγοντα σταθερότητας, ειρή-
νης και συνεργασίας στην περιο-
χή των Βαλκανίων και παράλλη-
λα να στηρίζει τη διεύρυνση της
Ε.Ε. με γνώμονα τις αρχές του
διεθνούς δικαίου και της δημο-
κρατίας. 
Αναδιάρθρωση της εθνικής οι-
κονομίας 
Προσχωρώντας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η Ελλάδα έλαβε πρόσθε-
τη οικονομική ενίσχυση μέσω των
μεσογειακών προγραμμάτων και
των κοινοτικών πλαισίων στήρι-
ξης για την αναδιάρθρωση της
ελληνικής οικονομίας. 
Δημιουργία περιφερειακών ανα-
πτυξιακών κοινωνικών υποδομών 
Η ένταξη της Ελλάδας είχε ως
αποτέλεσμα την κοινοτική χρη-
ματοδότηση μέσω προγραμμά-

των, τα οποία πρόσφεραν πρό-
σθετα κίνητρα για την ανάπτυξη
της περιφέρειας.
Νέες προοπτικές ανάπτυξης για
την οικονομία 
Η Ελλάδα κατόρθωσε με την έν-
ταξή της στην ΟΝΕ να δημιουργή-
σει νέες προοπτικές και δυνατό-
τητες για την ελληνική οικονομία
αι κοινωνία. Ισότιμη συμμετοχή στις
αποφάσεις για το μέλλον της Ευ-
ρώπης Η Ελλάδα κατόρθωσε να
ενδυναμώσει τη θέση και το κύ-
ρος της και να συμμετέχει ισότιμα
στις αποφάσεις για το μέλλον της
Ευρώπης. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Τι κέρδισε η Ελλάδα από την
προσχώρησή της στην Ε.Ε.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Εξ ονόματος του ελλη-
νικού λαού απευθύνω

εγκάρδιον χαιρετισμόν προς
υμάς και δι' υμών προς τους
φίλους και συμμάχους λαούς,
τους οποίους εκπροσωπείτε. 
Εις την συνείδησιν των Ελλή-
νων η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότης δεν συνιστά απλώς
μίαν οικονομικήν κοινοπρα-
ξίαν, αλλά αποτελεί οντότητα
με ευρυτέραν πολιτικήν απο-
στολήν και σημασίαν. Εάν
πρώτοι επιδιώξαμεν την μετά
της Κοινότητος σύνδεσίν μας,
επράξαμεν τούτο εμπνεόμενοι
από την πίστιν ότι η οικονο-
μική ενοποίησις της Ευρώπης
θα οδηγήση εις την ουσιαστι-
κήν ευρωπαϊκήν ενότητα και
δι' αυτής εις την ενίσχυσιν της
δημοκρατίας και της ειρήνης
εις ολόκληρον τον κόσμον. 
Εις την Ρώμην ετέθη ο θεμέ-
λιος λίθος της νέας Ευρώπης.
Επιτρέψατέ μου να είπω,
χωρίς να υπερτιμώ την σημα-
σίαν της χώρας μου, ότι και
σήμερον εις τας Αθήνας
σημειούται ένα γεγονός, το
οποίον συμβάλλει ουσιωδώς
εις την στερέωσιν του οικοδο-
μήματος, το οποίον εθεμε-
λιώθη εν Ρώμη. Σήμερον
εισέρχεται εις την οικογένειαν
των οικονομικώς ισχυρών
χωρών, τας οποίας εκπροσω-
πείτε, χώρα διανύουσα το κρί-
σιμον στάδιον της αναπτύξεώς
της. Το γεγονός τούτο διευρύ-

νει τον χαρακτήρα της Κοινό-
τητος και αποδεικνύει αίσθημα
ευθύνης των οικονομικώς
ισχυρών χωρών έναντι των
προβλημάτων της εποχής μας.
Είναι καιρός πράγματι να απο-
δειχθή ότι η Ελευθερία και η
Δημοκρατία δεν αποτελούν
εμπόδιον εις την οικονομικήν
ανάπτυξιν και την αντιμετώπι-
σιν των κοινωνικών προβλη-
μάτων των οικονομικώς
ασθενεστέρων λαών. 
Η συνθήκη της Ρώμης χθες
και σήμερον η συνθήκη των
Αθηνών δεν αποτελούν παρά
σταθμούς. Θα υπάρξουν και
άλλοι σταθμοί διά την ολοκλή-
ρωσιν του έργου της ευρωπαϊ-
κής ενώσεως. Πιστεύομεν ότι
θα έλθη η στιγμή καθ' ην η
Ευρώπη θα περιλάβη εις τους
κόλπους της όλους ανεξαιρέ-
τως τους ελεύθερους ευρω-
παϊκούς λαούς. 
Μία ενιαία και ισχυρά Ευρώπη
θα αποτελέση εγγύησιν όχι
μόνον διά την ιδικήν της επι-
βίωσιν αλλά και διά την επι-
κράτησιν της ελευθερίας ανά
τον κόσμον. Διότι εδώ, εις την
Ευρώπην, θα κριθή τελικώς η
τύχη του ελευθέρου ανθρώ-
που. 

Κωνσταντίνος Kαραμανλής 
Απόσπασμα της ομιλίας του
κατά την υπογραφή της συμ-
φωνίας σύνδεσης της Ελλά-
δας με την ΕΟΚ, 10 Ιουλίου 1961 

Είπαν:

Η υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην τελετή ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ στο Ζάππειο το  Μάιο του 1979.

Ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής σε

οικογενειακή
φωτογραφία μετά
την υπογραφή της

συμφωνίας για
την ένταξη της
Ελλάδας στην
ΕΟΚ το 1961.
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Αποσύρονται 
οι λαμπτήρες 
πυρακτώσεως 

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ από τον Σεπτέμ-
βριο του 2009 οι συνήθεις γλόμ-
ποι που χρησιμοποιούμε στα φωτι-
στικά των σπιτιών μας. Η αρχή θα
γίνει με τους λαμπτήρες των 100
Watt, ενώ μέχρι το 2012 θα έχουν
αποσυρθεί από τα ράφια των σού-
περ μάρκετ και οι υπόλοιποι. Η επι-
τροπή προωθεί την αντικατάστα-
ση των λαμπτήρων πυρακτώσεως
με λάμπες φθορισμού ή αλογόνου,
στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ε.Ε.
να μειώσει σταδιακά την εκπομπή
διοξειδίου του άνθρακα και να δια-
φοροποιήσει τις ενεργειακές πη-
γές της. Οι παραδοσιακοί λαμπτή-
ρες πυρακτώσεως καταναλώνουν
υπερβολική ενέργεια, από την οποία
μόνο το 5% χρησιμεύει για το άναμ-
μα της λάμπας, ενώ το υπόλοιπο
95% γίνεται θερμότητα και χάνε-
ται άσκοπα. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
οι νέοι λαμπτήρες: 
1 Καταναλώνουν λιγότερη ενέρ-
γεια κατά 75% σε σχέση με τους
λαμπτήρες πυρακτώσεως. 
2 Θα εξοικονομήσουν ενέργεια
ισοδύναμη με αυτή της ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της Ρουμανίας (40 TWh-τε-
ραβατώρες ανά ώρα). 
3 Θα μειώσουν την εκπομπή διο-
ξειδίου του άνθρακα κατά 15 εκα-
τομμύρια τόνους το χρόνο. 
Ένα μέσο νοικοκυριό που θα αντι-
καταστήσει τους λαμπτήρες πυ-
ράκτωσης με λαμπτήρες φθορι-
σμού αναμένεται να κερδίσει (ακό-
μη κι αν λάβουμε υπόψη το υψη-
λό κόστος της αντικατάστασης)
μεταξύ 25 και 50 ευρώ στο λογα-
ριασμό της ΔΕΗ ετησίως, ποσό που
συνεπάγεται την ενίσχυση της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας με 5-10 δι-
σεκατομμύρια ευρώ ετησίως! 

«Όχι» στη βία 
κατά γυναικών 
ΜΊΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕIΣ γυναίκες θα δε-
χτεί βία σε κάποια φάση της ζωής
της. Τα θύματα αυτής της μορφής
βίας είναι πολύ περισσότερα από
αυτά των πολέμων, των τρομοκρα-
τικών επιθέσεων ή των φυσικών
καταστροφών. Τα παραπάνω ανα-
φέρονται στο κείμενο της καμπά-
νιας “Ευρωπαϊκό έτος μηδενικής
ανοχής στη βία κατά γυναικών”,
το οποίο έχουν προσυπογράψει 249
ευρωβουλευτές. Συνολικά πέντε
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο έχουν προσθέσει το όνομά
τους στην εκστρατεία του ΟΗΕ “Πεί-
τε όχι στη βία κατά των γυναικών”,
μεταξύ αυτών η ηθοποιός Νικόλ
Κίντμαν. “Πρόκειται για τρομαχτι-
κή παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Υψώστε τη φωνή σας
και πείτε ‘όχι’” λέει αυστραλή ηθο-
ποιός σε βίντεο που γύρισε για τη
διαδικτυακή καμπάνια κατά της βίας
σε γυναίκες. 

ΗMasterCard, η Microsoft, η
PayPal, η VISA Europe και η

Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mis-
sing Children Europe συγκατα-
λέγονται μεταξύ των ιδρυτικών
μελών του νέου συνασπισμού,
μαζί με τους Allan and Overy και
τον ICMEC (International Centre
for missing and Exploited Chil-
dren) που πρόσφεραν τις υπηρε-
σίες τους ως συμβουλευτικά μέ-
λη. Από την πλευρά των αρχών
επιβολής του νόμου, στον ΕΧΣ
μετέχουν ως ιδρυτικά μέλη η Eu-
ropol και η ιταλική αστυνομία τα-
χυδρομείων και επικοινωνιών.
Ο συνασπισμός θα συμβάλλει στον
εντοπισμό και την προστασία των
θυμάτων, την έρευνα και τη σύλ-
ληψη των κακοποιών-παιδερα-
στών και όσων αντλούν οικονο-
μικό όφελος από την πώληση ει-
κόνων και, κυρίως, την κατάσχε-
ση των κερδών που απορρέουν
από αυτές τις εγκληματικές δρα-
στηριότητες. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, θα καθίσταται αδύνατη η αγο-
ρά παιδοπορνογραφικού υλικού
με πιστωτική κάρτα ή μέσω άλ-
λων συστημάτων ηλεκτρονικής
πληρωμής. Επιπλέον, η επιτροπή
θα υποβάλει προσεχώς προτά-
σεις για την επικαιροποίηση και
την ενίσχυση της απόφασης-πλαι-
σίου του συμβουλίου για την κα-
ταπολέμηση της σεξουαλικής κα-
κοποίησης και της σεξουαλικής

εκμετάλλευσης παιδιών.
“Ο ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός
συνασπισμός θα συμβάλλει στον
εντοπισμό και την προστασία των
θυμάτων και, κυρίως, στην κατά-

σχεση των κερδών που απορρέ-
ουν από αυτές τις εγκληματικές
δραστηριότητες. Εντούτοις, για
να καταστεί πλήρως αποτελεσμα-
τικός ο συνασπισμός, θα πρέπει

να συμμετάσχουν σε αυτόν και
άλλοι εταίροι, συμπεριλαμβανο-
μένων των κρατών-μελών. Είμαι
έτοιμος να στηρίξω κάθε προσπά-
θειά τους”, τόνισε ο κ. Μπαρό. 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ του βιβλίου
με τίτλο “Η φωνή 12.000 ασθε-
νών” φιλοξένησε στις Βρυξέλ-
λες η αρμόδια επίτροπος Υγείας
της Ε.Ε. Aν. Βασιλείου, στο πλαί-
σιο προβολής της ευρωπαϊκής ημέ-
ρας σπάνιων ασθενειών. 
Οι σπάνιες ασθένειες είναι πα-
θήσεις που προσβάλλουν λιγό-
τερα από 5 ανά 10.000 άτομα.
Οι παθήσεις, γενετικής κυρίως
φύσεως, ανέρχονται σε 5.000-
8.000. Σε αυτές περιλαμβάνον-
ται σπάνιες μορφές καρκίνου, αυ-
τοάνοσα νοσήματα και συγγε-
νείς δυσπλασίες. Ο μικρός αριθ-
μός των ασθενών και η κατακερ-
ματισμένη γνώση που έχουμε για
τις σπάνιες ασθένειες στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση καθιστούν την
έρευνά τους σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο αναγκαία και ωφέλιμη.
Το βιβλίο το εξέδωσε ο Ευρω-
παϊκός Οργανισμός Σπάνιων Ασθε-
νειών (EURORDIS) και συγχρη-
ματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Παρέχει μία μονα-
δική εικόνα σχετικά με την περί-
θαλψη και τη θεραπεία των ασθε-
νών και καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι απαιτείται συντονισμένη
δράση για την έγκαιρη διάγνω-
ση των σπάνιων ασθενειών. Επί-
σης, καταγράφει τις προσδοκίες
και την εμπειρία των ασθενών
που υποφέρουν από σπάνιες ασθέ-
νειες, όσον αφορά την πρόσβα-
σή τους σε υπηρεσίες περίθαλ-

ψης, καθώς 26% των ασθενών
δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες αυτής της φύσεως. Η επι-
τροπή εκπονεί διάφορα σχέδια
στον τομέα των σπάνιων ασθε-
νειών, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος για τη δημόσια υγεία και
άλλων ερευνητικών προγραμμά-
των.
“Είμαι βέβαιη ότι μέσω της εφαρ-
μογής της κοινοτικής στρατηγι-
κής για τις σπάνιες ασθένειες που
εγκρίθηκε τον Νοέμβριο θα ση-
μειωθεί πρόοδος στην καταπο-
λέμηση των σπάνιων ασθενειών
στην Ευρώπη”, τόνισε η κ. Βασι-
λείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε:

● Το δικτυακό τόπο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετικά με τις
σπάνιες ασθένειες:
http://ec.europa.eu/health/ph_th-
reats/non_com/rare_disea-
ses_en.htm 
● Το δικτυακό τόπο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής με συνδέσμους
στην ανακοίνωση με συναφή τεκ-
μηρίωση:
http://ec.europa.eu/health/ph_th-
reats/non_com/rare_10_en.htm 
● Σύνδεσμος στο δικτυακό τό-
πο της ημέρας σπάνιων ασθε-
νειών:
http://www.rarediseaseday.org/ 
● Σύνδεσμος στο δικτυακό τό-
πο EURORDIS:http://www.eu-
rordis.org/ 

Σπάνιες ασθένειες - Η «φωνή» 12.000 ευρωπαίων ασθενών σε βιβλίο

Χρηματοδότηση για την πάταξη 
της παιδικής πορνογραφίας
Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Συνασπισμού (ΕΧΣ)
για την πάταξη της διακίνησης παιδοπορνογραφικού υλικού στο Διαδίκτυο

ΜΕ ΤΟ ΠΟΣO των 427.000 ευ-
ρώ θα χρηματοδοτήσει η Κο-
μισιόν τις δράσεις του Ευρω-
παϊκού Χρηματοδοτικού Συνα-
σπισμού (ΕΧΣ) για την πάταξη
της διακίνησης παιδοπορνο-

γραφικού υλικού στο Διαδίκτυο. 
Την απόφαση της Κομισιόν ανα-
κοίνωσε προ ημερών ο αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, αρμόδιος για θέματα
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και

Ασφάλειας, Ζακ Μπαρό. Ο συ-
νασπισμός είναι μία άτυπη ομά-
δα που συναθροίζει φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
όπως αστυνομικές αρχές, χρη-
ματοπιστωτικούς φορείς, πα-

ρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
και άλλους εταίρους, με σκοπό
τη συντονισμένη συνεργασία
για την πάταξη της παιδικής πορ-
νογραφίας 
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Η ΙΣΌΤΗΤΑ εξακολουθεί να απο-
τελεί ζητούμενο, παρά την πρό-
οδο των τελευταίων ετών, όπως
προκύπτει από σχετική έκθεση
της Κομισιόν για το 2009. 

Η διαφορά στα εισοδήματα με-
ταξύ ανδρών και γυναικών φτά-
νει μέχρι 30% στην Εσθονία, ενώ
ακόμη και στις σκανδιναβικές
χώρες είναι από 18%-20%. Κα-

τά μέσο όρο οι γυναίκες στην
Ε.Ε. κερδίζουν 17,4% λιγότερα
χρήματα από τους άνδρες, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Γιούρο-
στατ. 

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Η
διαφορά αναφέρεται στα ει-
σοδήματα των μισθωτών και

σχετίζεται με παράγοντες όπως
η ανεργία των γυναικών (που εί-
ναι αυξημένη σε χώρες όπως η
Ελλάδα), η μερική απασχόληση
(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο)
και η εργασία σε θέσης χαμη-
λής εξειδίκευσης και αμοιβής.
Παρόλο που οι γυναίκες αποτε-
λούν την πλειοψηφία των φοι-
τητών και των νέων πτυχιούχων
πανεπιστημίου (59%), ο ρυθμός
απασχόλησης παραμένει χαμη-
λότερος σε σχέση με τους άν-
δρες (58,3% έναντι 72,5%). Το
ποσοστό των γυναικών που δου-
λεύουν με καθεστώς μερικής απα-
σχόλησης είναι τετραπλάσιο σε

σχέση με αυτό των ανδρών (31,2%
έναντι 7,7%). Γυναίκες καλύπτουν
τα 2/3 των χαμηλά αμειβόμενων
θέσεων εργασίας στην υγεία, στην
εκπαίδευση και στις δημόσιες
υπηρεσίες. 
Χαμηλότερα εισοδήματα συνε-
πάγονται και χαμηλότερες συν-
τάξεις για τις γυναίκες στην Ευ-
ρώπη. Το 21% των γυναικών άνω
των 65 ετών κινδυνεύει να περά-
σει το όριο της φτώχειας, κάτι που
ισχύει για το 16% των ανδρών. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΙΣΟΤΗΤΑ
Οι γυναίκες υποεκπροσωπούν-
ται σε θέσεις-κλειδιά σε ό,τι αφο-
ρά τη λήψη οικονομικών και πο-
λιτικών αποφάσεων, σύμφωνα

με πρόσφατη έκθεση της Κομι-
σιόν. Οι κεντρικές τράπεζες και
των 27 κρατών-μελών διοικούν-
ται από άνδρες, ενώ το 90% των
διοικητικών συμβουλίων στις με-
γάλες επιχειρήσεις αποτελείται
από άνδρες, ποσοστό που τα προ-
ηγούμενα χρόνια ήταν ακόμη
υψηλότερο. Στα εθνικά κοινο-
βούλια μόλις το 16% των βου-
λευτών ήταν γυναίκες το 1997,
ενώ το 2008 το ποσοστό αυτό
ανήλθε σε 24% το 2008. Στο ευ-
ρωκοινοβούλιο η εικόνα είναι
ελάχιστα διαφορετική, με το 31%
των ευρωβουλευτών να είναι γυ-
ναίκες.  Όσο για τα υπουργικά
συμβούλια, είναι ανδρική υπό-
θεση σε ποσοστό 75%. 

Χάσμα σε μισθούς 
και ευκαιρίες 
για τις γυναίκες 
στην Ε.Ε. 
Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε θέσεις-κλειδιά 
σε ό,τι αφορά τη λήψη οικονομικών και πολιτικών
αποφάσεων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν

ΕΛΛΕΙΨΗ 300.000 εξειδικευμέ-
νων επιστημόνων στους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές αναμένεται
να υπάρξει στην Ε.Ε. μέχρι το 2010.
Στη Γερμανία ήδη παρουσιάζεται
έλλειψη 87.800 ειδικών στον το-
μέα τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνίας (ΤΠΕ), στην Ισπα-
νία 41.800, στην Πολωνία 18.300,
στο Βέλγιο 10.100, στη Γαλλία 4.300
και στην Ιταλία 2.800. Μεταξύ των
ειδικών στις τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
μόνο μία στους πέντε είναι γυναί-
κα, ενώ την ίδια ώρα οι γυναίκες
είναι αυτές που πλήττονται πε-
ρισσότερο από την ανεργία. Με
δεδομένο ότι η ανταγωνιστικότη-
τα εξαρτάται και από την προσέλ-
κυση και τη διατήρηση εξειδικευ-
μένων εργαζομένων, η Ε.Ε. εν-
θαρρύνει τις εταιρείες να προσελ-
κύσουν περισσότερες γυναίκες
με προσόντα στον τομέα της πλη-
ροφορικής και της επικοινωνίας. 

Πέντε σημαντικές εταιρείες του
κλάδου, οι Alcatel-Lucent, IMEC,
Orange-France Telecom Group,
Microsoft και Motorola, δεσμεύ-
τηκαν να καταβάλουν μεγαλύτε-
ρες προσπάθειες, ώστε οι τεχνο-
λογικού χαρακτήρα θέσεις εργα-
σίας να καταστούν ελκυστικές
για τις γυναίκες, εξασφαλίζον-
τας παράλληλα την αρτιότερη αξιο-
ποίηση και προαγωγή του γυναι-
κείου δυναμικού στον τομέα των
ΤΠΕ. Ο κώδικας αποσκοπεί στην
προσέλκυση κοριτσιών που βρί-
σκονται στο σχολείο ή στο πανε-
πιστήμιο στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας επιδιώκοντας πα-
ράλληλα να διατηρηθούν στη θέ-
ση τους και να προαχθούν οι γυ-
ναίκες που ήδη απασχολούνται
στον εν λόγω τομέα. Στο πλαίσιο
αυτό προβλέπονται: 
ΛΕΣΧΕΣ Η/Υ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, όπου
οι νέες κοπέλες θα μπορέσουν
να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυ-

τοπεποίθηση κατά τη χρήση των
ΤΠΕ με τη δημιουργία διαδικτυα-
κών τόπων, το μιξάρισμα μουσι-
κής ή το σχεδιασμό επιγραμμι-
κών περιοδικών. Οι εταιρείες που
υπέγραψαν τον κώδικα, δηλαδή
η IMEC, η Motorola, η Orange και
η Microsoft διαθέτουν ήδη δρα-
στήριο τεχνολογικά εργαστήρια
για κοπέλες ή θερινούς τεχνολο-
γικούς καταυλισμούς. Ανάλογες
λέσχες υπάρχουν επίσης στο
http://www. cc4g.net/public/in-
dex.html και το http://www.thue-
ko.de 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
τα οποία να συνδράμουν τις γυ-
ναίκες, ώστε να παραμείνουν ενη-
μερωμένες σε ό,τι αφορά τις πλέ-
ον πρόσφατες τεχνολογικές εξε-
λίξεις κατά τη διάρκεια της άδει-
ας μητρότητας, όπως για παρά-
δειγμα συμβαίνει ήδη στην εται-
ρεία Motorola. 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ για την εξα-

σφάλιση της ισορροπίας μεταξύ
της οικογενειακής και της επαγ-
γελματικής ζωής. Εταιρείες όπως
η IMEC παρέχουν ήδη ελαστικό
ωράριο εργασίας και δυνατότη-
τα κατ’ οίκον απασχόλησης. 
ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ για την πα-
ροχή βοήθειας κατά την αναζή-
τηση εργασίας, τη χορήγηση επαγ-
γελματικών συμβουλών και την
επαγγελματική πλαισίωση. Η Al-
catel Lucent θα προαγάγει την
υποστήριξη των σταδιοδρομιών
των γυναικών με υψηλό δυναμι-
κό, ώστε να εξασφαλίσει την τα-
χεία επαγγελματική τους ανέλι-
ξη. Η Microsoft και η Motorola
εφαρμόζουν επίσης πλήρη προ-
γράμματα για την ανάδειξη των
γυναικών σε ηγετικές θέσεις. 
ΣΤΟΧΟΙ για την πρόσληψη και την
προαγωγή γυναικών σε όλα τα
επίπεδα των ΤΠΕ και της παρα-
κολούθησης της επίτευξης των
ως άνω στόχων. Η εταιρεία Oran-

ge, που συγκαταλέγεται μεταξύ
εκείνων που υπέγραψαν τον κώ-
δικα, καταβάλλει προσπάθειες
για την ενθάρρυνση της πρόσλη-
ψης γυναικών με το να κρατά ανοι-
κτές τις διαδικασίες πρόσληψης
ωσότου υποβληθεί τουλάχιστον
μία γυναικεία υποψηφιότητα. 
“Σήμερα μόνο 7% των διοικητι-
κών συμβουλίων στις 116 σημαν-
τικότερες εταιρείες ΤΠΕ είναι γυ-
ναίκες. Ως εκ τούτου, ας επιδιώ-
ξουμε να διπλασιαστεί ο αριθμός
αυτός μέχρι το 2015”, δήλωσε η
αρμόδια επίτροπος Βίβιαν Ρέν-
τινγκ. 
Σχετικοί σύνδεσμοι: Δείτε το βιν-
τεοκλίπ “Οι ΤΠΕ είναι πικάντικες”.
Θα διανεμηθεί στα σχολεία ολό-
κληρης της Ευρώπης και διατίθε-
ται στη διεύθυνση: http://212.
68.215.195/europa/shadowin-
gday09.wmv Περισσότερες πλη-
ροφορίες διαβάστε στο δικτυα-
κό τόπο www.ec.europa.eu/itgirls.

Enter για περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ειδικών πληροφορικής 

Εσθονία 30,3
Αυστρία 25,5
Τσεχία 23,6
Ολλανδία 23,6
Σλοβακία 23,6
Κύπρος 23,1
Γερμανία 23,0
Ηνωμένο Βασίλειο 21,1
Ελλάδα 20,7
Λιθουανία 20,0
Φιλανδία 20,0
Σουηδία 17,9
Δανία 17,7
Ισπανία 17,6

Ιρλανδία 17,1

Ουγγαρία 16,3

Γαλλία 15,8

Λετονία 15,4

Ρουμανία 12,7

Βουλγαρία 12,7

Λουξεμβούργο 10,0

Βέλγιο 9,1

Πορτογαλία 8,3

Σλοβενία 8,3

Πολωνία 7,5

Μάλτα 5,2

Ιταλία 4,4

Οι μισθολογικές ανισότητες

Χώρα Διαφορά μισθού 
μεταξύ ανδρών-

γυναικών (%)

Χώρα Διαφορά μισθού 
μεταξύ ανδρών-

γυναικών (%)
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επικαιρότητα

Σ
το πλαίσιο αυτό, πέντε κολοσ-
σοί στους τομείς των τεχνο-

λογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας (Alcatel-Lucent, Imec,
Orange-France Telecom Group,
Microsoft και Motorola) υπέγρα-
ψαν προ ημερών κώδικα χρηστών,
πρακτικών για τις γυναίκες του
τομέα ICT. Με τον τρόπο αυτό δε-
σμεύονται να καταβάλλουν με-
γαλύτερες προσπάθειες, ώστε οι
τεχνολογικού χαρακτήρα θέσεις
εργασίας να καταστούν ελκυστι-
κές για τις γυναίκες, εξασφαλί-
ζοντας παράλληλα την αρτιότερη
αξιοποίηση και προαγωγή του γυ-
ναικείου δυναμικού στον τομέα.

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
“Συγχαίρω τις εταιρείες που σή-
μερα έχουν το σθένος και την απο-
φασιστικότητα να δεσμευτούν.
Ωστόσο, ο τομέας των ΤΠΕ μό-
λις τώρα αρχίζει να συνειδητο-
ποιεί τη σημασία αυτού του θέ-
ματος, καθώς και το πόσο ση-
μαντικό είναι να προσελκύσει γυ-
ναίκες, ώστε να καλυφτεί το έλ-
λειμμα προσόντων που ήδη αν-
τιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Κα-
λώ τις υπόλοιπες εταιρείες του
τομέα ΤΠΕ να ακολουθήσουν το
παράδειγμα των προαναφερθει-
σών εταιρειών και να υπογρά-
ψουν τον κώδικα για τις γυναί-
κες και τις ΤΠΕ μέχρι το τέλος

του έτους”, δήλωσε η ευρωπαία
Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών Βί-
βαν Ρέντινγκ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε η κ. Ρέντινγκ, ο τομέ-
ας ICT στο Βέλγιο παρουσιάζει
έλλειψη 10.100 θέσεων εξειδι-
κευμένου προσωπικού. Οι αντί-
στοιχες ελλείψεις στην Πολωνία
είναι 18.300, στην Ιταλία 2.800,
στη Γαλλία 4.300, στην Ισπανία
41.800, ενώ στη Γερμανία φτά-
νουν τις 87.800! 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο κώδικας αποσκοπεί στην προ-
σέλκυση κοριτσιών που βρίσκον-
ται στο σχολείο ή δραστηριοποι-
ούνται στο πανεπιστήμιο στον το-
μέα της υψηλής τεχνολογίας, επι-
διώκοντας παράλληλα να παρα-
μείνουν στη θέση τους και να προ-
αχθούν οι γυναίκες που ήδη απα-
σχολούνται στον εν λόγω τομέα
μέσω:
n Της δημιουργίας εργαστηρίων
κοριτσιών ή λεσχών ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών για κορίτσια,
όπου οι νέες κοπέλες θα μπορέ-
σουν να αποκτήσουν μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση κατά τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορι-
κής με τη δημιουργία διαδικτυα-
κών τόπων, το μιξάρισμα μουσι-
κής ή το σχεδιασμό επιγραμμι-
κών περιοδικών. Οι εταιρείες που

υπέγραψαν τον κώδικα, δηλαδή
η IMEC, η Motorola, η Orange και
η Microsoft, διαθέτουν ήδη εξε-
λιγμένα τεχνολογικά εργαστή-
ρια για κοπέλες ή θερινούς τε-
χνολογικούς καταυλισμούς. Ανά-
λογες λέσχες υπάρχουν στη Βρε-
τανία και τη Γερμανία.
n Της θέσπισης συνοδευτικών
προγραμμάτων υποβοήθησης κα-
τά τη διάρκεια της άδειας μητρό-
τητας, τα οποία θα συνδράμουν
τις γυναίκες, ώστε να παραμέ-
νουν ενημερωμένες σε ό,τι αφο-
ρά τις πρόσφατες τεχνολογικές
εξελίξεις κατά τη διάρκεια της
άδειάς τους, όπως συμβαίνει ήδη
στην εταιρεία Motorola.
n Της πρακτικής βοήθειας για την
εξασφάλιση της ισορροπίας με-
ταξύ της οικογενειακής και της
επαγγελματικής ζωής. Εταιρείες
όπως η IMEC παρέχουν ήδη ελα-
στικό ωράριο εργασίας και δυ-
νατότητα κατ’ οίκον απασχόλη-
σης.
n Των φόρουμ τεχνολογιών πλη-
ροφορικής για γυναίκες και δί-
κτυων για την παροχή βοήθειας
κατά την αναζήτηση εργασίας,
τη χορήγηση επαγγελματικών συμ-
βουλών και την επαγγελματική
πλαισίωση. Η Alcatel Lucent θα
προάγει τη σταδιοδρομία των γυ-
ναικών, ώστε να εξασφαλίσει την
ταχεία επαγγελματική τους ανέ-

λιξη. Η Microsoft και η Motorola
εφαρμόζουν επίσης ολοκληρω-
μένα προγράμματα για την ανά-
δειξη των γυναικών σε ηγετικές
θέσεις.
n Του καθορισμού στόχων για
την πρόσληψη και την προαγω-
γή γυναικών σε όλα τα επίπεδα
των τεχνολογιών πληροφορικής
και της παρακολούθησης της επί-
τευξης των στόχων αυτών. Η εται-
ρεία Orange, που συγκαταλέγε-

ται μεταξύ αυτών που υπέγρα-
ψαν τον κώδικα, καταβάλλει προ-
σπάθειες για την ενθάρρυνση της
πρόσληψης γυναικών με το να
κρατά ανοικτές τις διαδικασίες
πρόσληψης έως ότου υποβληθεί
τουλάχιστον μία γυναικεία υπο-
ψηφιότητα.
• Περισσότερες πληροφορίες για
τη συμφωνία (στην αγγλική γλώσ-
σα) διατίθενται στο δικτυακό τό-
πο www.ec.europa.eu/itgirls 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ αγορές γί-
νονται μεν όλο και πιο δημοφι-
λείς στην Ε.Ε., όμως η ανάπτυ-
ξή τους “αναχαιτίζεται” από
φραγμούς στο διασυνοριακό εμ-
πόριο. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα έκ-

θεσης με τίτλο “Φραγμοί στο
ηλεκτρονικό εμπόριο”, η οποία
παρουσιάστηκε την περασμένη
εβδομάδα από την αρμόδια επί-
τροπο της Ε.Ε. για τους κατα-
ναλωτές Μεγκλένα Κούνεβα. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 2008

το ποσοστό των καταναλωτών
της Ε.Ε. που αγόρασαν τουλά-
χιστον ένα προϊόν μέσω Διαδι-
κτύου αυξήθηκε στο 33% από
27% το 2006. Όμως οι μέσοι όροι
έχουν τεράστια διαφορά από
χώρα σε χώρα, καθώς εκτινάσ-

σονται στο 90% και πλέον στις
σκανδιναβικές χώρες, αγγίζουν
το 50% σε χώρες όπως το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Γαλλία και η
Γερμανία, ενώ δεν ξεπερνούν
το 30% σε χώρες όπως η Ελλά-
δα. Η έκθεση επισημαίνει ότι η

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγο-
ρών στην Ε.Ε. συγκρατείται από
πολυάριθμους φραγμούς, όπως
γλωσσικά, πρακτικά και ρυθμι-
στικά θέματα, καθώς και ση-
μαντικά ζητήματα εμπιστοσύ-
νης. 

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους κάνει αγορές μέσω Διαδικτύου

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ε.Ε.
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την προσέλκυση και την παρα-
μονή εξειδικευμένων εργαζο-
μένων, ιδίως στον τομέα της υψη-

λής τεχνολογίας, συμπεριλαμ-
βανομένων των γυναικών. 
Η έλλειψη εξειδικευμένων μη-
χανικών στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αναμένεται να ανέλθει μέ-

χρι το 2010 τα 300.000 άτομα,
με τις γυναίκες, μεταξύ των ει-
δικών επιστημόνων για τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, να εί-
ναι λιγότερες από 1 στους 5. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε
στην κατάσταση αυτή το 2007,
ενθαρρύνοντας τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των τηλεπικοινωνιών και του

Διαδικτύου να προσελκύσουν
περισσότερες “Σταχτοπούτες
της πληροφορικής και των επι-
κοινωνιών”, δηλαδή γυναίκες
με προσόντα στον τομέα ΙCT.

Η Ευρώπη χρειάζεται
περισσότερες 
«Σταχτοπούτες» 
της πληροφορικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του
Διαδικτύου να προσελκύσουν περισσότερες  γυναίκες με
προσόντα στον τομέα ΙCT



Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Τ
ο ΚΚΕ ζητά από τους πολίτες
να στείλουν τους εκπροσώ-

πους του στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και την ίδια ώρα διακηρύσ-
σει ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει
από την Ε.Ε. Δεν θεωρείτε ότι αυ-
τό είναι αντιφατικό;
Όχι μόνο δεν είναι αντιφατικό, αλ-
λά αποδείχτηκε ότι η ισχυροποί-
ηση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απο-
τελεσματικότητα της πάλης του
εργατικού κινήματος ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική. Η ευρωκοινο-
βουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αντι-
τάσσεται, αποκαλύπτει και ενη-
μερώνει για την αντιλαϊκή πολιτι-
κή της Ε.Ε. την εργατική τάξη, το
λαό μας και τους άλλους ευρω-
παϊκούς λαούς. Αντιπαλεύει τις
αυταπάτες που σπέρνουν οι δυ-
νάμεις του ευρωμονόδρομου ότι
η Ε.Ε. μπορεί να γίνει φιλειρηνική
και φιλεργατική.

Τι κέρδισε και τι έχασε η χώρα
μας τα 28 χρόνια που είναι μέ-
λος της Ε.Ε.;
Στα 28 αυτά χρόνια επιβεβαιώθη-
καν και δικαιώθηκαν οι προβλέ-
ψεις του ΚΚΕ ότι από αυτήν τη "λυ-
κοσυμμαχία" της Ε.Ε. κερδισμένοι
βγαίνουν μόνο οι τραπεζίτες, οι
εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι με-

γαλέμποροι, τα ευρωπαϊκά μονο-
πώλια. Αυτοί που χάνουν διαρκώς
είναι οι εργαζόμενοι, οι λαοί, που
πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανερ-
γία και την ακρίβεια, τις αυξήσεις
κοροϊδίας σε μισθούς και συντά-
ξεις, τις σαρωτικές αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις, την αύξηση
του χρόνου εργασίας και το χτύ-
πημα των συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας, την παραπέρα ιδιω-
τικοποίηση της Ασφάλισης, της
Υγείας, της Παιδείας. Την Κοινή
Αγροτική Πολιτική που ξεκληρίζει
τη μικρομεσαία αγροτιά.

Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα
ήταν η Ελλάδα εκτός Ε.Ε. και εκτός
ευρωζώνης, στη σημερινή συγ-
κυρία της οικονομικής κρίσης;
H Ε.Ε. προστατεύει την πλουτο-
κρατία, το κεφάλαιο και τα κέρδη
του. O μόνος ρεαλιστικός και ελ-
πιδοφόρος δρόμος για τους λα-
ούς είναι αυτή η εναλλακτική πρό-
ταση του ΚΚΕ της αντίστασης, της
ανυπακοής, της απειθαρχίας, της
ρήξης με την Ε.Ε., της ενίσχυσης
της αντιιμπεριαλιστικής πάλης του
εργατικού κινήματος. Είναι ανυ-
πόστατος ο ισχυρισμός που από
κοινού τα κόμματα του ευρωμο-
νόδρομου ότι η μικρή Ελλάδα δεν
μπορεί να κάνει τίποτε μόνη της
έξω από την Ε.Ε. και εκτός της ευ-
ρωζώνης, ότι οι συνέπειες θα εί-
ναι δήθεν καταστροφικές για τη
χώρα μας. Η Ελλάδα έχει τις προ-
ϋποθέσεις να αναπτύξει στο πλαί-
σιο της λαϊκής εξουσίας μια όσο
δύναται αυτοδύναμη λαϊκή οικο-
νομία, επιδιώκοντας ταυτόχρονα
τη διεθνή συνεργασία σε βάση αμοι-
βαία επωφελή. 

Πώς κρίνετε τα μέτρα της Ε.Ε. για
την αντιμετώπιση της κρίσης;
Οι αποφάσεις της τελευταίας συ-
νόδου κορυφής και τα μέτρα που
έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί αξιο-
ποιούν την κρίση για τη λήψη ακό-
μη πιο αντιλαϊκών μέτρων για την
ολομέτωπη επίθεση στα κοινωνι-
κά, εργατικά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα. Τα προγράμματα στα-
θερότητας της Ε.Ε., ανάμεσα στα

οποία και αυτό της ΝΔ για τη χώ-
ρα μας αποδεικνύουν ότι ο μόνος
κοινός στόχος είναι η προστασία
των κερδών. Η στήριξη της κυ-
ριαρχίας των νόμων της ελεύθε-
ρης αγοράς, που επιδιώκεται είτε
με μεγαλύτερη φιλελευθεροποί-
ηση των αγορών π.χ. η εμμονή στην
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγο-
ράς της Ε.Ε. είτε με την επανα-
φορά ξεπερασμένων και αναπο-
τελεσματικών τελικά θεωριών πε-
ρί κρατικής παρέμβασης. Ταυτό-
χρονα, οι ενδοϊμπεριαλιστικές αν-
τιθέσεις οξύνονται για το ποιος
θα αποκομίσει περισσότερα οφέ-
λη από την κρίση και η πολυδια-
φημιζόμενη αλληλεγγύη καταλή-
γει στο "ο σώζων εαυτόν σωθή-
τω". H λύση βρίσκεται στο δυνά-
μωμα της πάλης και των διεκδι-
κήσεων για να μην πληρώσουν την
κρίση οι εργαζόμενοι, αλλά το κε-
φάλαιο που τη δημιούργησε, για
την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών. Στον αγώνα για
τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οι-
κονομία.

Τον Ιανουάριο οι έλληνες αγρό-
τες βγήκαν στους δρόμους, διεκ-
δικώντας εισοδηματικές ενισχύ-
σεις. Ως μέλος της Επιτροπής Γε-
ωργίας και Ανάπτυξης της Υπαί-
θρου ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι
το μέλλον της ελληνικής γεωρ-
γίας μετά το 2013;
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστω-
ση όλων ότι η ελληνική γεωργία
βρίσκεται σε μία φθίνουσα πορεία,
με ρυθμούς που επιταχύνθηκαν
από την ενδιάμεση αναθεώρηση
της KAΠ το 2003 και τον έλεγχο
υγείας της KAΠ το 2008. Το 2013
θα έρθει ίσως το τελικό χτύπημα
για τους μικρομεσαίους, τους φτω-
χούς αγρότες. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η αγροτική πολιτική εί-
ναι αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ε.Ε. Η KAΠ έχει ως κεντρικούς στό-
χους τη μείωση της παραγωγής
και του αριθμού των εκμεταλλεύ-
σεων, τη συγκέντρωσή τους, όπως
και της γης, στα χέρια λίγων κα-
πιταλιστικών επιχειρήσεων, άμε-
σα συνδεδεμένων με τις πολυε-

θνικές τροφίμων. Η Ε.Ε. ξεπουλά
τους μικρομεσαίους αγρότες στον
ΠOΕ ως αντάλλαγμα για την προ-
ώθηση των βιομηχανικών προϊόν-
των της και των υπηρεσιών. Οι αγώ-
νες των αγροτών για να είναι απο-
τελεσματικοί πρέπει να στρέφον-
ται ενάντια στην ίδια την κοινή
αγροτική πολιτική, να καταδικά-
ζουν την αντιαγροτική πολιτική
των κυβερνήσεων του ΠAΣOK και
της NΔ που συνυπογράφουν τις
αποφάσεις της Ε.Ε., και των ΣΥΝ,
ΛAOΣ που περιορίζονται σε προ-
τάσεις διαχείρισης, που αποπρο-
σανατολίζουν το αγροτικό κίνη-
μα. Οι αγρότες έχουν κάθε συμ-
φέρον να συνταχθούν με τους ερ-
γαζόμενους και τους αυτοαπα-
σχολούμενους στην ανασύνταξη
ενός ισχυρού εργατικού - λαϊκού
κινήματος.

Με ερωτήσεις σας θίξατε περι-
βαλλοντικά θέματα της Θεσσα-
λονίκης (λίμνη Κορώνειας, Θερ-
μαϊκός κτλ.). Είστε ικανοποιημέ-
νος από τη στάση των τοπικών
αρχών και της Επιτροπής απέναντι
στα συγκεκριμένα θέματα;
Η Ε.Ε. από κοινού χρηματοδοτεί
ενέργειες που τελικά δεν προστα-
τεύουν το περιβάλλον, αλλά πα-
ράγουν κέρδη για το κεφάλαιο,
αξιοποιώντας τις τοπικές αρχές
και φορείς, προκειμένου να απο-
σπάσουν κοινωνικές συναινέσεις
στην αντιλαϊκή - αντιπεριβαλλον-
τική πολιτική. Η πράσινη πολιτική
και οικονομία της Ε.Ε. δεν αφο-
ρούν ούτε το περιβάλλον ούτε τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για κα-
θαρό αέρα και νερό, υγιή και ασφα-
λή τρόφιμα, την προστασία του
φυσικού πλούτου, των δασών, των
υδάτων και των θαλασσών, τον
περιορισμό της ρύπανσης, τη μη
χρήση και την επεξεργασία των

επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία
τοξικών ουσιών και τόσα άλλα που
διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Αφο-
ρά διεξόδους από την κρίση υπερ-
συσσώρευσης, νέους τομείς κερ-
δοφορίας των κεφαλαίων, απε-
λευθέρωση και ιδιωτικοποίηση και
άλλων αγορών όπως του νερού
και του αέρα.

Διατελέσατε πρόεδρος του ΙΝ-
ΚΑ. Ποιο καλό παράδειγμα από
την Ευρώπη θα έπρεπε να ακο-
λουθήσει το καταναλωτικό κίνη-
μα στην Ελλάδα; Ποια η συμβο-
λή της Ε.Ε. και του ΕΚ στην προ-
στασία του καταναλωτή απέναν-
τι στις αυθαιρεσίες και τα καρ-
τέλ;
Η Ε.Ε. προωθεί τη λεγόμενη ατο-
μική ευθύνη του καταναλωτή. Η
αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. και των
αστικών κυβερνήσεων με πολιτι-
κές αποφάσεις κρύβονται πίσω
από την ανυπαρξία ελεγκτικών μη-
χανισμών. Αντίθετα, ενισχύουν
τους φορείς της "Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης" -φορείς που συγ-
κροτούν και ελέγχουν πλήρως οι
επιχειρηματικοί όμιλοι- αναγο-
ρεύοντας τα ίδια τα μονοπώλια
ως κοινωνικά υπεύθυνα για την
ποιότητα, την ποσότητα και την
τιμολόγηση των εμπορευμάτων
και των υπηρεσιών που παρέχουν
στα κράτη μέλη. Το ευρωκοινο-
βούλιο όπως και πολλές οργανώ-
σεις καταναλωτών στηρίζουν την
πολιτική της Ε.Ε. Έτσι αναδεικνύε-
ται με ιδιαίτερη ένταση την πε-
ρίοδο που διανύουμε -μεσούσης
της οικονομικής κρίσης- ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση του
ΚΚΕ, βασική προϋπόθεση για την
ανασύνταξη του εργατικού κινή-
ματος, για να ανοίξει ο δρόμος
για ριζικές αλλαγές, για τη λαϊκή
ευημερία. 
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Η Ελλάδα μπορεί να 
ζήσει και χωρίς την Ε.Ε. 
«Επιβεβαιώθηκαν και δικαιώθηκαν οι προβλέψεις του ΚΚΕ
ότι από τη 'λυκοσυμμαχία' της Ε.Ε. κερδισμένοι βγαίνουν
μόνο οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι
μεγαλέμποροι, τα ευρωπαϊκά μονοπώλια», εκτιμά ο Κώστας
Δρούτσας, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

ΑΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤHΣ, ο Κώ-
στας Δρούτσας όχι μόνο δεν ενα-
ποθέτει την παραμικρή ελπίδα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρεί

ότι η Ε.Ε. είναι ένας θεσμός που
υπηρετεί αποκλειστικά το κεφά-
λαιο και όχι τους λαούς της Ευ-
ρώπης. Ο θεσσαλονικιός ευρω-

βουλευτής του ΚΚΕ εξηγεί γιατί
το κόμμα του συνεχίζει παρ' όλα
αυτά να στέλνει εκπροσώπους του
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ

χαρακτηρίζει "ανυπόστατο ισχυ-
ρισμό" ότι η Ελλάδα "δεν μπορεί
να κάνει τίποτα μόνη της έξω από
την Ε.Ε. και εκτός ευρωζώνης"

Είπε.
«Η Ε.Ε. από κοινού
χρηματοδοτεί ενέργειες
που τελικά δεν
προστατεύουν το
περιβάλλον, αλλά
παράγουν κέρδη για το
κεφάλαιο, αξιοποιώντας
τις τοπικές αρχές και
φορείς, προκειμένου να
αποσπάσουν κοινωνικές
συναινέσεις στην
αντιλαϊκή -
αντιπεριβαλλοντική
πολιτική» 
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ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ
επίκουρος καθηγητής Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο ΑΠΘ 

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση αναμφί-
βολα αποτελεί ένα θαυμά-

σιο και μοναδικό επίτευγμα, που
έχει ωφελήσει πολλαπλά τους
λαούς που συμμετέχουν σε αυ-
τή. Ωστόσο φαίνεται να έχει φτά-
σει σε ένα σημείο κορεσμού, όπου
ο φόβος να μετατραπεί σε ένα
γιγάντιο, δύσκαμπτο και αναπο-
τελεσματικό γραφειοκρατικό μη-
χανισμό, στο πλαίσιο του οποί-
ου θα διεξάγονται κεκλεισμέ-
νων των θυρών ατέλειωτα “πα-
ζάρια” και θα λαμβάνονται απο-
φάσεις ερήμην των πολιτών των
κρατών μελών της, είναι πλέον
προφανής. Πρέπει να σκεφτού-
με σοβαρά τη διάδοχο κατάστα-
ση, η οποία, αν δεν θέλουμε να
γυρίσουμε μισό αιώνα πίσω, δεν
μπορεί παρά να είναι η δημιουρ-
γία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας. Για τη συγκρότησή της
θα αξιοποιήσουμε τους κοινούς
θεσμούς που έχουν ήδη δημι-
ουργηθεί, τις γνώσεις και την εμ-
πειρία που έχουν συσσωρευτεί
με το πέρασμα του χρόνου και
φυσικά το ιστορικό προηγούμε-
νο ευνομούμενων ομόσπονδων
δημοκρατιών. Υπό αυτό το πρί-
σμα το καινούργιο αυτό κρατικό
μόρφωμα θα μπορούσε να βα-
σιστεί στους ακόλουθους πέντε
θεσμικούς πυλώνες: 

α. Κεντρική κυβέρνηση: Θα εκλέ-
γεται από το ευρωκοινοβούλιο,
στο οποίο θα συμμετάσχουν πα-
νευρωπαϊκά κόμματα. Στον κύ-
ριο αυτό ομοσπονδιακό θεσμό
θα εκπροσωπούνται οι πολίτες
των τωρινών κρατών-μελών (ή
και άλλων κρατών που θα προ-
σχωρήσουν στην Ομοσπονδία)
ως πολίτες μιας ενιαίας συλλο-
γικότητας. 

β. Περιφερειακές κυβερνήσεις:
Θα εκλέγονται από τοπικά κοι-
νοβούλια. Οι περιφέρειες επί των
οποίων οι εν λόγω κυβερνήσεις
θα ασκούν εξουσία θα είναι μι-
κρότερες από τα σημερινά εθνι-
κά κράτη, εκτός εάν αυτό δεν
είναι εφικτό, όπως στην περί-
πτωση του Λουξεμβούργου. Αν
δεν συμβεί αυτό και οι περιφέ-
ρειες ταυτίζονται με τα σημερι-
νά κυρίαρχα κράτη, η ενιαία ευ-
ρωπαϊκή ταυτότητα δεν θα μπο-
ρέσει να σφυρηλατηθεί. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θα μπο-
ρέσει να συνυπάρξει ταυτόχρο-
να με τη φυγόκεντρο εθνικιστι-
κή ιδεολογία που χαρακτηρίζει
τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως τα
γνωρίζουμε. 

γ. Επίσημη γλώσσα: Θα διδά-

σκεται στους μαθητές της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας παράλ-
ληλα με τη γλώσσα ή τις γλώσ-
σες της περιφέρειας στην οποία
κατοικούν. Ο προσδιορισμός αυ-

τής της γλώσσας αποτελεί ζή-
τημα που προκαλεί έντονο προ-
βληματισμό, ωστόσο υπάρχει ένας
απλός και δημοκρατικός τρόπος,
για να επιλυθεί: Ένα δημοψήφι-

σμα όπου όλοι οι πολίτες της Ομο-
σπονδίας θα καλούνται να απαν-
τήσουν στο ερώτημα ποια γλώσ-
σα εκτός της μητρικής τους επι-
θυμούν να καταστεί η επίσημη

γλώσσα του κράτους. Με αυτή
τη λογική ως επίσημη γλώσσα
θα αναδειχτεί η δεύτερη γλώσ-
σα που γνωρίζουν τα περισσό-
τερα μέλη του πανευρωπαϊκού
εκλογικού σώματος. 

δ. Ομοσπονδιακό σύνταγμα:
Θα περιλαμβάνει έναν χάρτη
δικαιωμάτων και το σαφή προσ-
διορισμό των αρμοδιοτήτων της
κεντρικής κυβέρνησης και των
περιφερειακών κυβερνήσεων.
Είναι προφανές ότι τα ζητήμα-
τα άμυνας, εξωτερικής πολιτι-
κής και βασικού οικονομικού
σχεδιασμού θα ανήκουν στην
κεντρική κυβέρνηση, ενώ η πα-
ράλληλη συγκρότηση ενός ομο-
σπονδιακού δικαίου θα βασι-
στεί αναπόφευκτα στο εντυπω-
σιακό έργο που έχει ήδη συν-
τελεστεί σε αυτόν τον τομέα
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ακόμη είναι σημαντι-
κό να προβλεφθούν θεσμοί συμ-
μετοχικής και άμεσης δημοκρα-
τίας τόσο σε ομοσπονδιακό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο,
για να μειωθεί το δημοκρατικό
έλλειμμα που ταλανίζει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τα περισ-
σότερα κράτη-μέλη που την απο-
τελούν. 

ε. Κοινό νόμισμα: Κατά τα φαι-
νόμενα θα είναι το ήδη υπάρ-
χον ευρώ. 

Πώς θα οδηγηθούμε σε μιας τέ-
τοιας κλίμακας μεταρρύθμιση;
Το μόνο που θα μπορούσαμε
να πούμε είναι πως μία τέτοια
διαδικασία πρέπει να αρχίσει
εκ των άνω. Προέχει οι πολιτι-
κές ελίτ να αποδεχτούν την ανα-
γκαιότητα αυτής της μετάβα-
σης, να επεξεργαστούν τις λε-
πτομέρειες και να εξαντλήσουν
όλες τις δυνατότητες που δια-
θέτουν, για να πείσουν (και όχι
να παρασύρουν ή να παρακάμ-
ψουν) την πλειοψηφία του πο-
λιτικού σώματος στο οποίο εί-
ναι υπόλογες. Σε τελική ανά-
λυση το μόνο πράγμα που εμ-
ποδίζει την οικοδόμηση ενός
συλλογικού ευρωπαϊκού μέλ-
λοντος είναι η εμμονή μας στον
παραδοσιακό τρόπο σύλληψης
της πολιτικής πραγματικότη-
τας, που εκπορεύεται από το
εθνικό κράτος. Αυτό που χρει-
άζεται να συνειδητοποιήσου-
με είναι ότι η απόρριψη αυτής

της ιστορικά προσδιορισμένης
και επομένως υπερβάσιμης οπτι-
κής γωνίας οδηγεί σε έναν πλού-
σιο κόσμο νέων δυνατοτήτων
επί κοινώ οφέλει. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα σημείο
κορεσμού, όπου ο φόβος να έχει μετατραπεί σε ένα γιγάντιο,
δύσκαμπτο και αναποτελεσματικό γραφειοκρατικό μηχανι-
σμό, στο πλαίσιο του οποίου θα διεξάγονται κεκλεισμένων
των θυρών ατέλειωτα “παζάρια” και θα λαμβάνονται απο-
φάσεις ερήμην των πολιτών των κρατών μελών της, είναι
πλέον προφανής


