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για τον πολίτη

Ογενικός στόχος που έχουν
θέσει οι συμμετέχοντες δή-

μοι είναι να ξεπεράσουν τις δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει συ-
νολικά η Ε.Ε. για μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα

κατά 20% μέχρι το 2020. Από την
Ελλάδα συμμετέχουν δεκατέσ-
σερις δήμοι, ανάμεσα στους οποί-
ους και ο δήμος Συκεών του πο-

λεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί θεωρούν
ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοί-
κησης στη μάχη κατά της κλιματι-
κής αλλαγής και της εξοικονόμη-
σης ενέργειας είναι καθοριστι-
κός, καθώς το ήμισυ και πλέον των
εκπομπών αερίων προέρχεται από
αστικά κέντρα, ενώ την ίδια στιγ-
μή το 80% του ευρωπαϊκού πλη-
θυσμού κατοικεί σε πόλεις και κα-
ταναλώνει έως και το 80% της συ-
νολικής ενέργειας. Παράλληλα οι
δήμαρχοι έχουν σε πολλές περι-
πτώσεις καλύτερη εικόνα όσον
αφορά τις ανάγκες, τις δυνατό-
τητες και τις ιδιαιτερότητες των
πόλεών τους σε σχέση με τις εθνι-
κές κυβερνήσεις. Το Σύμφωνο των
Δημάρχων είναι μία φιλόδοξη πρω-
τοβουλία της Κομισιόν, στην οποία

συμμετέχουν 24 από τα 27 κρά-
τη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και πόλεις
από χώρες εκτός Ε.Ε. (Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Νέα Ζηλαν-
δία, Νορβηγία, Ουκρανία και Ελ-
βετία). 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Οι δήμοι που επιθυμούν να ενταχ-
θούν στο Σύμφωνο και να στρα-
τευτούν στη μάχη για το περιβάλ-
λον μπορούν να εκδηλώνουν το
ενδιαφέρον τους είτε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση tren-covenant@ec.eu-
ropa.eu είτε συμπληρώνοντας τη
σχετική φόρμα που είναι διαθέσι-
μη στην ειδική ιστοσελίδα του Συμ-
φώνου στο http://www.eumay
ors.eu/about_the_covenant/how_to
_join_en.htm

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ρόλο στις προ-
σπάθειες της Ευρώπης για την
καταπολέμηση του φαινομένου
του θερμοκηπίου, την εξοικο-
νόμηση ενέργειας και την προ-
στασία του περιβάλλοντος φι-

λοδοξούν να παίξουν σχεδόν
400 δήμοι της Ε.Ε., που υπέ-
γραψαν στις αρχές του μήνα στις
Βρυξέλλες το Σύμφωνο των Δη-
μάρχων. Βάζοντας την υπογρα-
φή τους στο Σύμφωνο οι δή-

μαρχοι δεσμεύονται για την υιο-
θέτηση δράσεων βιώσιμης ενερ-
γειακής διαχείρισης μέσα στους
επόμενους δώδεκα μήνες και
την επίτευξη συγκεκριμένων στό-
χων. 

Η πρόοδος των πόλεων θα πα-
ρακολουθείται και θα αξιολο-
γείται στενά από εξωτερικούς
παρατηρητές και οι δήμοι θα υπο-
βάλλουν τακτικές εκθέσεις για
τις πολιτικές που εφαρμόζουν. 

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο
ρόλος της τοπικής αυτο-
διοίκησης στη μάχη κατά
της κλιματικής αλλαγής
και της εξοικονόμησης
ενέργειας είναι καθορι-
στικός

400 ευρωπαϊκές πόλεις
στη μάχη για το περιβάλλον
Από την Ελλάδα συμμετέχουν δεκατέσσερις δήμοι, ανάμεσα στους οποίους 
και ο δήμος Συκεών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

άρθρο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Συκεών

Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας στον δήμο Συκεών

Η ανάγκη σωστής διαχείρισης της ενέρ-
γειας είναι επιτακτική και η κινητο-

ποίηση και η ευαισθητοποίηση όλων μας
επιβεβλημένη, για να μπει ένα εμπόδιο
στις κλιματικές αλλαγές που απειλούν
τον πλανήτη γη. Στο δήμο Συκεών θεω-
ρούμε πως μία αποτελεσματική πολιτική
προστασίας του κλίματος προϋποθέτει
και απαιτεί δραστικά μέτρα εκ μέρους
της δημοτικής αρχής αλλά και ενημερω-
μένους και ενεργούς πολίτες σε θέματα
που αφορούν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου, τις αρνητικές επιπτώσεις των
κλιματικών αλλαγών και την εξοικονό-
μηση ενέργειας. 
Αναζητούμε λοιπόν και υιοθετούμε ου-
σιαστικές λύσεις για μία ορθολογική δια-
χείριση των φυσικών πόρων και για επέν-
δυση σε ένα καλύτερο μέλλον με γνώ-
μονα την εξυπηρέτηση και το όφελος
του πολίτη κάθε ηλικίας αλλά και την ενερ-
γό συμμετοχή του. 
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώσαμε το το-
πικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη Συκεών και το επιχειρησιακό σχέδιο
δήμου Συκεών 2007-2010 με βασικό άξο-

να την ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων, συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά έρ-
γα για την εξοικονόμηση της ενέργειας
και υπογράψαμε το σύμφωνο δημάρχων
για τη βιώσιμη ενέργεια, την επίσημη δέ-
σμευση των 372 και πλέον ευρωπαϊκών
πόλεων για μείωση των εκπομπών του
CO2 πάνω από 20% μέχρι το 2020, θέ-

τοντας με τον τρόπο αυτό συγκεκριμέ-
νους στόχους για την ενεργειακή από-
δοση και τη διαμόρφωση ενός τοπικού
σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια. 
Δεν περιοριζόμαστε όμως εκεί. Ο σχε-
διασμός είναι για εμάς μόνον η αρχή, το
έναυσμα για ουσιαστική δράση, από τις
απλές καθημερινές μας συνήθειες που

οφείλουμε να αλλάξουμε μέχρι τις πρω-
τοπόρες ίσως και ιδιαιτέρως αποτελε-
σματικές λύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή
προχωρήσαμε στην τοποθέτηση ειδικού
συστήματος on line παρακολούθησης της
λειτουργίας των καυστήρων για την επί-
τευξη της ορθολογικής κατανάλωσης
ενέργειας αλλά και την εξοικονόμησή
της. Το σύστημα αυτό τοποθετείται στα-
διακά σε όλα τα δημοτικά κτίρια Συκεών
για τη μείωση της κατανάλωσης καυσί-
μων αλλά και την παρακολούθηση της
σωστής λειτουργίας των συστημάτων
θέρμανσης, καταγράφοντας εξοικονό-
μηση ενέργειας κατά 14%, μείωση των
εξόδων θέρμανσης και βελτίωση της
λειτουργίας του καυστήρα.
Διαμορφώνουμε έτσι έναν δήμο πρότυ-
πο σωστής ενεργειακής διαχείρισης, με
σεβασμό προς το περιβάλλον και τις
ενεργειακές πηγές και το συμφέρον του
πολίτη-καταναλωτή, χωρίς να ξεχνάμε
τα λόγια του Μαχάτμα Γκάντι πως η γη
διαθέτει αρκετά, για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες μας, όχι όμως και την απλη-
στία μας.

Αναζητούμε και υιοθετούμε ουσιαστικές λύσεις για
μία ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
και για επένδυση σε ένα καλύτερο μέλλον, με γνώ-
μονα την εξυπηρέτηση και το όφελος του πολίτη
αλλά και την ενεργό συμμετοχή του
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«ΘΑ ΠΑΩ στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση να βρω το δίκιο μου”. Πόσοι
Έλληνες δεν έχουν πει αυτήν τη
φράση όταν ήρθαν αντιμέτωποι
με το ελληνικό δημόσιο; Κι όμως,
περιπτώσεις κακοδιοίκησης υπάρ-
χουν ακόμα και στην Ε.Ε. Γι’ αυτό
υπάρχει ο Ευρωπαίος Διαμεσο-
λαβητής. Το 2003 το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο εξέλεξε σε αυτήν
τη θέση τον καθηγητή Νικηφόρο
Διαμαντούρο, ο οποίος ήταν μέ-
χρι τότε ο Συνήγορος του Πολίτη
στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαίος Δια-
μεσολαβητής συνήθως διεξάγει
έρευνες με βάση καταγγελίες, αλ-
λά προβαίνει και σε αυτεπάγγελ-
τες έρευνες. Διερευνά καταγγε-

λίες για περιπτώσεις κακοδιοίκη-
σης στις δραστηριότητες των θε-
σμικών οργάνων και οργανισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ορ-
γανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Φαρμάκων και το Ευ-

ρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση
των Συνθηκών Διαβίωσης και Ερ-
γασίας αποτελούν. Μόνο το Δι-
καστήριο, το Πρωτοδικείο και το
Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κα-
τά την άσκηση της δικαιοδοτικής
τους λειτουργίας, δεν εμπίπτουν
στο πεδίο αρμοδιοτήτων του.

Ο
Διαμεσολαβητής διερευνά
υποθέσεις που αφορούν κα-

κοδιοίκηση (ανεπαρκή ή πλημμε-
λή διοίκηση), δηλαδή περιπτώσεις
κατά τις οποίες ένα θεσμικό όρ-
γανο παραλείπει να ενεργήσει σύμ-
φωνα με το νόμο, παραλείπει να
σεβαστεί τις αρχές της χρηστής
διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. Ενδεικτικά πα-
ραδείγματα κακοδιοίκησης είναι:

● διοικητικές παρατυπίες,
● άδικη μεταχείριση,
● αθέμιτες διακρίσεις,
● κατάχρηση εξουσίας,
● παράλειψη οφειλόμενης απάν-
τησης,
● άρνηση παροχής πληροφοριών,
● αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
ενημερώνει το αρμόδιο θεσμικό
όργανο σχετικά με το περιεχόμε-
νο μιας καταγγελίας και άρα πα-
ρέχει τη δυνατότητα στο εν λό-
γω όργανο να επιλύσει το πρό-
βλημα. Αν μια υπόθεση δεν επι-
λυθεί ικανοποιητικά, ο Διαμεσο-
λαβητής προσπαθεί, ει δυνατόν,
να επιτύχει φιλικό διακανονισμό
που να διορθώνει την περίπτωση
κακοδιοίκησης και να ικανοποιεί
τον καταγγέλλοντα. Αν αποτύχει

μια τέτοια προσπάθεια, ο Ευρω-
παίος Διαμεσολαβητής μπορεί να
διατυπώσει συστάσεις για την επί-
λυση της υπόθεσης. Αν το θεσμι-
κό όργανο δεν αποδεχθεί τις συ-
στάσεις του, ο Διαμεσολαβητής
μπορεί να απευθύνει ειδική έκθε-
ση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο.

ΜΕ ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ
Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να
διερευνήσει:
● Καταγγελίες εναντίον των εθνι-
κών, περιφερειακών ή τοπικών αρ-
χών στα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ακόμη και αν οι
καταγγελίες αυτές άπτονται θε-
μάτων της Ε.Ε. Παραδείγματα τέ-
τοιων αρχών είναι οι υπηρεσίες
υπουργείων, οι δημόσιες επιχει-
ρήσεις και οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης. 
● Τις δραστηριότητες των εθνι-
κών δικαστηρίων και διαμεσολα-
βητών. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολα-
βητής δεν αποτελεί όργανο προ-
σφυγής εναντίον των αποφάσε-
ων των αρχών αυτών. 

● Καταγγελίες εναντίον επιχει-
ρήσεων ή ιδιωτών. 
Αν ο Διαμεσολαβητής δεν μπο-
ρεί να διερευνήσει μια καταγγε-
λία -για παράδειγμα, επειδή αφο-
ρά το εθνικό, περιφερειακό ή το-
πικό επίπεδο διοίκησης στα κρά-
τη-μέλη- θα διαβιβάσει την υπό-
θεση στον εθνικό “Συνήγορο του
Πολίτη” ή θα σας συμβουλεύσει
να αποταθείτε σε αυτόν. 
Οι πολίτες αλλά και όσοι διαμέ-
νουν σε ένα κράτος-μέλος της
Ένωσης. Εταιρείες, ενώσεις προ-
σώπων ή άλλα νομικά πρόσωπα
που έχουν την καταστατική τους
έδρα στην Ένωση μπορούν επί-
σης να υποβάλουν καταγγελία
στο Διαμεσολαβητή. Καταγγε-
λίες μπορούν να υποβληθούν μέ-
σω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, ή φαξ. Σχετικό έντυπο
οδηγιών και καταγγελίας διατί-
θεται στην ηλεκτρονική του σε-
λίδα στο Διαδίκτυο.
● Ταχυδρομική διεύθυνση: Ο Ευ-
ρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1 Ave-
nue du Président Robert Schuman,
CS 30403, FR - 67001 Strasbourg

Cedex, Τηλ. +33 (0)3 88 17 23 13,
Φαξ +33 (0)3 88 17 90 62
● Στο Διαδίκτυο: http://www.om-
budsman.europa.eu.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΔΩΣΕ
ΛΥΣΗ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
● Η Υπηρεσία Επιλογής Προσω-
πικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των (EPSO) συμφώνησε να απο-
σαφηνίσει πληροφοριακά στοι-
χεία που παρέχει στις προκηρύ-
ξεις των διαγωνισμών πρόσλη-
ψης προσωπικού, όσον αφορά τις
δοκιμασίες προεπιλογής και τους
όρους συμμετοχής. Αυτή ήταν η
έκβαση καταγγελίας που υποβλή-
θηκε από ούγγρο πολίτη, ο οποί-
ος είχε υποβάλει αίτηση για συμ-
μετοχή σ’ έναν διαγωνισμό για ανα-
πληρωτές μεταφραστές. Ο Δια-
μεσολαβητής σημείωσε ότι η πα-
ροχή πρόσθετων διευκρινίσεων
θα συνέβαλε στην αποφυγή πα-
ρανοήσεων και θα βελτίωνε τις
σχέσεις με τους υποψηφίους. 
● Ο Διαμεσολαβητής άσκησε κρι-
τική στο Συμβούλιο για την παρά-
λειψή του να χειριστεί με τη δέ-

ουσα επιμέλεια αίτηση πρόσβα-
σης σε έγγραφα. Αυτή ήταν η έκ-
βαση έρευνας, η οποία αποκάλυ-
ψε ότι, αντίθετα με την αρχική από-
κριση του Συμβουλίου προς τον
καταγγέλλοντα σχετικά με τον αριθ-
μό των σχετικών εγγράφων, στην
πραγματικότητα υπήρχαν πολλά
επιπλέον έγγραφα. Ως αποτέλε-
σμα της έρευνας του Διαμεσολα-
βητή, ο καταγγέλλων απέκτησε
πρόσβαση στα επιπλέον έγγρα-
φα.
● Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευθέ-
τησε μια υπόθεση καθυστέρησης
πληρωμών σ’ έναν γερμανό δη-
μοσιογράφο ειδικευμένο σε επι-
στημονικά θέματα, εξήγησε τους
λόγους για την καθυστέρηση και
συμφώνησε να πληρώσει τόκο.
Επιβεβαίωσε ότι είχε, εν τω μετα-
ξύ, λάβει μέτρα προκειμένου να
επιταχύνει τις πληρωμές των εμ-
πειρογνωμόνων. Ο καταγγέλλων
σημείωσε ότι, κατόπιν αυτού, πλη-
ρώθηκε εντός μόλις 30 ημερών
για υπηρεσίες που είχε παράσχει
στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης
σύμβασής του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ δυσκολίες στη
λήψη πληροφοριών από τη διοί-
κηση της Ε.Ε.; Θέλετε να υποβά-
λετε καταγγελίες για περιπτώ-
σεις πλημμελούς εφαρμογής του
νόμου της Ε.Ε.; Έχετε διαφωνίες
σε σύμβαση που υπογράψατε με
κάποιο από τα όργανα της Ε.Ε.;
Καθυστερεί η Ε.Ε. την αποπλη-
ρωμή ενός προγράμματος που
εφαρμόζετε;
Ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής
διοργανώνει σεμινάριο που απευ-
θύνεται σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις,

δημοσιογράφους και ομάδες εν-
διαφέροντος σχετικά με τους δια-
φορετικούς μηχανισμούς επίλυ-
σης προβλημάτων στην Ε.Ε. Στο
σεμινάριο, που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 13 Μαρτίου στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, θα δοθούν
ομιλίες από:
● Τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβη-
τή, καθηγητή Νικηφόρο Διαμαν-
τούρο, με θέμα: “Βοηθώντας σας
να βρείτε μια λύση: ο νέος δια-
δραστικός οδηγός για τους ενά-
γοντες στον ιστοχώρο του Δια-

μεσολαβητή”.
● Τον διευθυντή του γραφείου
της Σαξονίας στις Βρυξέλλες Car-
sten Klenke, με θέμα: “Λύνοντας
τα προβλήματα καθυστερήσεων
στις πληρωμές με τη βοήθεια του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή”.
● Την επικεφαλής του δικτύου
SOLVIT Anoushka Janssens με
θέμα: “Διασυνοριακή επίλυση προ-
βλήματος μέσω του δικτύου της
Κομισιόν, SOLVIT”.
● Τον David Lowe, επικεφαλής
της γραμματείας της Επιτροπής

Αιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου: “Πώς λειτουργεί το
σύστημα αιτήσεων της Ε.Ε.;”.
● Τον Tony Venables, διευθυντή
της Δράσης για τους ευρωπαί-
ους πολίτες ECAS, με θέμα: “Προ-
σέγγιση των προβληματισμών των
ευρωπαίων πολιτών”.
Για συμμετοχή στο σεμινάριο πλη-
κτρολογήστε: http://www.om-
budsman.europa.eu/shortcuts/do-
cument.faces/en/3780/pdf.book-
mark </shortcuts/document.fa-
ces/en/3780/pdf.bookmark>

Σεμινάριο για το πού να απευθυνθείτε, αν έχετε πρόβλημα

Μόνο το Δικαστήριο, το
Πρωτοδικείο και το
Δικαστήριο Δημόσιας
Διοίκησης των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, κατά την
άσκηση της δικαιοδοτικής
τους λειτουργίας, δεν
εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιοτήτων του
Διαμεσολαβητή

Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής:
ο συνήγορος τού
πολίτη της Ε.Ε.
Το 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε σε αυτήν 
τη θέση τον καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, ο οποίος 
ήταν μέχρι τότε ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα
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για τον πολίτη

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Ο προστάτης
της Ευρώπης αλλά και των πολιτών της
Οι δικαστές του Δικαστηρίου εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο του σώματος, για τριετή ανανεώσιμη
θητεία. Από το 2003, την προεδρία του δικαστηρίου ασκεί ο έλληνας δικαστής Βασίλειος Σκουρής

Του Γιώργου Χρηστίδη

Τ
ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει
ανοιχτές τις πόρτες του και

στους μεμονωμένους πολίτες,
οι οποίοι μπορούν να καταγγεί-
λουν αποφάσεις των κοινοτικών
οργάνων. 
Λόγω του μεγάλου φόρτου ερ-
γασίας του Δικαστηρίου και της
όλο και μεγαλύτερης διάρκειας
των προσφυγών, το 1989 ιδρύ-
θηκε το Πρωτοδικείο των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, το οποίο ει-

σάγει ένα διπλό βαθμό δικαιο-
δοσίας και συμβάλλει, ώστε να
μειωθεί ο φόρτος εργασίας του
ΔΕΚ. 
Στο ίδιο πνεύμα, από τη συνθή-
κη της Νίκαιας και μετά, είναι
δυνατή η δημιουργία ειδικών δι-
καιοδοτικών τμημάτων όπως το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Δη-
μόσιας Διοίκησης, που λειτουρ-
γεί από το Φεβρουάριο του 2005.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ
Το Δικαστήριο έχει την έδρα του
στο Λουξεμβούργο και απαρτί-
ζεται από 27 δικαστές και 8 γε-
νικούς εισαγγελείς. 
Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγ-
γελείς διορίζονται με κοινή συμ-
φωνία από τις κυβερνήσεις των

κρατών μελών για εξαετή ανα-
νεώσιμη θητεία. Επιλέγονται με-
ταξύ νομικών που παρέχουν πλή-
ρη εγγύηση ανεξαρτησίας και

συγκεντρώνουν στις χώρες τους
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
διορισμό στα ανώτατα δικαστι-
κά αξιώματα ή είναι νομικοί ανα-

γνωρισμένου κύρους. Οι δικα-
στές του Δικαστηρίου εκλέγουν
μεταξύ τους τον πρόεδρο του
Δικαστηρίου για τριετή ανανε-

ώσιμη θητεία. Την προεδρία του
δικαστηρίου ασκεί από το 2003
ο έλληνας δικαστής Βασίλειος
Σκουρής.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ αναφέρεται συ-
νήθως για "κακό", δηλαδή κά-
θε φορά που παραπέμπεται η χώ-
ρα μας από την Κομισιόν για την
πλημμελή ή ανύπαρκτη εφαρ-
μογή του κοινοτικού δικαίου. Ο
λόγος για το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο, ένα όργανο που έχει απο-
δείξει ουκ ολίγες φορές ότι βρί-
σκεται στην υπηρεσία των ευ-
ρωπαίων πολιτών και του ευρω-
παϊκού οράματος. Από κοινού
με τα δικαστήρια των κρατών-
μελών, το Δικαστήριο των Ευ-

ρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
αποτελεί το δικαστικό βραχίο-
να της Ε.Ε. Ιδρύθηκε ταυτόχρο-
να με τη σύσταση της Ευρωπαϊ-
κής Κοινότητας Άνθρακα και Χά-
λυβα το 1951 και έχει ως κεν-
τρική αποστολή την εξασφάλι-

ση ότι το κοινοτικό δίκαιο εφαρ-
μόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη
την Ε.Ε. Παράλληλα έχει την
εξουσία να διευθετεί διαφορές
ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά
όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη-
μέλη. Αποφάσεις του ευρωπαϊ-

κού δικαστηρίου έχουν ενισχύ-
σει κατά καιρούς τα δικαιώμα-
τα των καταναλωτών και των
εργαζομένων, την προστασία
του περιβάλλοντος και την ελεύ-
θερη κυκλοφορία αγαθών και
υπηρεσιών.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ των αποφά-
σεων του Δικαστηρίου οι περισ-
σότερες, ιδίως οι εκδιδόμενες στο
πλαίσιο της προδικαστικής παρα-
πομπής, έχουν προφανείς και ση-
μαντικές συνέπειες στην καθη-
μερινή ζωή των ευρωπαίων πολι-
τών. Ιδού ορισμένα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα που αφορούν
τους σημαντικότερους τομείς του
κοινοτικού δικαίου.
● Ελεύθερη κυκλοφορία των εμ-

πορευμάτων: Με την απόφαση
Cassis de Dijon του 1979 για την
αρχή της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας των εμπορευμάτων, κατο-
χυρώνεται η δυνατότητα εισα-
γωγής άνευ περιορισμών κάθε
προϊόντος από άλλες χώρες της
κοινότητας, εκτός εάν συντρέ-
χουν λόγοι προστασίας της υγεί-
ας ή του περιβάλλοντος. 

● Ελεύθερη κυκλοφορία των προ-
σώπων: Πολυάριθμες είναι οι
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
στον τομέα της ελεύθερης κυ-

κλοφορίας των προσώπων. Μία
από τις πλέον γνωστές είναι η
απόφαση Μποσμάν του 1995,
με την οποία το Δικαστήριο απο-
φάνθηκε ότι η ελεύθερη κυκλο-
φορία εργαζομένων ισχύει και
στον επαγγελματικό αθλητισμό,
καταργώντας τους περιοριστι-
κούς όρους που ίσχυαν προ-
ηγουμένως.

● Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών:
Το 1989, με αφορμή την υπό-
θεση ενός βρετανού τουρίστα
που δέχθηκε επίθεση και τραυ-
ματίστηκε σοβαρά στο μετρό
του Παρισιού, κατόπιν σχετι-
κού ερωτήματος γαλλικού δι-
καστηρίου, το Δικαστήριο απο-
φάνθηκε ότι ο τουρίστας είχε
δικαίωμα να λάβει την ίδια απο-
ζημίωση με εκείνη ενός γάλ-
λου υπηκόου (απόφαση Cow-
an).

● Ίση μεταχείριση και κοινωνικά
δικαιώματα: Μεταξύ των άλ-
λων, το Δικαστήριο συνέβαλε

στην προστασία των γυναικών
κατά της απολύσεως λόγω εγ-
κυμοσύνης. Αδυνατούσα να ερ-
γαστεί λόγω της εγκυμοσύνης
της, μια εργαζόμενη απολύθη-
κε. Το 1998, το Δικαστήριο έκρι-
νε την απόλυση αυτή αντίθετη
προς το κοινοτικό δίκαιο. Από-
λυση κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης, λόγω απουσιών οφει-
λομένων σε ασθένεια συνδεό-
μενη με την εγκυμοσύνη, συνι-
στά απαγορευόμενη δυσμενή
διάκριση λόγω φύλου (απόφα-
ση Brown).

● Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: Όσον
αφορά την ευρωπαϊκή ιθαγέ-
νεια, την οποία κατά τη Συνθή-
κη έχουν όλοι οι υπήκοοι των
κρατών-μελών, το Δικαστήριο
υπογράμμισε ότι η ιδιότητα αυ-
τή συνεπάγεται το δικαίωμα δια-
μονής εντός της επικρατείας
των άλλων κρατών-μελών. Ει-
δικότερα, ανήλικος υπήκοος κρά-
τους-μέλους, ο οποίος υπάγε-

ται σε ασφάλεια ασθενείας και
έχει τους αναγκαίους πόρους,
έχει επίσης ένα τέτοιο δικαίω-
μα διαμονής. Το Δικαστήριο υπο-
γράμμισε ότι κατά το κοινοτικό
δίκαιο δεν απαιτείται να έχει ο
ίδιος ο ανήλικος τους αναγκαίους
πόρους και ότι η μη ταυτόχρο-
νη αναγνώριση στη μητέρα του,
υπήκοο τρίτης χώρας, δικαιώ-
ματος διαμονής καθιστά άνευ
πρακτικής αποτελεσματικότη-
τας το δικαίωμα διαμονής του
τέκνου (απόφαση Zhu και Chen,
2004).

Χρήσιμες συνδέσεις:
● http://curia.europa.eu/el/ Η επί-

σημη ιστοσελίδα του Δικαστη-
ρίου στο Διαδίκτυο

● http://eur-lex.europa.eu/ Πρό-
σβαση στο Δίκαιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης

● Στη διεύθυνση http://curia.eu-
ropa.eu/el/content/juris/index.htm
θα βρείτε ολόκληρη τη νομο-
λογία του Δικαστηρίου.

Οι δικαστές και οι
γενικοί εισαγγελείς
διορίζονται με κοινή
συμφωνία από τις
κυβερνήσεις των κρατών
- μελών για εξαετή
ανανεώσιμη θητεία.
Επιλέγονται μεταξύ
νομικών που παρέχουν
πλήρη εγγύηση
ανεξαρτησίας και
συγκεντρώνουν στις
χώρες τους τις
αναγκαίες προϋποθέσεις
για διορισμό στα
ανώτατα δικαστικά
αξιώματα ή είναι νομικοί
αναγνωρισμένου κύρους

Αποφάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
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Ο
ταν δημιουργούταν η ΕΚΑΧ,
η Βρετανία θεωρούσε ότι δεν

είχε ισχυρό κίνητρο, για να γίνει
μέλος. Διατηρώντας ακόμη μία
ισχυρή αποικιακή αυτοκρατορία
και έχοντας την “ειδική σχέση”
με τις ΗΠΑ, η ηπειρωτική Ευρώ-
πη τής φάνταζε πολύ μακριά. Η
Βρετανία δεν είχε ζήσει φασιστι-
κά καθεστώτα, δεν είχε δεχτεί
εισβολή, δεν είχε κατακτηθεί από

ξένες δυνάμεις -συνθήκες που
υπήρχαν στις χώρες που συσπει-
ρώθηκαν γύρω από το εγχείρη-
μα της ενοποίησης της Ευρώπης.
Δεν έβλεπε λοιπόν το λόγο να
παραχωρήσει εξουσίες σε ένα υπε-
ρεθνικό όργανο, τη στιγμή μάλι-
στα που δεν ήθελε συνεργασία
στους τομείς άνθρακα και χάλυ-
βα και φοβόταν ότι η συμμετοχή
στην Ευρατόμ θα συνεπαγόταν
αποκάλυψη μυστικών σε πολύ λι-
γότερο εξελιγμένες πυρηνικές
δυνάμεις. Όσο για την οικονομι-
κή κοινότητα, προσπάθησε να πεί-
σει τους άλλους Ευρωπαίους να
προχωρήσουν απλά σε μία ζώνη

ελευθέρων συναλλαγών. Όταν
δεν κατάφερε να πείσει τους Έξι,
προχώρησε στη δημιουργία των
Επτά της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύ-
θερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) με
τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυ-
στρίας, της Ελβετίας, της Νορ-
βηγίας, της Σουηδίας και της Πορ-
τογαλίας. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν η
Βρετανία άρχισε να διαπιστώνει
ότι δεν ήταν η πάλαι ποτέ διεθνής
δύναμη πρώτου μεγέθους -η αυ-
τοκρατορία έγινε κοινοπολιτεία

ανεξαρτήτων κρατών, υπερδυ-
νάμεις ήταν πια οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ,
ο πόλεμος του Σουέζ εξελίχθηκε
σε πανωλεθρία, ενώ στον οικο-
νομικό τομέα τα κράτη μέλη της
ΕΟΚ είχαν καλύτερες επιδόσεις.
Έτσι το 1961 η συντηρητική κυ-
βέρνηση του Μακμίλαν υπέβαλε
αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ. 

ΤΑ “ΟΧΙ”ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Η αίτηση της Βρετανίας έπεσε στον
“τοίχο” Ντε Γκολ. Τα σχέδιά του
για ένα τριμερές διευθυντήριο

ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας και για
συνένωση των πυρηνικών δυνά-
μεων Βρετανίας-Γαλλίας, ώστε η
χώρα του να αναδειχθεί σε υπερ-
δύναμη, δεν βρήκαν ευήκοα ώτα
στους Κένεντι και Μακμίλαν. Αν-
τιθέτως οι δύο άνδρες συμφώ-
νησαν οι ΗΠΑ να εφοδιάσουν τη
Βρετανία με πυρηνικούς πυραύ-
λους τύπου “Πόλαρις”, υπό τον
όρο ότι θα ήταν υπό τον έλεγχο
του ΝΑΤΟ. Χαρακτηρίζοντας τη
Βρετανία ως “δούρειο ίππο” των
ΗΠΑ, ο Ντε Γκολ είπε το πρώτο

“όχι” το 1963. Η δεύτερη αίτηση
ένταξης ήρθε στις 10 Μαΐου 1967
από την κυβέρνηση των Εργατι-
κών, για να ακολουθήσει έξι ημέ-
ρες αργότερα το δεύτερο “όχι”
του στρατηγού. Το 1970 η Βρε-
τανία υπέβαλε την τρίτη αίτηση
ένταξης και έγινε μέλος της ΕΟΚ
την 1η Ιανουαρίου 1973, όταν πια
τη θέση του Ντε Γκολ είχε πάρει
ο Πομπιντού. 

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
Παρ’ όλη την επιμονή της να εν-
ταχθεί στην ΕΟΚ, η Βρετανία εμ-
φάνιζε “αλλεργία”, κάθε φορά
που η Κοινότητα αποσπούσε εξου-
σίες από τα κράτη μέλη. Το Ηνω-
μένο Βασίλειο προτιμούσε η Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα να ασχολεί-
ται μόνο με τα της κοινής αγο-
ράς, θεωρώντας ότι δεν ήταν
απαραίτητες οι κοινές οικονο-
μικές και κοινωνικές πολιτικές.
Την περίοδο της διακυβέρνησης
Θάτσερ η Μ. Βρετανία ήρθε πο-
λύ συχνά σε αντιπαράθεση με
τους εταίρους της -για τη συμ-
μετοχή της στον κοινοτικό προ-
ϋπολογισμό, την Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική και την ενίσχυση των
υπερεθνικών εξουσιών της Ε.Ε.
Τελικά η Βρετανία εισήγαγε στη
συνθήκη του Μάαστριχτ ρήτρα
που της επιτρέπει να μην προ-
χωρήσει στο τρίτο στάδιο της
ΟΝΕ, το κοινό νόμισμα, και στις
επόμενες συνθήκες εξαίρεση από
διατάξεις που ενισχύουν τη συ-
νεργασία στους τομείς δικαιο-
σύνης και εσωτερικών υποθέ-
σεων. 

Η ΔΑΝΙΑ και η Ιρλανδία ακολού-
θησαν την πορεία των υποψηφιο-
τήτων της Βρετανίας. Αν και τα
δύο γαλλικά “όχι” αφορούσαν μό-
νο τη Βρετανία, οι δύο χώρες απο-
φάσισαν να μην προχωρήσουν μό-
νες τους και έγιναν μέλη της ΕΟΚ
το 1973 μαζί με τη Βρετανία. 
Οι Δανοί είναι μαζί με τους Βρε-
τανούς οι πλέον “ευρωσκεπτικι-
στές”, αντιμετωπίζοντας με επι-

φυλακτικότητα τη μεταβίβαση εξου-
σιών σε ένα υπερεθνικό όργανο.
Το 1992 η δανική βουλή δεν επι-
κύρωσε τη συνθήκη του Μάαστριχτ,
ακολούθησε δημοψήφισμα, στο
οποίο και πάλι το “όχι” υπερίσχυ-
σε με ισχνή πλειοψηφία 50,7%
έναντι 49,3%, και μόνο όταν η δα-
νική κυβέρνηση ζήτησε ειδικό κα-
θεστώς, οι Δανοί είπαν το “ναι”
σε ποσοστό 56,8%. “Να είσαι και

να μην είσαι, αυτή είναι η απάν-
τηση”, όπως διατυπώθηκε από την
κυβέρνηση της Δανίας (παρα-
φράζοντας πετυχημένα το σαιξ-
πηρικό ερώτημα του δανού βασι-
λιά Άμλετ “να ζει κανείς ή να μη
ζει”). Σε νέο δημοψήφισμα το 2000
οι Δανοί απέρριψαν με ποσοστό
53% έναντι 47% τη συμμετοχή της
χώρας στο ενιαίο νόμισμα. 
Η Ιρλανδία δεν ανήκει στους “ευ-

ρωσκεπτικιστές”, αν και είναι συν-
δεδεμένη με το ηχηρό “όχι” στα
τελευταία δημοψηφίσματα: 54%
κατά της συνθήκης της Νίκαιας
(σε δεύτερο δημοψήφισμα το 63%
τάχθηκε υπέρ) και 53,4% κατά
της συνθήκης της Λισαβόνας (ενώ
επίκειται και δεύτερο δημοψήφι-
σμα). Ξεκίνησε ως ο “αδύναμος
κρίκος” στην οικονομική αλυσί-
δα της ΕΟΚ, εξελίχθηκε σε “ιρ-

λανδικό θαύμα” και δημιούργη-
σε το “ιρλανδικό μοντέλο ανά-
πτυξης”, για να καταλήξει να δε-
χτεί ισχυρό πλήγμα από την εν
εξελίξει οικονομική κρίση. Όλοι
τώρα σκέφτονται ποια θα ήταν η
τύχη της χώρας, αν ήταν εκτός
της ευρωζώνης. Σήμερα το 51%
των Ιρλανδών απαντά στις δη-
μοσκοπήσεις ότι θα ψήφιζε “ναι”
στη συνθήκη της Λισσαβόνας. 

Οι περιπτώσεις της Δανίας και της Ιρλανδίας

ΤΟ 1940 ο στρατηγός Ντε Γκολ
εγκαταλείπει την υπό γερμανι-
κή κατοχή Γαλλία και μεταβαί-
νει στο Λονδίνο, διακηρύσσον-
τας ότι η “Ελεύθερη Γαλλία” θα
συνέχιζε τη μάχη, ενώ ο Τσόρ-
τσιλ προτείνει αντί για δύο έθνη

να δημιουργηθεί μία “γαλλο-
βρετανική ένωση”! Είκοσι χρό-
νια αργότερα ο Ντε Γκολ θα δεί-
ξει δύο φορές την “πόρτα” στη
Βρετανία, που επιχειρούσε να
ενταχθεί στην ΕΟΚ. Η δε Βρε-
τανία, που στα πρώτα χρόνια

“σνόμπαρε” την ΕΟΚ, χρειάστη-
κε να παιδευτεί επί μία δεκαε-
τία, για να γίνει τελικά μέλος
της Κοινότητας. Έκτοτε “παίδε-
ψε” με τη σειρά της την ΕΟΚ και
μετέπειτα την Ε.Ε. Η πρώτη και
ίσως πιο περιπετειώδης διεύ-

ρυνση της ευρωπαϊκής κοινό-
τητας πραγματοποιήθηκε το 1973.
Οι “έξι“ της ΕΚΑΧ έγιναν εννέα,
με την είσοδο της Βρετανίας,
της Δανίας και της Ιρλανδίας.
Βρετανία και Δανία ανήκουν μέ-
χρι και σήμερα στους λεγόμε-

νους ευρωσκεπτικιστές, κάτι που
δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για
την Ιρλανδία, παρ’ όλο που σε
δύο δημοψηφίσματα ο ιρλανδι-
κός λαός είπε “όχι” στις συν-
θήκες της Νίκαιας και της Λι-
σαβόνας.

Οι ευρωσκεπτικιστές που μπήκαν
στην Ε.Ε. με την… τρίτη φορά!
Η Βρετανία, που στα πρώτα χρόνια «σνόμπαρε» την ΕΟΚ, χρειάστηκε να παιδευτεί επί μία δεκαετία, για
να γίνει τελικά μέλος της Κοινότητας. Έκτοτε «παίδεψε» με τη σειρά της την ΕΟΚ και μετέπειτα την Ε.Ε.

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Η πρώτη και ίσως πιο
περιπετειώδης διεύρυνση
της ευρωπαϊκής
κοινότητας
πραγματοποιήθηκε το
1973



εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων,
εκτιμώ ότι και στις προσεχείς εκλο-
γές θα παραμείνουν ισχυρότε-
ροι οι παραδοσιακοί τρόποι επι-
κοινωνίας, δηλ. η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο και η "πρόσωπο με
πρόσωπο" εκλογική καμπάνια.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ:

«Οφείλουμε 
να χρησιμοποι-
ήσουμε και 
τις νέες μεθόδους»

ΘΑ ΗΤΑΝ εντελώς άτοπο αν ισχυ-
ριζόμασταν ότι στην εποχή μας
η τεχνολογία δεν καθορίζει την
καθημερινότητά μας ή ότι η πο-
λιτική ζωή περιορίζεται μόνο στις
σελίδες των εφημερίδων και στα
παράθυρα των τηλεοπτικών σταθ-
μών. Καθημερινά γινόμαστε δέ-
κτες αναρίθμητων μηνυμάτων μέ-
σω του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου για θέματα που σχετίζον-
ται με την πολιτική επικαιρότητα. 
Σαφώς, λοιπόν, ενόψει των ευ-
ρωεκλογών του Ιουνίου τα πολι-
τικά κόμματα, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και οι υποψήφιοι ευ-
ρωβουλευτές θα πρέπει να χρη-

σιμοποιήσουν τέτοια μέσα στην
προεκλογική τους εκστρατεία. 
Θα πρέπει να βαδίσουν ανάλο-
γα με τις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις της εποχής, χωρίς όμως
να παραβλέψουν το βασικότε-
ρο και αποτελεσματικότερο ερ-
γαλείο. Την άμεση, την καθημε-
ρινή επαφή με τον πολίτη. Ο πο-
λίτης, για να πειστεί, πρέπει να
νοιώσει ότι η φωνή του μεταφέ-
ρεται στην Ευρώπη, πρέπει να
αισθανθεί την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ως μια ένωση ανθρώπων,
αξιών και αντιλήψεων για μια κοι-
νωνία δίκαιη. 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΠΠΑ
ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ:

«Να προσεγγί-
σουμε τους πολίτες
με κάθε δυνατό
μέσο»

ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ όχθη του Ατ-
λαντικού οι ειδικοί της πολιτικής
επικοινωνίας παραδέχονται ότι,
και σε ό,τι αφορά την προεκλο-
γική του εκστρατεία, ο Μπαράκ
Ομπάμα υπήρξε πρωτοπόρος. Κα-
τά συνέπεια, κανείς υποψήφιος
πολιτικός δεν μπορεί να παρα-

βλέψει πλέον αυτά τα μέσα στη
δική του εκστρατεία. Πράγματι,
και στην Ευρώπη αρκετοί πολιτι-
κοί έχουν ακολουθήσει ήδη το
παράδειγμα του Ομπάμα ενόψει
των ευρωεκλογών του Ιουνίου
και όχι μόνο, μεταξύ των οποίων
και ο γερμανός πρόεδρος της Σο-
σιαλιστικής Ομάδας του ευρω-
κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτζ και
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της
Διεθνούς Σοσιαλιστικής Γιώρ-
γος Παπανδρέου. 
Τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά
μέσα αποτελούν, πράγματι, ένα
χρήσιμο εργαλείο, για να προ-
σεγγίσουμε τους νέους, που όλο
και περισσότερο απομακρύνον-
ται από τα κοινά και την πολιτι-
κή. Βεβαίως, το ίντερνετ, που στην
Ελλάδα ολοένα και διαδίδεται
ευρύτερα, αλλά δεν αγγίζει ακό-
μη όλες τις ηλικίες των Ελλήνων,
δεν μπορεί να αποκαταστήσει
την άμεση εκστρατεία των υπο-
ψηφίων και των κομμάτων. Και
σε αυτές τις ευρωεκλογές, λοι-
πόν, θα πρέπει να προσεγγίσου-
με τους πολίτες με κάθε δυνατό
μέσο, για να τους εξηγήσουμε
πως αυτά που συζητούνται στο
ευρωκοινοβούλιο των μακρινών
Βρυξελλών επηρεάζουν στην
πραγματικότητα την καθημερι-
νότητα όλων μας. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
ευρωβουλευτής ΝΔ:

«Ο Έλληνας σε
θέλει απέναντί του,
με σάρκα και οστά»

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ πιθανόν τα πράγ-
ματα να φαντάζουν κάπως πιο...
"γηραιά", όμως η  αλήθεια βρί-
σκεται κάπου στη μέση. Προσω-
πικά είμαι υπέρ του ίντερνετ: μας
έχει λύσει τα χέρια στην εργα-
σία μας, αποτελεί κόμβο διαλό-
γου, αλλά και σημείο επαφής με
φίλους. Επερχομένων όμως των
ευρωεκλογών, αναρωτιέμαι αν
τα blogs, τα wikis, το Myspace,
το Youtube και το Facebook απο-
τελούν επαρκή μέσα επαφής και
ενημέρωσης του πολίτη. Έχω τις
αμφιβολίες μου... 
Ο ευρωπαίος ψηφοφόρος είναι
πιο αφυπνισμένος από τον αμε-
ρικανό, δύσκολα μπορείς να του
σερβίρεις μόνο ένα λαμπερό χα-
μόγελο πολιτικού σε μια ιστοσε-
λίδα και να τον πείσεις ότι "ναι,
μπορείς!". Ο έλληνας ψηφοφό-
ρος ζητεί, αμφισβητεί και μάχε-
ται, για να πάρει απαντήσεις στα
ερωτηματικά του· για το λόγο αυ-
τό σε θέλει απέναντί του, με σάρ-
κα και οστά, να σε συνθλίψει κά-

τω από τα δίκια του και να σε πα-
ραδεχτεί παλικαρίσια, αν χρει-
αστεί. Αυτή την αίσθηση δεν τη
δίνει κανένα ηλεκτρονικό μέσο,
όσο και να "θες να γίνεις φίλος",
με όσα βιντεάκια κι αν ανεβά-
σεις στο ίντερνετ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ
ευρωβουλευτής ΝΔ:

«Η ηλεκτρονική
τεχνολογία θα παί-
ξει σημαντικό ρόλο
στις ευρωεκλογές»

ΕΝΟΨΕΙ των ευρωεκλογών του
Ιουνίου, η συμμετοχή όλων των
πολιτών στην προεκλογική εκ-
στρατεία αποτελεί πολύτιμο ερ-
γαλείο επιρροής του εκλογικού
αποτελέσματος και έκφραση της
δημοκρατίας. Η επιρροή αυτή στις
μέρες μας γίνεται σε μεγάλο βαθ-
μό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέ-
σων και κυρίως με το διαδίκτυο. 
Για παράδειγμα, η νίκη του Barack
Obama στις ΗΠΑ πράγματι οφεί-
λεται εν μέρει στη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων. Αν και δεν ανα-
μένουμε τα ίδια αποτελέσματα
με τις ΗΠΑ, εντούτοις θα δούμε
την ηλεκτρονική τεχνολογία να
παίζει σημαντικό ρόλο στις εκλο-
γές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, για τους εξής κυρίως λόγους:
01. Η ηλεκτρονική τεχνολογία δί-
νει τη δυνατότητα επικοινωνίας
στους πολίτες με πιο προσιτό τρό-
πο, ακόμα και σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές. 
02. Ενισχύει τον ενεργό διάλο-
γο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
πολίτες να εκφράσουν και να αν-
ταλλάξουν ιδέες. 
03. Οι ευρωβουλευτές που συ-
χνά είναι απομακρυσμένοι από
τις περιφέρειές τους μπορούν να
έρθουν σε επικοινωνία με τους
πολίτες. 
04. Βοηθά τους πολίτες -ιδιαίτε-
ρα τους νέους που ενδιαφέρον-
ται περισσότερο για τις νέες τε-
χνολογίες- να μεταφέρουν τα μη-
νύματά τους στους φορείς λή-
ψης αποφάσεων. 
Ως εκ τούτου, μέσα όπως οι ιστο-
σελίδες, τα μπλογκ, τα ηλεκτρο-
νικά μηνύματα και τα μηνύματα
κινητής τηλεφωνίας μπορούν να
φέρουν τα μέλη του κοινοβουλί-
ου πιο κοντά στους πολίτες. Εί-
ναι όμως σημαντικό οι νέες τε-
χνολογίες να χρησιμοποιούνται
με προσοχή, να υπάρχουν μέτρα
ασφαλείας προς αποφυγή οποι-
ασδήποτε προπαγάνδας και κα-
κής χρήσης και παράλληλα να δια-
τηρηθεί ο παραδοσιακός τρόπος
πληροφόρησης, καθώς ακόμξ
υπάρχουν περιοχές που δεν εξα-
σφαλίζουν ηλεκτρονική κάλυψη,
αλλά και πολίτες μη εξοικειωμέ-
νοι με την τεχνολογία.
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Του Σωτήρη Ζλατάνου

Το ένθετο "Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ"
της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" της Τρί-

της, ενόψει των εκλογών για την
ανάδειξη των νέων μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
7 του προσεχούς Ιουνίου, ρώτη-
σε ορισμένους εκ των ελλήνων
ευρωβουλευτών την άποψή τους
για το πώς πρέπει να διεξαχθεί η
προεκλογική ευρω-εκστρατεία,
όπως επίσης και το κατά πόσο
θα ήταν δόκιμο να χρησιμοποι-
ηθούν από τους υποψηφίους νέα
μέσα, όπως το Διαδίκτυο, κατά
τα πρότυπα των πρόσφατων αμε-
ρικανικών εκλογών, που ανέδει-
ξαν τον Μπαράκ Ομπάμα στην
προεδρία των Ηνωμένων Πολι-
τειών Αμερικής.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ
ευρωβουλευτής ΝΔ:

«Το διαδίκτυο
είναι η εύκολη
λύση»

ΤΙΠΟΤΕ δεν αντικαθιστά την προ-
σωπική επαφή και την επίσκεψη
στο χώρο εργασίας των ευρω-
βουλευτών καθ' όλη τη διάρκεια
της θητείας τους. Στo πλαίσιo της
προεκλογικής εκστρατείας για
την ευρωεκλογές, απαραίτητο
συμπλήρωμα της παρουσίασης
του έργου και των προγραμματι-
κών δηλώσεων για την επόμενη
θητεία είναι ο διάλογος κάθε υπο-
ψηφίου ευρωβουλευτού με τους
κοινωνικούς εταίρους, τους εκ-
προσώπους των φορέων αντι-
προσωπευτικών κοινωνικών ομά-
δων, κάθε ενδιαφερόμενο πολί-
τη. Το διαδίκτυο είναι η εύκολη
λύση, καθώς αντικαθιστά την αρ-
χαία αγορά, το γραφείο, το κα-
φενείο, την πλατεία. Καθώς εί-
ναι διαφορετικές οι συνήθειες
και οι δυνατότητες ενημέρωσης

των ευρωπαίων πολιτών κάθε ηλι-
κίας, όπου και αν διαμένουν, εί-
ναι απαραίτητος ο συνδυασμός
όλων των μέσων ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες αλληλοπλη-
ροφόρησης για την Ε.Ε. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ευρωβουλευτής ΝΔ:

«Οι πολίτες μπο-
ρούν να ελέγχουν
τους πολιτικούς»

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ της πληροφορίας
τα τελευταία χρόνια αναπτύσσε-
ται με αλματώδεις ρυθμούς, αλ-
λάζοντας θεαματικά τον τρόπο
που επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Το Facebook, το MSN, το Myspace
ενσωματώθηκαν στο καθημερι-
νό μας λεξιλόγιο αντικαθιστών-
τας πλέον τις παραδοσιακές μορ-
φές επικοινωνίας. 
Η παραδοσιακή πολιτική αλλά-
ζει. Η τεχνολογία ανοίγει νέους
δρόμους. Οι πολίτες μπορούν να
μάθουν, να ρωτούν και να ελέγ-
χουν τους πολιτικούς σε πραγ-
ματικό χρόνο. Ελπίζω οι ευρωε-
κλογές να επιβεβαιώσουν πανη-
γυρικά αυτές τις διαπιστώσεις.
Θα είναι κέρδος για όλους. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ:

«Τα ηλεκτρονικά
μέσα σημαίνουν
αμεσότητα»

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ καμπάνια του
Μπαράκ Ομπάμα χαρακτηρίζεται
σίγουρα ως η πιο ευφάνταστη και
πιθανότατα η πιο αποτελεσματι-
κή στην ιστορία των εκλογικών
αναμετρήσεων. Συνδύασε ευρύ
φάσμα νέων ηλεκτρονικών μέ-
σων και υπηρεσιών, από το Face-
book, το Youtube, τα blogs μέχρι
την ηλεκτρονική οικονομική ενί-
σχυση (δωρεές μικροποσών από

πάρα πολλούς). Κύριο χαρακτη-
ριστικό των νέων μέσων είναι η
αλλαγή κώδικα και προτεραιοτή-
των. Από την "από τα επάνω" επι-
κοινωνία στη διάδραση. Από την
καλλιέργεια απόστασης στην αμε-
σότητα και στην έλλειψη μεσο-
λάβησης. Από το σταθερό μήνυ-
μα στη συνεχή εξέλιξη και προ-
σαρμογή του ανάλογα με το κοι-
νό στο οποίο απευθύνεται. Αλλά
και από το "λόγο" στην "εικόνα"
- με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αμε-
ρικανική κοινωνία είχε ήδη πε-
ράσει από την εποχή της εφημε-
ρίδας στην εποχή των blogs. Κι
έτσι, από το "It's the economy,
stupid" του Κλίντον περάσαμε

στο "It's politics, stupid" του Ομ-
πάμα. Η Ευρώπη, που τόσο θαυ-
μάζει, ακόμη και ζηλεύει τον νέο
αμερικανό πρόεδρο, θα μπορού-
σε να εμπνευστεί από την εκ-
στρατεία του, προσαρμόζοντάς
την στα χαρακτηριστικά της. Εδώ
δεν διακυβεύεται μια πλανηταρ-
χία, αλλά το άνοιγμα στους πο-
λίτες, η τόνωση του ενδιαφέρον-
τός τους, το πλησίασμά τους στην
τόσο θαμπή στις μέρες μας ευ-
ρωπαϊκή ιδέα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
ευρωβουλευτής ΣΥΝ:

«Εκλογική καμπά-
νια πρόσωπο 
με πρόσωπο» 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των δυνατοτή-
των που προσφέρει το διαδίκτυο
κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο
βάρος και στις πολιτικές καμπά-
νιες, καθώς, πέραν της ταχύτη-
τας, δίνει και ευρεία δυνατότητα
αμφίδρομης επικοινωνίας, ιδιαί-
τερα με τις νεότερες ηλικίες που
δεν μετέχουν μαζικά στις παρα-
δοσιακές πολιτικές διαδικασίες.
Στη χώρα μας, για λόγους πολι-
τικής παράδοσης αλλά και σχε-
τικής χρονικής υστέρησης στην

Η ΝΙΚΗ του Μπαράκ Ομπάμα στις
ΗΠΑ οφείλεται εν μέρει στη χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων, όπως
διάφορες εκστρατείες στο Fa-

cebook και το YouTube. Ενόψει
των ευρωεκλογών του επόμε-
νου Ιουνίου, εύλογο είναι το ερώ-
τημα: Θα πρέπει η Ε.Ε. να χρησι-

μοποιήσει παρόμοια μέσα στην
προεκλογική εκστρατεία της; Με
ποιους τρόπους θα μπορούσαν
να έρθουν τα μέλη του Κοινο-

βουλίου πιο κοντά στους πολί-
τες; Αρκετοί βουλευτές έχουν
ήδη ιστολόγια, ιστοσελίδες, λο-
γαριασμούς στο Facebook ή βίν-

τεο, μέσα που θεωρούν σημαν-
τικά, προκειμένου να βρίσκον-
ται σε συνεχή επαφή με τους ευ-
ρωπαίους πολίτες. 

Ατζέντα
Ευρωβουλής
● Μετανάστευση:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέ-
κρινε την έκθεση σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων στους εργο-
δότες παράνομων μεταναστών,
με στόχο την καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης αφε-
νός και την ενθάρρυνση της νό-
μιμης αφετέρου. Στην "οδηγία για
τις κυρώσεις" προβλέπεται η επι-
βολή προστίμων, η υποχρέωση
καταβολής καθυστερημένων οφει-
λών ή ο αποκλεισμός για πέντε
χρόνια από οποιαδήποτε διαδι-
κασία για τη σύναψη συμβάσεων
με τον δημόσιο τομέα και τη λή-
ψη κρατικών ενισχύσεων -εθνι-
κών ή ευρωπαϊκών.

● Πτήσεις CIA:
Πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν
εμπλακεί στη μεταφορά από τη
CIA υπόπτων για τρομοκρατικές
ενέργειες στο Γκουαντάναμο, ανα-
φέρεται σε ψήφισμα που ενέκρι-
ναν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές θε-
ωρούν ότι τα κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης "φέρουν μερί-
διο πολιτικής, ηθικής και νομικής
ευθύνης για τη μεταφορά και την
κράτηση" στο Γκουαντάναμο.

● Τρόφιμα:
Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γε-
ωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου οι προτάσεις του ευρω-
βουλευτή Γιάννη Γκλαβάκη σχε-
τικά με την υιοθέτηση κανόνων
για τη χρήση των όρων "ορεινό"
και "νησιωτικό" προϊόν, καθώς και
τη βελτίωση των υφιστάμενων ση-
μάτων ποιότητας. Ο κ. Γκλαβά-
κης πρότεινε ακόμη την εναρμό-
νιση της νομοθεσίας σχετικά με
τα ανώτατα όρια ανίχνευσης απα-
γορευμένων φυτοφαρμάκων στα
προϊόντα βιολογικής γεωργίας
και την υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης των ει-
σαγόμενων από τρίτες χώρες νω-
πών και μεταποιημένων βιολογι-
κών προϊόντων.

● Μείωση ΦΠΑ:
Η Κομισιόν αποδέχτηκε την ανάγ-
κη να διευρυνθεί η λίστα αγαθών
με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ,
ώστε σε αυτήν να συμπεριληφθούν
είδη και υπηρεσίες που χρησιμο-
ποιούν οι οικογένειες για τη φρον-
τίδα των παιδιών, όπως πάνες, παι-
δικά ενδύματα και υποδήματα, παι-
δικά καθίσματα, καθώς βιβλία σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην
εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι προ-
σπάθειες της Διακομματικής Ομά-
δας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου "Oικογένεια και Προστασία του
Παιδιού", της οποίας προεδρεύει
η ευρωβουλευτής της ΝΔ, M. Πα-
ναγιωτοπούλου - Kασσιώτου. Η
τροποποιημένη οδηγία υπερψη-
φίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, ενώ η τελική απόφαση
θα ληφθεί από το Συμβούλιο. 

Ευρωεκλογές
2009: Κάν' το...
όπως ο Ομπάμα
Ποια μέσα προκρίνουν για 
τον προεκλογικό αγώνα ενόψει 
της ανάδειξης των νέων μελών 
της Ευρωβουλής νυν ευρωβουλευτές,
τους οποίους ρώτησε η «Μ»

«Εμείς οι ευρωπαίοι
πολιτικοί χρειαζόμαστε
και βήμα και πειθώ και
χειραψία και αμεσότητα
και διάλογο, για να
αποδείξουμε στους
ψηφοφόρους μας ότι
είμαστε δίπλα τους,
ζωντανοί και ανθρώπινοι
και όχι άγνωστοι πίσω
από ένα πληκτρολόγιο
που αγνοεί τις
προσκλήσεις τους»
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επικαιρότητα
Η ευρωπαϊκή
έρευνα 
στην υπηρεσία 
του τρίτου κόσμου
Πάνω από ένα εκατομμύριο παι-
διά ηλικίας κάτω των πέντε ετών
χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους
στις αναπτυσσόμενες χώρες από
την ελονοσία. Το ευρωπαϊκό έρ-
γο ENAROMaTIC (European Net-
work for Advanced Research on
Olfaction for Malaria Transmit-
ting Insect Control). Στο πλαίσιο
του έργου θα μελετηθεί ο τρό-
πος με τον οποίο τα κουνούπια
που ευθύνονται για τη μετάδοση
της ασθένειας οσμίζονται την πα-
ρουσία ανθρώπων γύρω τους. Νέ-
ες ουσίες φυσικής και συνθετι-
κής προέλευσης που θα έχουν τη
δυνατότητα να παρεμποδίζουν
τη φυσιολογική οσφρητική λει-
τουργία των θηλυκών κουνουπιών
στο εργαστήριο και θα είναι βιο-
λογικά ασφαλείς για τον άνθρω-
πο και το περιβάλλον, θα δοκι-
μαστούν σε επιλεγμένες περιο-
χές της Αφρικής. Στην κοινοπρα-
ξία του έργου συμμετέχουν δέκα
φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ένας φορέας από τις ΗΠΑ
και ένας από χώρα της υποσα-
χάριας Αφρικής. Μεταξύ τους, το
Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ
“Δημόκριτος”, που συντονίζει το
έργο, και το Ινστιτούτο Οργανι-
κής και Φαρμακευτικής Χημείας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Η άγονη γραμμή
γίνεται... γόνιμη!
“Άγονη γραμμή γόνιμη” είναι ο
τίτλος ενός πολιτιστικού προ-
γράμματος που φέρει τη “σφρα-
γίδα” του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και υλοποιείται σε οκτώ ελ-
ληνικά νησιά, την Τήλο, τη Νίσυ-
ρο, την Αστυπάλαια, τη Λέρο, την
Ηράκλεια, την Αμοργό, τη Δονού-
σα και τη Θηρασία. Από τις αρχές
Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου διοργανώνονται για τους μα-
θητές των σχολείων αλλά και για
τους κατοίκους του νησιού κινη-
ματογραφικές προβολές (ταινίες
μικρού και μεγάλου μήκους, ντο-
κιμαντέρ με θέμα την αναπηρία),
θεατρικές παραστάσεις, εργαστή-
ριο κοσμήματος, εργαστήριο πο-
λεμικών τεχνών, εργαστήριο vi-
deo, συναυλίες καθώς και επισκέ-
ψεις γνωστών λογοτεχνών στα
σχολεία. Η ιδέα υλοποιείται σε συ-
νεργασία με την τοπική αυτοδιοί-
κηση και τους διευθυντές των σχο-
λείων, το ΕΚΒ και υποστηρίζεται
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και τις εταιρείες Wind, Blue Star
Ferries, Ελληνικά Πετρέλαια και
Abbot. Το πρόγραμμα υλοποιεί-
ται για τρίτη συνεχή χρονιά από
την Αστική μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία “Διάδραση” και τελεί υπό την
αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Σχετικοί σύνδεσμοι: http://
www.diadrasi.org/.

Επιμέλεια:
Σοφία Χριστοφορίδου

Προ ημερών η Κομισιόν έδω-
σε το πράσινο φως για να

αυξηθούν οι αγορές τροφίμων
από την ελεύθερη αγορά, καθώς
τα στοκ των αγροτικών προϊόν-
των μειώθηκαν με τα χρόνια, ενώ
οι ανάγκες για βοήθεια απόρων
αυξήθηκαν, τόσο λόγω της διεύ-
ρυνσης της Ε.Ε. με νέα κράτη-
μέλη όσο και λόγω της πρόσφα-

της οικονομικής κρίσης. Προϋπό-
θεση, τα τρόφιμα που αγοράζον-
ται από την ελεύθερη αγορά να
έχουν παραχθεί σε χώρα-μέλος
της Ε.Ε., κατά προτίμηση φρέσκα.
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου ζήτησαν την επέκταση
του προγράμματος, ώστε να υπάρ-
χει μεγαλύτερη ποικιλία στα τρό-
φιμα που διατίθενται και οι επω-
φελούμενοι να έχουν μια πιο ισορ-
ροπημένη διατροφή. Επίσης ζή-

τησαν από την Κομισιόν να κα-
ταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο πρό-
γραμμα με πρόβλεψη και για με-
τά το 2010.

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 
Το 1987 ο προϋπολογισμός του
προγράμματος ήταν 100 εκατομ-
μύρια ευρώ, για να φτάσουν το
2008 στα 305 εκατ. ευρώ. Για το
2009 θα διατεθούν 500 εκατ. ευ-
ρώ από κονδύλια της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Την αντί-
θεσή τους στο πρόγραμμα εξέ-
φρασαν η Γερμανία, η Δανία, η
Βρετανία, η Ολλανδία, η Σουηδία,
η Τσεχία και η Λετονία, θεωρών-
τας ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει
να καλυφθούν από το ταμείο κά-
θε χώρας και όχι από την ΚΑΠ. Από
την άλλη τα μέλη του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου αντιτίθενται στην
πρόταση χρηματοδότησης του προ-
γράμματος από τις εθνικές κυ-
βερνήσεις λόγω των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν αρκετά κρά-
τη μέλη. Η πρότασή τους είναι να
διατηρηθεί η πλήρης χρηματοδό-
τηση του προγράμματος από την
Ε.Ε. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν
η Ε.Ε. να καλύπτει το 75% του προ-
ϋπολογισμού μέχρι το 2012 (85%
σε κράτη που λαμβάνουν ενισχύ-
σεις από το Ταμείο Συνοχής) και
το ποσοστό αυτό να μειωθεί σε
50% και 75% αντίστοιχα την πε-
ρίοδο 2013-2015. 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012 οι περισσότερες
χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα έχουν
αντικαταστήσει την αναλογική
με την ψηφιακή τηλεόραση. Ήδη
η αναλογική τηλεόραση αποτε-
λεί παρελθόν για Γερμανία, Φι-
λανδία, Λουξεμβούργο, Σουη-
δία και Κάτω Χώρες.  
Στην Ελλάδα η ΕΡΤ έχει ήδη ξε-
κινήσει από το 2006 την εκπομ-
πή ψηφιακού σήματος με τέσ-
σερα προγράμματα από πέντε
κέντρα εκπομπής, που καλύπτουν
πάνω από το 70% του πληθυσμού.
Εντός του 2009 θα αναπτυχθεί
και στο υπόλοιπο τμήμα του πλη-
θυσμού μέσω δύο νέων κέντρων

εκπομπής και την παροχή τεσ-
σάρων επιπλέον ψηφιακών “μπου-
κέτων” προγραμμάτων. Επιπλέ-
ον αναμένεται εντός του 2009
η αρχική ανάπτυξη του δικτύου
ψηφιακής τηλεόρασης των ιδιω-
τικών τηλεοπτικών σταθμών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί
να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της
Ε.Ε. απολαμβάνουν τα πλεονε-
κτήματα της ψηφιακής τηλεό-
ρασης και ιδίως του αυξανόμε-
νου φάσματος διαδραστικών τη-
λεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. τη-
λεόραση υψηλής ευκρίνειας, βίν-
τεο κατά παραγγελία), διαθέσι-
μων σε πολλαπλές πλατφόρμες

μετάδοσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των επίγειων, καλωδια-
κών, δορυφορικών δικτύων και
των δικτύων διαδικτυακής και
κινητής τηλεόρασης. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Η διαδικασία μετάβασης της Ευ-
ρώπης προχωρά σύμφωνα με τις
προβλέψεις και με ικανοποιητι-
κούς ρυθμούς, ιδίως σε σύγκρι-
ση με άλλες χώρες ανά την υφή-
λιο. 
“Εντός των επόμενων δύο ετών
και άλλα κράτη-μέλη θα ενταχ-
θούν στην ομάδα των κρατών-
μελών της Ε.Ε. που εισήλθαν πρώ-

τα στην ψηφιακή εποχή. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα ελευθερωθεί ση-
μαντική ποσότητα ραδιοσυχνο-
τήτων, οι οποίες στη συνέχεια
θα είναι δυνατό να χρησιμοποι-
ηθούν για την παροχή νέων τη-
λεοπτικών και ασύρματων υπη-
ρεσιών. Η λήψη συντονισμένων
αποφάσεων για την αξιοποίηση
του λεγόμενου ψηφιακού μερί-
σματος έχει καθοριστική σημα-
σία για την ταχεία οικονομική ανά-
καμψη της Ευρώπης”, δήλωσε η
Βιβιάν Ρέντιγκ, επίτροπος αρ-
μόδια για την κοινωνία της πλη-
ροφορίας και τα μέσα επικοινω-
νίας. 

Ξεχάστε την τηλεόραση όπως την ξέρατε!

Τρόφιμα στους άπορους
Ευρωπαίους χορηγεί η Ε.Ε.
Ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος άρχισε από τα 100 εκατ. ευρώ
το 1987, για να φτάσει τα 305 εκατ. ευρώ το 2008 και τα 500 εκατ. ευρώ το 2009,
χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση των
27 οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι
(δηλαδή το 16% του πληθυσμού
της Ένωσης) ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας, ενώ ο αριθ-
μός τους αναμένεται να αυξηθεί

στα επόμενα δύο χρόνια λόγω
της οικονομικής κρίσης. Σήμερα
περισσότερα από 13 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι επωφελούνται από
το πρόγραμμα χορήγησης τρο-
φίμων της Ε.Ε. Το πρόγραμμα άρ-

χισε να εφαρμόζεται το 1987. Η
τότε ΕΟΚ άρχισε να διανέμει τρό-
φιμα από τα στοκ των γεωργι-
κών προϊόντων που προέκυπταν
λόγω εφαρμογής της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.

Σήμερα περισσότερα από
13 εκατομμύρια
άνθρωποι επωφελούνται
από το πρόγραμμα
χορήγησης τροφίμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Σ ήμερα διαπράττονται περί-
που 59.000 αυτοκτονίες κά-

θε χρόνο στην Ε.Ε. Το 90% των
αποπειρών αυτοκτονίας οφείλε-
ται σε ψυχικές διαταραχές.  Όπως
επισημαίνει η ελληνίδα ευρωβου-
λευτής, “η κατάθλιψη (και η αυ-
τοκτονία που συχνά την ακολου-
θεί) αποτελεί τον αθέατο εχθρό
της Ε.Ε., καθώς εξαιτίας της έχου-
με περισσότερα θύματα απ’ ό,τι
σε τροχαία ή από κακόβολες ενέρ-
γειες. Αν προλάβουμε να θερα-

πεύσουμε την κατάθλιψη, θα προ-
λάβουμε και την αυτοκτονία”, ση-
μειώνει η κ. Τζαμπάζη.   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
όσον αφορά την προώθηση και
την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Πιστεύω σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και στην έγκαιρη πρό-
ληψη και διάγνωση ψυχικών δια-
ταραχών. Για παράδειγμα, χάρη-
κα όταν άκουσα πως στην Ελλά-
δα, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννί-
νων σκέφτεται να κάνει εκπαί-

δευση σε δασκάλους και νηπια-
γωγούς προκειμένου να αντιλαμ-
βάνονται αν υπάρχουν ζητήμα-

τα ψυχικής υγείας στα παιδιά, έτσι
ώστε να μη γίνουν αυτά χρόνιες
παθήσεις”, λέει η κ. Τζαμπάζη και

προσθέτει: “Η κατάθλιψη και η
αυτοκτονία δεν είναι ανάγκη να
υποστηρίζονται μόνο από προ-
γράμματα για την ψυχική υγεία.
Σκεφτείτε ένα άνθρωπο που πα-
λεύει να βρει μια δουλειά και να
επανενταχθεί και έχει το στίγμα
του ψυχικά ασθενή πάνω του. Τι
ωραία που θα αισθανόταν αν γι-
νόταν δάσκαλος π.χ. της ανακύ-
κλωσης σε μια ομάδα παιδιών ή
γερόντων”!  
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της
εισηγητικής έκθεσης στο http://www.eu-
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?ty-
pe=REPORT&reference=A6-2009-
0034&language=EL&mode=XML 

ΣΗΜΕΡΑ: [01] Το Συμβούλιο Γενι-
κών Υποθέσεων και Εξωτερικών σχέ-
σεων ασχολείται στη συνεδρίασή του
με το σχέδιο ανασυγκρότησης της
ευρωπαϊκής οικονομίας, το Αφγανι-
στάν, την ειρηνευτική διαδικασία στη
Μ. Ανατολή αλλά και τα Δ. Βαλκά-
νια. [02] Συνέδριο της Κομισιόν με
θέμα “Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αει-
φόρος Ανάπτυξη”.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουαρίου 2009:

[01] Η ομάδα ειδικών υπό τον Ζακ
ντε Λαροζιέρ θα παρουσιάσει στην
Κομισιόν έκθεση με προτάσεις για
την οικονομία. Οι προτάσεις αυ-
τές θα αποτελέσουν βάση συζή-
τησης στη εαρινή συνεδρίαση του
Συμβουλίου, στα μέσα Μαρτίου.
[02] Εξετάζεται η τροποποίηση
της κοινοτικής οδηγίας που αφο-
ρά την καθυστέρηση αποπληρω-
μής χρεών. Η αφερεγγυότητα στις

πληρωμές “κοστίζει” 450.000 θέ-
σεις εργασίες κάθε έτος, υπολο-
γίζει η Κομισιόν, ενώ από τα “φέ-
σια” χάνονται 23,6 δισ. ευρώ το
χρόνο!
ΠΕΜΠΤΗ 26 Φεβρουαρίου 2009:
Συνεδριάζει η ολομέλεια της Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής με τη συμμετοχή
του επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη,
την Ελευθερία και την Ασφάλεια

Ζακ Μπαρό. Κεντρικά θέματα το
άσυλο και οι πολιτικές μετανά-
στευσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Φεβρουαρίου: [01]
Συνεδριάζει το συμβούλιο υπουρ-
γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων με πρωτοβουλία της
Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλ-
τας. Κεντρικό θέμα η διεθνής συ-
νεργασία απέναντι στο πρόβλημα
της παράνομης μετανάστευσης

και η δημιουργία ευρωπαϊκής υπη-
ρεσίας για τη χορήγηση ασύλου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Μαρτίου: [01] Η τσέ-
χικη προεδρία συγκαλεί άτυπη συ-
νεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου με θέμα τα σχέδια ανα-
συγκρότησης των εθνικών οικο-
νομιών των 27. Προστατευτισμός,
ανταγωνισμός και κοινή αγορά θα
τεθούν στο επίκεντρο της συζή-
τησης.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Μειώνονται
οι τιμές τής
περιαγωγής

Οι πολύ υψηλές διεθνείς τιμές
περιαγωγής στις επικοινωνίες
με κινητό τηλέφωνο επηρεάζουν
σήμερα τουλάχιστον 147 εκα-
τομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, από τους οποίους
37 εκατομμύρια είναι τουρίστες
και 110 εκατομμύρια ταξιδεύουν
λόγω επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων. 
Η δυνατότητα να “κατεβάζου-
με” δεδομένα στο τηλέφωνο χρη-
σιμοποιείται κατά κόρον από τα-
ξιδιώτες με επαγγελματικό σκο-
πό και τους επιτρέπει να έχουν
πρόσβαση από το κινητό τους
σε ένα αρχείο. Οι τιμές που προ-
τείνονται στο νέο κανονισμό
έχουν υπολογίζονται σε 1 ευρώ
ανά μέγκαμπαϊτ. 
Τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου σχετικά με το
νέο κανονισμό για τις τιμές πε-
ριαγωγής εισηγήθηκε ο ευρω-
βουλευτής της ΝΔ Μανώλης Μαυ-
ρομμάτης. Η προτεινόμενη τιμή
ανά Mb είναι 0,001 ευρώ, η προ-
τεινόμενη τιμή αποστολής SMS
από άλλο κράτος-μέλος είναι 0,11
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ενώ η λήψη
SMS εξακολουθεί να είναι δω-
ρεάν. 
Στη γνωμοδότησή του, ο έλλη-
νας ευρωβουλευτής επισημαί-
νει ότι δεν θα πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη ότι ορισμένοι πά-
ροχοι υπηρεσιών κινητής τηλε-
φωνίας έχουν μεγαλύτερο κό-
στος από τους άλλους για την
εγκατάσταση, τη συντήρηση και
την αναβάθμιση των δικτύων κι-
νητής τηλεφωνίας, λόγω των γε-
ωγραφικών ή δημογραφικών συν-
θηκών της περιοχής. 
Όσον αφορά στις τιμές των κλή-
σεων, η πρόταση της Κομισιόν
περιλαμβάνει περαιτέρω στα-
διακή μείωση της ευρωχρέωσης
κλήσεων περιαγωγής ως εξής:
● Εξερχόμενες κλήσεις (λιανι-
κή): 0,40 το 2010, 0.16 ευρώ το
2011 και 0,34 ευρώ το 2012.
● Εισερχόμενες κλήσεις (λια-
νική): 0.16 ευρώ το 2010, 0.13 ευ-
ρώ το 2011, 0.10 ευρώ το 2012.
● Παροχή κλήσης περιαγωγής
(χονδρική): 0.23 ευρώ το 2010,
0.20 ευρώ το 2011, 0.17 ευρώ το
2012.

ΣΤΗΝ Ε.Ε. σημειώνονται κάθε
χρόνο περίπου 59.000 αυτο-
κτονίες, το 90% των οποίων
οφείλεται σε ψυχικές διαταρα-
χές. Ένα στα τέσσερα άτομα
εκδηλώνει προβλήματα ψυχι-

κής υγείας τουλάχιστον μία φο-
ρά κατά τη διάρκεια της ζωής
του, ενώ η κατάθλιψη θα είναι
η πιο συνηθισμένη αρρώστια
του ανεπτυγμένου κόσμου και
η δεύτερη αιτία αναπηρίας μέ-

χρι το 2020. Τα συγκλονιστικά
αυτά στοιχεία περιλαμβάνον-
ται στην εισηγητική έκθεση της
ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ
Ευαγγελίας Τζαμπάζη στην ει-
σηγητική της έκθεση για το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθε-
ση της κ. Τζαμπάζη υιοθετήθη-
κε ομόφωνα από την επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεί-
ας και Ασφάλειας των Τροφί-
μων.

Αυτοκτονίες - τροχαία:
Σημειώσατε... ένα!
Περισσότεροι είναι οι αυτόχειρες απ’ ό,τι τα θύματα τροχαίων στους δρόμους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει έρευνα

Ομόφωνα εγκρίθηκε η
εισήγηση της ευρωβου-
λευτού Ε. Τζαμπαζη, που
προτείνει η Ε.Ε. να λάβει
μέτρα για την έγκαιρη
πρόληψη και διάγνωση
των ψυχικών διαταραχών
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Μ
εταξύ αυτών συμπεριλαμ-
βάνεται η παρενόχληση στον

κυβερνοχώρο (παρενόχληση παι-
διών σε διαδικτυακούς ιστότο-
πους ή μέσω κινητών μηνυμάτων),
η παρενόχληση από ενήλικες που
επιχειρούν να αποκτήσουν φιλι-
κές σχέσεις με παιδιά με την πρό-
θεση να τα κακοποιήσουν σε-
ξουαλικά και η επικίνδυνη συμ-
περιφορά όπως η αποκάλυψη προ-
σωπικών πληροφοριών.  

Οι εταιρείες συμφώνησαν να συμ-
βάλουν στον περιορισμό των κιν-
δύνων αυτών: 
01. Παρέχοντας ένα εύχρηστο
και προσβάσιμο “πλήκτρο ανα-
φοράς καταχρήσεων”, που θα επι-
τρέψει στους χρήστες να καταγ-
γέλλουν τυχόν φαινόμενα ανάρ-
μοστης επαφής ή συμπεριφοράς
άλλου χρήστη με ένα κλικ. 
02. Εξασφαλίζοντας ότι τα στοι-

χεία ταυτότητας στο Διαδίκτυο
και οι κατάλογοι επαφών χρηστών
ιστότοπων ηλικίας κάτω των 18
ετών θα χαρακτηρίζονται εξ ορι-
σμού “ως προσωπικού χαρακτή-
ρα”. Έτσι, θα είναι δυσκολότερο
για κάθε κακοπροαίρετο τρίτο
να έρχεται σε επαφή με νεαρά
άτομα. 
03. Εξασφαλίζοντας ότι τα προ-
σωπικά στοιχεία των χρηστών ηλι-
κίας κάτω των 18 ετών δεν μπο-
ρούν να αποτελούν αντικείμενο
αναζήτησης (εντός των ιστότο-
πων ή με μηχανές αναζήτησης).  
04. Εξασφαλίζοντας ότι οι δυ-
νατότητες προστασίας των προ-
σωπικών τους στοιχείων είναι εμ-
φανέστατες και προσβάσιμες ανά
πάσα στιγμή, ώστε οι χρήστες να
μπορούν να αποφασίζουν εάν μό-
νο οι φίλοι τους ή ολόκληρη η υφή-
λιος θα έχει πρόσβαση στα στοι-
χεία ταυτότητάς τους στο Διαδί-
κτυο. 
05. Παρεμποδίζοντας τη χρήση
των υπηρεσιών τους από ανηλί-
κους, εξασφαλίζοντας για παρά-
δειγμα ότι εάν ένας ιστότοπος
κοινωνικής δικτύωσης αφορά εφή-
βους ηλικίας άνω των 13 ετών,
θα είναι δύσκολο για νεαρότερα
άτομα να εγγραφούν σε αυτόν.
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύω-
σης θα ενημερώσουν την Επιτροπή
σχετικά με τις επιμέρους πολιτι-
κές ασφαλείας τους για τον τρό-
πο με τον οποίο εφαρμόζουν τις
αντίστοιχες αρχές για το θέμα

αυτό μέχρι τον Απρίλιο του 2009. 
“Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρώ-
τη ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά
με την κοινωνική δικτύωση. Πρό-
κειται για σημαντικό βήμα προ-
όδου ώστε τα παιδιά μας να εί-

ναι ασφαλέστερα στους ιστότο-
πους κοινωνικής δικτύωσης ανά
την Ευρώπη,” δήλωσε η ευρω-
παία επίτροπος για θέματα Κοι-
νωνίας της Πληροφορίας Βιβιάν
Ρέντινγκ. “Η κοινωνική δικτύωση

έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυ-
ξης στην Ευρώπη, μπορεί να συμ-
βάλει στην τόνωση της οικονο-
μίας μας και να καταστήσει δια-
λογικότερη την κοινωνία μας, εφό-
σον τα μικρά παιδιά και οι έφη-
βοι έχουν εμπιστοσύνη και δια-
θέτουν τα αναγκαία εργαλεία για
την προστασία τους, όταν κάνουν
‘φίλους’ και μοιράζονται τις προ-
σωπικές τους πληροφορίες στο
διαδίκτυο”.

ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύω-
σης αποτελούν ένα νέο κοινωνι-
κό και οικονομικό φαινόμενο, έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον 41,7
εκατ. τακτικών χρηστών στην Ευ-
ρώπη και έχουν συμβάλει στη με-
ταβολή του τρόπου με τον οποίο
επικοινωνούμε μέσω του διαδι-
κτύου. Η χρήση των κοινωνικών
δικτύων αυξήθηκε το προηγού-
μενο έτος κατά 35% στην Ευρώ-
πη και αναμένεται να υπερδιπλα-
σιαστεί φθάνοντας τα 107,4 εκατ.
χρήστες μέχρι το 2012. Εκτός από
τα αμερικάνικα Facebook, You-
tube and Myspace, ευρωπαϊκές
εταιρείες δημιούργησαν τα δικά
τους site κοινωνικής δικτύωσης -
το φιλανδικό Habbo Hotel με 89
εκατ. μέλη, το βελγικό Netlog με
17 εκατ. μέλη, το γαλλικό Skyrock
με 18 εκατ. μέλη, τα γερμανικά
StudiVZ.de με 14 εκατ. μέλη και
Dailymotion με 11 εκατ. μέλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από τους μισούς
έφηβους στην Πολωνία και το 34%
των νεαρών Βέλγων μεταξύ 12
και 17 ετών έγιναν στόχος παρε-
νόχλησης και εκφοβισμού, είτε
μέσω του ίντερνετ είτε μέσω μη-
νυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.
Το 80% των γονιών στην Ελλά-
δα, τη Γαλλία και την Πορτογα-
λία ανησυχούν ότι τα παιδιά τους
θα πέσουν θύματα παρενόχλη-
σης μέσω διαδικτύου ή sms, σύμ-
φωνα με το Ευρωβαρόμετρο του
2008, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε.
των 27 είναι 54%.
Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν

στη δημοσιότητα από την Κομι-
σιόν με αφορμή την 10η Φε-
βρουαρίου, ημέρα ασφαλούς ίν-
τερνετ. Ο εκφοβισμός μέσω ίν-
τερνετ αφορά την άσκηση λεκτι-
κής ή ψυχολογικής πίεσης, που
μπορεί να εκφραστεί ως κοροϊ-
δία, προσβολή, απειλή, διασπο-
ρά φημών, δυσφήμιση, δυσάρε-
στα σχόλια. 
Σύμφωνα με έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε τον περασμένο Ιού-
λιο αυτού του είδος η ψυχολογι-
κή βία που ασκείται μέσω ίντερ-
νετ αφορά όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Το 34% των βέλγων εφή-

βων έπεσαν θύμα εκφοβισμού
ενώ το 52% των πολωνών χρη-
στών ίντερνετ βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με πρακτικές παρενόχλη-
σης μέσω ίντερνετ ή κινητών. 
Στην Ιρλανδία έρευνα του Εθνι-
κού Κέντρου Τεχνολογίας στην
Εκπαίδευση έδειξε ότι οι πιο συ-
νηθισμένοι τρόπο ψυχολογικής
βίας μέσω ίντερνετ ήταν τα απει-
λητικά ή επιθετικά μηνύματα, η
δημοσίευση φωτογραφιών ή βίν-
τεο με σκοπό την προσβολή.
Έρευνα που διεξήχθη για λογα-
ριασμό της βρετανικής υπηρε-
σίας Παιδιού έδειξε ότι το 34%

των παιδιών μεταξύ 12 και 15 απάν-
τησαν ότι παρενοχλήθηκαν μέ-
σω ίντερνετ. 
Το 62,8% των ευρωπαίων γονέ-
ων δεν θα άφηναν το παιδί τους
να δημιουργήσει ένα δικό του προ-
φίλ σε μια ιντερνετική κοινότη-
τα, σύμφωνα με το Ευρωβαρό-
μετρο του 2008. Πιο αυστηροί
είναι οι γονείς στην Ισπανία, τη
Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία
και το Λουξεμβούργο με το 70%
να απαντά ότι απαγορεύει την
εγγραφή σε ιστοτόπους κοινω-
νικής δικτύωσης. Πάντως ένας
στους δύο γονείς απαντά ότι συ-

ζητά με το παιδί του για τις δρα-
στηριότητές του στο ίντερνετ και
παίρνει μέτρα προστασίας των
παιδιών.
● Δείτε το βίντεο της καμπάνιας
της Κομισιόν κατά του εκφοβι-
σμού παιδιών μέσω ίντερνετ στο:
http://ec.europa.eu/avservices/vi-
deo/video_prod_en.cfm?type=de-
tail&prodid=8520&src=1 
>>Επισκεφτείτε επίσης: http://ec.
europa.eu/saferinternet, www.keep-
control.eu, http:// www.saferin-
ternet.org και http:// ec.europa.eu
/information_society/activities/so-
cial_networking/index_en.htm

Παρενόχληση στον κυβερνοχώρο: εύκολα θύματα τα παιδιά

ΔΕΚΑΕΠΤΑ μεγάλες εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο δια-
δίκτυο υπέγραψαν για πρώτη φο-
ρά ευρωπαϊκή συμφωνία για τη
βελτίωση της ασφάλειας ιστο-
τόπων κοινωνικής δικτύωσης για

χρήστες κάτω των 18 ετών. Με-
ταξύ αυτών συμπεριλαμβάνον-
ται οι εταιρείες Arto, Bebo, Dai-
lymotion, Facebook, Giovani.it,
Google/YouTube, Hyves, Micro-
soft Europe, Myspace, Nasza-kla-

za.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, Stu-
diVZ, Sulake/Habbo Hotel,
Yahoo!Europe και Zap.lu. Εκπρό-
σωποι των σημαντικότερων ιστο-
τόπων κοινωνικής δικτύωσης στην
Ευρώπη βρέθηκαν στο ίδιο τρα-

πέζι, σε ημερίδα της Κομισιόν με
θέμα το ασφαλέστερο ίντερνετ
και αναγνώρισαν την ευθύνη που
φέρουν για τον εντοπισμό των
κινδύνων που ενδέχεται να αν-
τιμετωπίσουν οι ανήλικοι. 

Facebook, Myspace και YouTube
υπέρ ενός ασφαλέστερου Ιντερνετ
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τις επιμέρους
πολιτικές ασφαλείας τους το αργότερο μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο

«Πρόκειται για
σημαντικό βήμα προόδου
ώστε τα παιδιά μας να
είναι ασφαλέστερα στους
ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης ανά την
Ευρώπη», δήλωσε η
ευρωπαία επίτροπος για
θέματα Κοινωνίας της
Πληροφορίας Βιβιάν
Ρέντινγκ
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Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Τ
ριανταπέντε χρόνια στη δη-
μοσιογραφία και όμως για τον

Μανώλη Μαυρομάτη, τη φωνή πί-
σω από κορυφαία αθλητικά γε-
γονότα, τα πέντε χρόνια της θη-
τείας του στο ευρωκοινοβούλιο
ήταν πιο συμπυκνωμένα από άπο-
ψη εμπειριών. Όπως τονίζει στη
συνέντευξή του στη “Μ”, η πολύ
δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία
περιήλθαν τα κράτη λόγω της οι-
κονομικής κρίσης, κατέδειξε τη
σημασία της Ε.Ε. “Σκεφτείτε τα
κράτη εκτός Ε.Ε. Η κατάσταση
θα ήταν τραγική” σημειώνει, το-
νίζοντας ότι η ψήφος στις ευ-
ρωεκλογές είναι ψήφος εμπιστο-
σύνης στην Ε.Ε. 

Τι αποκομίσατε από την κοινο-
βουλευτική σας θητεία; Η δική
μου εμπειρία στα πέντε αυτά χρό-
νια είναι πιθανότητα περισσό-
τερη από τα 35 χρόνια της δη-
μοσιογραφικής μου ιδιότητας.
Δεν κάνουμε τουρισμό, όπως κά-
ποιοι πίστευαν μέχρι πρότινος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
είναι ανίσχυρο, δεν αποφασί-
ζουν μόνοι τους οι ηγέτες. Εγώ
έχω δει δικό μας προϋπολογι-
σμό του 2007-2013 που ψήφισε
το ΕΚ στην ολομέλεια και στη
συνέχεια το Συμβούλιο προσπά-
θησε να κάνει περικοπές. Οι ευ-
ρωβουλευτές απάντησαν “ή το
δέχεστε ή φεύγουμε”. Αυτοί νό-

μιζαν ότι παίζουμε και τελικά οι
ευρωβουλευτές έφυγαν από τη
διαβούλευση. Ξέρετε πότε ψη-
φίστηκε ο προϋπολογισμός; Ένα
χρόνο μετά και αφού μας κάλε-
σαν πάλι και είπαν “δεχόμαστε
αυτά τα οποία λέτε”. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
μια πολύ μεγάλη σχολή, είναι απε-
λευθέρωση από τη μικροπολιτι-
κή. Όταν βρίσκομαι δίπλα δίπλα
με τον τέως πρωθυπουργό του
Βελγίου, που είναι απλός ευρω-
βουλευτής, τον τέως πρωθυπουργό
της Τσεχίας κ.ά. και έχουμε και
οι δύο από δύο λεπτά για να μι-
λήσουμε, όταν ψηφίζω κατά τον
ίδιο τρόπο, όταν μπορώ να μη γί-
νομαι παραπολιτικός επειδή πί-
νω καφέ με έναν ευρωβουλευτή
του ΚΚΕ... Σκεφτείτε να συνέβαι-
νε αυτό στην Ελλάδα. Εδώ όλοι
οι βουλευτές της Ελλάδας ψηφί-
ζουμε με βάση τη συναίνεση για
θέματα της χώρας μας. Τέτοια
συναίνεση δεν υπάρχει περίπτω-
ση να βρεθεί στο εθνικό κοινο-
βούλιο. 

Τελικά γιατί αξίζει να ψηφίσει
κάποιος στις ευρωεκλογές; Δυ-
στυχώς έπρεπε να φτάσουμε στην
παγκόσμια οικονομική κρίση, για
να αντιληφθούμε πόσο σημαντι-
κό είναι για τα κράτη-μέλη που
βρίσκονται όχι απλώς στην Ε.Ε.
ως μέλη αλλά και στην ευρωζώ-
νη. Σκεφτείτε τα κράτη εκτός Ε.Ε.
Η κατάσταση θα ήταν τραγική.
Λόγω της παγκόσμιας κρίσης και

λόγω του ευρώ βλέπετε αυτή στιγ-
μή τη Μ. Βρετανία, τη Σουηδία
και τη Δανία να επιζητούν ταχύ-
τατα την είσοδό τους στο ευρώ. 

Δηλαδή η ψήφος στις ευρωε-
κλογές είναι ψήφος εμπιστοσύ-
νης στην Ε.Ε.; Είναι μία ψήφος
εμπιστοσύνης, ακριβώς. Η παγ-
κόσμια κρίση έρχεται να αναδεί-
ξει πολλά άλλα θέματα. Τη συ-
νοχή των κρατών-μελών, την αλ-
ληλοϋποστήριξη, τις διμερείς σχέ-
σεις οι οποίες επιταχύνονται, την
κοινή πολιτική η οποία έρχεται
να αντιμετωπίσει τις κλιματικές
αλλαγές, τις σχέσεις της Ευρώ-
πης με τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ,
την Αφρική. Αυτά όλα δεν μπο-

ρούν να περνούν έτσι, χωρίς να
γνωρίζουμε εμείς τι είναι και τι
προσφέρει η Ε.Ε. Και εδώ υπάρ-
χει μια ομολογία δημοσιογραφι-
κή: Υπάρχει δυστυχώς έλλειμμα
πληροφόρησης στους έλληνες
πολίτες. 
Δεν μπορούμε, όταν μας συμφέ-
ρει να λέμε “ζητώ από την Ε.Ε.”,
όταν δεν μας συμφέρει “έξω από
την Ε.Ε.” ή “τι κάνει η Ε.Ε.;” Ό,τι
προτάσσει η Ε.Ε. η Ελλάδα ως μέ-
λος πρέπει να το εφαρμόσει, έχου-
με υπογράψει τις συνθήκες. Ας
δουν όσοι είναι ενάντιοι στην Ε.Ε.
τι συμβαίνει και μετά να πουν αν
θέλουμε να είμαστε μέσα ή έξω. 

Και οι πολιτικοί στην Ελλάδα πολ-
λές φορές χρησιμοποιούν την
Ε.Ε. ως άλλοθι, λέγοντας “αυτά
είναι επιταγές των Βρυξελλών
δεν έχουμε περιθώριο δράσης”.
Σωστό. Μα όταν οι συνθήκες μάς
υπαγορεύουν τις οδηγίες, δεν μπο-
ρεί εμείς να μην ενσωματώνου-
με τις οδηγίες, επειδή δεν μας
συμφέρει κάτι. Για αυτό υπάρχει
άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, υπάρχει το Συμβούλιο, οι
αρχηγοί των κρατών-μελών...
Υπάρχει μία σειρά διαδικασιών
για να φτάσουμε στο τελικό απο-
τέλεσμα. 

Αναφέρατε την έννοια της συ-
νοχής των ευρωπαϊκών κρατών
απέναντι στην οικονομική κρί-
ση. Σε αυτή τη συγκυρία βλέπουμε
να γίνονται μεμονωμένες προ-
σπάθειες, να εισάγονται πολιτι-
κές προστατευτισμού... Ο Σαρ-
κοζί δεν μπορεί να πάει κόντρα
στο ρεύμα της Ε.Ε., δεν μπορεί
να χαρίσει λεφτά. Δικά του αν
ήταν, ναι. Αλλά δεν μπορεί να τα
εντάξει στο πλαίσιο μιας οικονο-
μικής ενίσχυσης, έστω και αν πρό-
κειται για την κρίση.

Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η με-
γαλύτερη πρόκληση για την Ε.Ε.
τα επόμενα χρόνια; Μεγαλύτε-
ρη πρόκληση και για την Ελλά-
δα και για την Ε.Ε. είναι το Σύμ-
φωνο Σταθερότητας. Επίσης το
να ψηφίσουν οι Ιρλανδοί τη με-
ταρρυθμιστική συνθήκη της Λι-
σαβόνας, ώστε να μπει σε εφαρ-
μογή από το 2010. Πιστεύω ότι
αυτή η πορεία εξαρτάται κατά
πολύ από την ενδυνάμωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
προσεχείς εκλογές και αυτός εί-
ναι ένας λόγος για τον οποίο η
κυβέρνηση της ΝΔ λέει ότι πρό-
κειται για σημαντικές εκλογές
και όχι για εκλογές χαλαρής ψή-
φου. Με αυτόν τον τρόπο πρέ-
πει να τις αντιμετωπίσουν και οι
έλληνες πολίτες, διότι έχουμε
ανάγκη την Ε.Ε.

“ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κοινοβούλιο
είναι μια πολύ μεγάλη σχολή,
είναι απελευθέρωση από τη μι-
κροπολιτική. Όταν βρίσκομαι
δίπλα δίπλα με τον τέως πρω-
θυπουργό του Βελγίου, που εί-
ναι απλός ευρωβουλευτής, τον

τέως πρωθυπουργό της Τσεχίας
και άλλες τέτοιες προσωπικό-
τητες και έχουμε και οι δύο από
δύο λεπτά για να μιλήσουμε, όταν
ψηφίζω κατά τον ίδιο τρόπο, όταν
μπορώ να μη γίνομαι παραπο-
λιτικός επειδή πίνω καφέ με έναν

ευρωβουλευτή του ΚΚΕ... Σκε-
φτείτε να συνέβαινε αυτό στην
Ελλάδα. Εδώ όλοι οι βουλευτές
της Ελλάδας ψηφίζουμε με βά-
ση τη συναίνεση για θέματα της
χώρας μας. 
Τέτοια συναίνεση δεν υπάρχει

περίπτωση να βρεθεί στο εθνι-
κό κοινοβούλιο”, υπογραμμίζει,
σε συνέντευξη που παραχωρεί
στο ένθετο “Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ”
της “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ“ της Τρίτης
ο ευρωβουλευτής ΝΔ Μανώλης
Μαυρομάτης.

«Ψήφος
εμπιστοσύνης
στην Ε.Ε.
η ψήφος στις
ευρωεκλογές»
«Δεν κάνουμε τουρισμό, όπως κάποιοι
πίστευαν μέχρι πρότινος. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν είναι ανίσχυρο, 
δεν αποφασίζουν μόνοι τους οι ηγέτες»,
τονίζει ο ευρωβουλευτής ΝΔ 
Μανώλης Μαυρομάτης

Είπε:
«Δεν μπορούμε, 
όταν μας συμφέρει να
λέμε ‘ζητώ από την Ε.Ε.‘,
όταν δεν μας συμφέρει
‘έξω από την Ε.Ε.‘ ή ‘τι
κάνει η Ε.Ε.‘. Ό,τι προτάσ-
σει η Ε.Ε., η Ελλάδα ως
μέλος πρέπει να το εφαρ-
μόσει, έχουμε υπογράψει
τις συνθήκες. Ας δουν
όσοι είναι ενάντιοι στην
Ε.Ε. τι συμβαίνει και μετά
να πουν αν θέλουμε να
είμαστε μέσα ή έξω»
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ευρωβουλευτής ΕΛΚ-ΕΔ, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Ιντερνετ: Προστασία παιδιών και επιμόρφωση γονέων

Είναι γεγονός σήμερα ότι η
χρήση του διαδικτύου απο-

τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας του σύγχρο-
νου και αναπτυγμένου κόσμου.
Ένα “κλικ” με το ποντίκι του ηλε-
κτρονικού μας υπολογιστή αρ-
κεί, για να μας εισαγάγει στον
περίφημο κόσμο του ίντερνετ,
όπου πραγματικά μπορείς να
βρεις, αλλά και να κάνεις σχε-
δόν τα πάντα. Εύρεση πληρο-
φοριών και ειδήσεων, έρευνα,
αγοραπωλησίες, επενδύσεις, πλη-
ρωμές, ταξίδια και παιχνίδια εί-
ναι μερικές από τις πιο δημοφι-
λείς χρήσεις του διαδικτύου.  Ίσως
το σημαντικότερο πλεονέκτημα
στον κόσμο του διαδικτύου εί-
ναι η ταχύτητα των πληροφο-
ριών και η πληθώρα των επιλο-
γών που μπορεί να έχει κάποιος
χρησιμοποιώντας το. 
Η ευρεία χρήση του διαδικτύου
όμως ελλοχεύει και πολλούς κιν-
δύνους, που απορρέουν κυρίως
από την ελλιπή προστασία των
χρηστών, ιδιαίτερα των νεότε-
ρων ηλικιακών ομάδων. Με τη
διάδοση των νέων τεχνολογιών
και την αύξηση των γνώσεων
στον τομέα της πληροφορικής,
τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και
περισσότερο στον κίνδυνο του
παράνομου περιεχομένου και
των βλαβερών συμπεριφορών,
όπως η παρενόχληση, η παιδική
πορνογραφία, οι συναναστρο-
φές με βλέψεις σεξουαλικής εκ-
μετάλλευσης στο διαδίκτυο (το
αποκαλούμενο “grooming”), ο
εκφοβισμός, η διάδοση ρατσι-
στικών μηνυμάτων και η υποκί-
νηση του αυτοτραυματισμού, της
ανορεξίας και της αυτοκτονίας. 
Πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο
έδειξε ότι το 74% των παιδιών
ηλικίας 12-15 ετών χρησιμοποιεί
καθημερινά το διαδίκτυο επί του-
λάχιστον τρεις ώρες. Συγκεκρι-
μένα στην Ελλάδα το 88,5% των
εφήβων έχει πρόσβαση στο ίν-
τερνετ, ενώ ένας στους τέσσε-
ρις έχει δεχθεί online παρενό-
χληση. Ωστόσο, απογοητευτικό
είναι το γεγονός ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των γονιών
δεν γνωρίζει πώς να προστα-
τεύσει τα παιδιά της από τέτοι-
ου είδους κινδύνους, καθώς οι
έλληνες γονείς μειονεκτούν έναν-
τι των παιδιών τους στη χρήση
του ίντερνετ. 
Όπως καταδεικνύει η ίδια έρευ-
να, στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες το ποσοστό των γο-
νέων που χρησιμοποιεί το ίντερ-
νετ ξεπερνά το αντίστοιχο πο-
σοστό των παιδιών. Σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο η διαφορά αγγίζει

κατά μέσο όρο τις 9 ποσοστι-
αίες μονάδες (84% οι γονείς, 75%
τα παιδιά) και προκύπτει κυρίως
από το χαμηλό ποσοστό χρήσης

στα παιδιά ηλικίας 6-10ετών. Στις
μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά
γονέων - παιδιών σχεδόν εξα-
λείφεται. Στην Ελλάδα εύκολα

διαπιστώνει κάποιος πως το φαι-
νόμενο είναι αντίστροφο, κα-
θώς τα παιδιά σε σχεδόν όλο το
ηλικιακό εύρος ξεπερνούν κατά

πολύ τους γονείς τους στη χρή-
ση διαδικτύου, γεγονός που δυ-
σχεραίνει σημαντικά το έργο της
παρακολούθησης των παιδιών
από τους γονείς τους. 
Η Ε.Ε. έχει αναλάβει ποικίλες
δράσεις, προκειμένου να παρέ-
χεται μεγαλύτερη προστασία στη
χρήση του διαδικτύου και των
νέων τεχνολογιών. Πρόσφατα
τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πρό-
γραμμα για ασφαλέστερο δια-
δίκτυο, το Safer Internet Plus,
που καλύπτει την περίοδο 2009-
2013, με προϋπολογισμό συνο-
λικού ύψους 55.000.000 ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραμμα αποβλέ-
πει τόσο στην προστασία των
παιδιών σε ένα όλο και πιο πε-
ρίπλοκο ηλεκτρονικό επιγραμ-
μικό κόσμο, όσο και στην ενη-
μέρωση των καταναλωτών γύ-
ρω από την ασφαλή χρήση των
υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού.
Με το νέο πρόγραμμα επίσης
θα συγχρηματοδοτηθούν καμ-
πάνιες ενημέρωσης για την αύ-
ξηση της ευαισθητοποίησης του
κοινού, αποσκοπώντας στην εν-
δυνάμωση της γνώσης της νε-
ολαίας και των γονέων, καθώς
η ελλιπής ψηφιακή γνώση αυ-
ξάνει σημαντικά τους φόβους
τους. 
Στη χώρα μας στο πλαίσιο αυ-
τού του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος λειτουργεί η ανοιχτή γραμ-
μή “Safeline” και το όργανο αυ-
τορρύθμισης για το περιεχόμε-
νο του ίντερνετ “Safenet”. Η ανοι-
χτή γραμμή “Safeline” δέχεται
καταγγελίες για δικτυακούς τό-
πους και υπηρεσίες νέων (news-
groups) που εντοπίζονται στο
διαδίκτυο και περιέχουν εικό-
νες κακοποίησης παιδιών, ρα-
τσιστικό και ξενοφοβικό περιε-
χόμενο ή οτιδήποτε άλλο μπο-
ρεί να θεωρηθεί παράνομο ή
ότι αντιβαίνει στον ελληνικό νό-
μο. Επίσης η “Safeline” είναι κα-
τά κάποιο τρόπο ο συνδετικός
κρίκος ανάμεσα στο χρήστη και
στην Ελληνική Αστυνομία. 
Από ό,τι μπορούμε να συμπε-
ράνουμε, η ασφάλεια στο δια-
δίκτυο είναι πράγματι πολυδιά-
στατο ζήτημα, το οποίο η ευ-
ρωπαϊκή αλλά και η διεθνής κοι-
νότητα καλείται να αντιμετω-
πίσει με οργανωμένο και συ-
στηματικό τρόπο. Τα μέχρι τώ-
ρα δεδομένα καταδεικνύουν
με σαφήνεια ότι η ασφάλεια των
παιδιών στο διαδίκτυο μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας

πολυεπίπεδης προσέγγισης, η
οποία πρέπει να έχει ως στόχο
να αυξήσει τη γνώση και την πρό-
ληψη. 

Με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την αύξηση των
γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, τα παιδιά εκτίθεν-
ται ολοένα και περισσότερο στον κίνδυνο του παράνομου
περιεχομένου και των βλαβερών συμπεριφορών, όπως η
παρενόχληση, η παιδική πορνογραφία, οι συναναστροφές
με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο, ο
εκφοβισμός, η διάδοση ρατσιστικών μηνυμάτων και η υπο-
κίνηση του αυτοτραυματισμού, της ανορεξίας και της αυτο-
κτονίας
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