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Μονόδρομος για την ΕΕ μία νέα ομοσπονδία

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η απόλυση
του αρθρογράφου

Η οικονομική κρίση δυναμίτισε τα θεμέλια της Ευρώπης

Του Γιώργου Αγγελόπουλου

Του Joschka Fischer

Η ΔΕΞΙΑ ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post ανακοίνωσε
την προηγούμενη βδομάδα την απόλυση του αρθρογράφου
της, Λάρι Ντέρφνερ, επειδή υπερασπίστηκε στο προσωπικό
μπλογκ του «το δικαίωμα των Παλαιστινίων να χρησιμοποιούν την τρομοκρατία» κατά της ισραηλινής κατοχής. Η αγγλόφωνη εφημερίδα δέχθηκε εκατοντάδες διαμαρτυρίες
και ματαιώσεις συνδρομών. Ο Ντέρφνερ, ένας αμερικανικής καταγωγής Ισραηλινός, έσπευσε να εξηγήσει «πως δεν
είχε πρόθεση να ενθαρρύνει την τρομοκρατία, αντιθέτως»,
ήθελε όμως «να προκαλέσει ένα σοκ στους Ισραηλινούς και
στους φίλους του Ισραήλ για να τους δείξει σε ποιες ακρότητες έχουμε οδηγήσει τους Παλαιστίνιους, στους οποίους
αρνούμαστε το δικαίωμα στην ανεξαρτησία».
Γεννημένος το 1951 στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στο
Λος Αντζελες, ο Ντέρφνερ μετανάστευσε το 1985 στο
Ισραήλ και σήμερα ζει στο Μοντιίν με
Αν και ο Λάρι
την οικογένειά του. «Ενώ πιστεύω ότι
Ντέρφνερ εξή- οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να
γησε πως δεν καταφεύγουν στην τρομοκρατία εναυπερασπίζεται ντίον μας, δεν θέλω να το κάνουν και,
την τρομοκρα- ως Ισραηλινός, θα κάνω ό,τι χρειάζεται
για να εμποδίσω έναν Παλαιστίνιο, κατία, εντούτοις
έχασε τη δου- ταπιεσμένο ή όχι, να σκοτώσει έναν
από τους συμπατριώτες μου», είχε γράλειά του
ψει ο Ντέρφνερ στο επίμαχο δημοσίευμα, στο μπλογκ του. Όσο κι αν ζήτησε
συγγνώμη, όσο κι αν διευκρίνισε πως
τάσσεται κατά της τρομοκρατίας, όσο
κι αν εξήγησε πως το σχόλιό του απομονώθηκε και παραποιήθηκε δεν έπεισε τους εργοδότες
του, ούτε άλλωστε και τους περισσότερους αναγνώστες.
Άλλοι ωστόσο εξέφρασαν αντιρρήσεις για τον τρόπο που
αντιμετωπίστηκε. Ο Μπάρι Ρούμπιν, καθηγητής στο Διεπιστημονικό Κέντρο (IDC) της Χερτσλίγια, υπογραμμίζει σε
άρθρο του πως οι αρθρογράφοι πρέπει να απολύονται όταν
το γράψιμό τους δεν είναι ενδιαφέρον ή αν γράφουν ανακρίβειες ως προς τα γεγονότα, όχι επειδή γράφουν κάτι
που δεν αρέσει στον κόσμο, πως απάντηση στη διαφωνία
δεν μπορεί να είναι η προσπάθεια να καταστραφεί και να
φιμωθεί αυτός που υποστηρίζει το αντίθετο επιχείρημα,
πως τα ίδια με τον Ντέρφνερ υποστηρίζει και ο Γκίντεον
Λέβι στη «Haaretz, ότι δηλαδή η τρομοκρατία είναι σφάλμα
του Ισραήλ, το οποίο δεν έχει κάνει αρκετές παραχωρήσεις
και εξακολουθεί να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους. Δεν
απολύεις κάποιον για τις απόψεις του. Αν πιστεύεις πως
έχει λάθος, τότε απαντάς στην ουσία των επιχειρημάτων
του, τονίζει ο Ρούμπιν. Στον Ντέρφνερ, προσθέτει, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι η θέση του υπονοεί πως αν το
Ισραήλ τερματίσει την κατοχή και αποδεχθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, η τρομοκρατία και το μίσος θα σταματήσουν.
Πολλοί σε όλο τον κόσμο δεν το πιστεύουν και έχουν επιχειρήματα...

ιγά-σιγά, γίνεται κατανοητό πως ολόκληρο το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης κινδυνεύει από την οικονομική
κρίση, η οποία αμείλικτα αποκαλύπτει όλες τις
αδυναμίες της Ευρωζώνης. Οι αδυναμίες αυτές ουσιαστικά είναι περισσότερο πολιτικές, παρά οικονομικές. Η συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε μια νομισματική ένωση, αλλά η πολική ένωση που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του κοινού νομίσματος παρέμεινε μια απλή υπόσχεση. Το ευρώ και οι χώρες που το υιοθέτησαν πληρώνουν τώρα αυτό
το τίμημα. Η Ευρωζώνη βρίσκεται στη σαθρή βάση μιας συνομοσπονδίας κρατών, που έχουν δεσμευτεί τόσο για τη νομισματική ένωση, όσο και
για τη διατήρηση της δημοσιονομικής τους κυριαρχίας. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δε μπορεί
να λειτουργήσει σε περίοδο κρίσης.
Στην αρχή της κρίσης, την περίοδο 2007-2008,
τα βασικά μειονεκτήματα της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να έχουν διορθωθεί αν η Γερμανία συμ-
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Ιστορικά, ποτέ δεν λειτούργησε καμία
συνομοσπονδία, καθώς το ζήτημα της
κυριαρχίας παραμένει άλυτο

φωνούσε σε ενιαία αντιμετώπιση της κρίσης.
Ωστόσο, οι Γερμανοί αξιωματούχοι προτίμησαν
να διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία και
να ακολουθήσουν μια συνομοσπονδιακή προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη. Ιστορικά, ποτέ
δεν λειτούργησε καμία συνομοσπονδία, καθώς
το ζήτημα της κυριαρχίας (και συνεπώς της εξουσίας και της νομιμότητας) παραμένει άλυτο. Το
ίδιο συνέβη και με τις ΗΠΑ. Μετά τη νίκη της ανεξαρτησίας, οι αμερικανικές αποικίες θέλησαν να
συνδεθούν χαλαρά σε μία μορφή συνομοσπονδίας. Ωστόσο το σύστημα απέτυχε οικονομικά
και σύντομα η χώρα προχώρησε σε ομοσπονδία.
Σήμερα, η Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη, αντιμετωπίζει μια παρόμοια κατάσταση, με τη διαφορά ότι οι ιστορικές συνθήκες για
μια περαιτέρω ολοκλήρωση είναι πιο περίπλοκες και πιο δύσκολες απ’ ό,τι ήταν στην Αμερική.
Η Ευρώπη έχει τρεις επιλογές. Πρώτον, να συνεχίσει την πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα,
κάτι που θα κλιμακώσει και θα παρατείνει την
κρίση. Δεύτερον, να επιτρέψει την κατάρρευση
της νομισματικής ένωσης, κάτι που θα οδηγούσε στον όλεθρο το ίδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο. Τρίτον, η Ευρώπη θα μπορούσε να προχωρήσει σε
μια πραγματική οικονομική και πολιτική ολο-

κλήρωση, ένα βήμα που οι σημερινοί ηγέτες δεν
έχουν το θάρρος να κάνουν, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος. Όλα δείχνουν, επομένως, πως θα
οδηγηθεί σε συνδυασμό της πρώτης και της δεύτερης επιλογής. Στη συνέχεια, και ενώ το ευρωπαϊκό σχέδιο θα βρίσκεται ένα βήμα πριν την
καταστροφή, θα μπορούσε να έρθει η στιγμή
της ομοσπονδίας. Η άλλη εναλλακτική θα ήταν
μια απερίσκεπτη βουτιά στην άβυσσο.
Η αδράνεια της Ευρώπης απέναντι στην κρί-

ση έχει ήδη συνέπειες. Η παθητικότητα των
εκλεγμένων ηγετών έχει τροφοδοτήσει τη λαϊκή δυσπιστία. Η κρίση διαβρώνει τα θεμέλια (γαλλογερμανικές και διατλαντικές συνεργασίες) της
μεταπολεμικής ευρωπαϊκής τάξης, η οποία είχε
εγγυηθεί μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας
άνευ προηγουμένου στην ιστορία της ηπείρου.
Η πίεση των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει
φτάσει μέχρι τη Γαλλία και θέτει ένα μεγάλο κίνδυνο. Αν η Γαλλία γονατίσει και η Γερμανία δεν

προσφέρει την αμέριστη στήριξή της, η ευρωπαϊκή καταστροφή θα είναι πλήρης και μάλιστα
θα γίνει σύντομα. Η Γαλλία δεν μπορεί και δεν
θα εγκαταλείψει την περιοχή της Μεσογείου,
έτσι οι φαντασιώσεις για έξοδο από τη μεριά των
πλούσιων Βορειοευρωπαίων (κυρίως των Γερμανών) θέτουν σε κίνδυνο τον γαλλογερμανικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ειρήνης.
* Ο Γιόσκα Φίσερ ήταν υπουργός Εξωτερικών
και αντικαγκελάριος της Γερμανίας

Προκλήσεις στην ασφάλεια
Πέρα από τον Ατλαντικό, η δημοσιονομική
κρίση της Αμερικής και η ισχνή οικονομική της
ανάπτυξη θα την αναγκάσουν να μειώσει τις
παγκόσμιες στρατιωτικές δεσμεύσεις της. Επιπλέον, οι ΗΠΑ θα προσανατολίζονται όλο και
περισσότερο προς τον Ειρηνικό και όχι προς
τον Ατλαντικό. Για τους Ευρωπαίους αυτό παρουσιάζει μια επιπλέον πρόκληση ασφάλειας, για την οποία είμαστε ουσιαστικά και πνευματικά απροετοίμαστοι. Ακόμα και σήμερα, η
στρατιωτική αδυναμία της Ευρώπης υπονο-

μεύει τις διατλαντικές σχέσεις.
Μια επιπλέον απειλή για την Ατλαντική Συμμαχία προκύπτει από τη νέα αναδυόμενη παγκόσμια τάξη. Οι επόμενες δεκαετίες θα χαρακτηρίζονται από έναν όλο και πιο επιθετικό
δυϊσμό Κίνας και ΗΠΑ, καθώς η Κίνα γίνεται
όλο και πιο ισχυρή, ενώ οι ΗΠΑ όλο και πιο αδύναμες. Ενώ αυτή η αντιπαλότητα θα έχει στρατιωτική υπόσταση, όπως αποδεικνύεται από
την τεράστια συσσώρευση στρατευμάτων της
Κίνας, θα εκδηλωθεί κυρίως στο πλαίσιο των

οικονομικών, πολιτικών και κανονιστικών σφαιρών επιρροής. Τον κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ανατολική και νοτιοανατολική Ασία,
καθώς και ο Ειρηνικός.
Η Γαλλία και η Γερμανία, τα δύο θεμέλια της
εβδομηκονταετούς ειρήνης στην Ευρώπη, αρχίζουν να τρίζουν. Για να ενισχυθούν, μοναδικός τρόπος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ενότητας, με την Ευρώπη να στέκεται παράλληλα αποφασιστικά στο πλευρό του Αμερικανού εταίρου.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990
(Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)

Ειδοποίηση δυνάμει
του Κανονισμού 4 (1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4 (1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών
του 1990, ότι εγώ ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ και ΚΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ από
Λευκωσία, ιδιοκτήτες του τεμαχίου
με αρ. 440, Φύλλο/Σχέδιο 21.47.43,
ενορία Αγ. Αντώνιος, οδός Διγενή
Ακρίτα στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας, υπέβαλα αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Δήμου Λευκωσίας για
εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας
για υπαίθρια εστίαση.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή σε προθεσμία 21
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
" EUPA, Validation of formal, Non-Formal and Informal Learning, The case study of PAs ":
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ»
Το έργο EUPA: Kύριος σκοπός του EUPA είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων του τομέα των γραμματέων και προσωπικών βοηθών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το EUPA συμπεριλαμβάνει διάφορα στάδια και αναπτύσσει ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για προσωπικές βοηθούς και ιδιαιτέρες
γραμματείς. Το έργο έχει επίσης αναπτύξει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των προσωπικών βοηθών.
Σε ποιους απευθύνεται: Απόφοιτους γυμνασίου/ λυκείου που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε αυτό τον τομέα, δεν
έχουν καθόλου εργασιακή πείρα και δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα σε συναφή θέματα.
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά, μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο 77777252, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Φάνης Αριτζής.
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

