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Μια σχέση
ετών

«Η Ευρώπη δεν θα δηµιουργηθεί διά µιας, ούτε σε ένα
συνολικό σχέδιο: θα οικοδοµηθεί µέσα από συγκεκριµένα επιτεύγµατα που κατ΄αρχάς
θα δηµιουργήσουν µια πραγµατική αλληλεγγύη...»
Ροµπέρ Σουµάν

Η ∆ιακήρυξη Σουµάν, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ροµπέρ Σουµάν στις 9 Μαΐου
1950, πρότεινε τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), τα µέλη της οποίας
θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Επειδή
η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται η ηµεροµηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, η 9η Μαΐου γιορτάζεται πλέον
κάθε χρόνο ως η Ηµέρα της Ευρώπης.
Η ΕΚΑΧ, της οποίας ιδρυτικά µέλη ήταν
η Γαλλία, η ∆υτική Γερµανία, η Ιταλία,
οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, ήταν ο πρώτος από µια σειρά υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσµών
που τελικά µετεξελίχθηκαν στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ενωση.
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40 Χρόνια πιο δυνατοί µαζί
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι φέτος, στις 9 Μαΐου, την Ηµέρα της
Ευρώπης, εκκινεί η ∆ιάσκεψη για
το Μέλλον της Ευρώπης.
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙ∆Η*

Στο πλαίσιο αυτής της διαδι-

κασίας, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα
κληθούν να διατυπώσουν -µε δοµηµένο τρόπο-τις προσδοκίες τους
από την Ενωση για τα χρόνια που
έρχονται. Είναι µία πρωτοφανής
διαδικασία συµµετοχικής δηµοκρατίας που ίσως επαναπροσδιορίσει την Ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ο

ταν πριν 40 χρόνια ενταχθήκαµε στην τότε ΕΟΚ,
επιδιώκαµε την ενίσχυση της ευάλωτης ακόµη
∆ηµοκρατίας µας, την υπέρβαση
των διαρθρωτικών αδυναµιών της
οικονοµίας µας, και την εξασφάλιση µίας εναλλακτικής στον ψυχροπολεµικό διπολισµό που δεν
µας είχε προστατεύσει επαρκώς
από γεωστρατηγικές απειλές.

Στις δεκαετίες που ακολού-

θησαν, δεν στερεώθηκε απλώς η
∆ηµοκρατία µας, αλλά και εµβαθύνθηκε ποιοτικά ως προς τα δικαιώµατα του πολίτη, το κράτος
δικαίου, την ισότητα των φύλων,
την προστασία κατά των διακρίσεων. ∆εν ενδυναµώθηκε απλώς η
οικονοµία µας, αλλά εκσυγχρονίστηκαν εκ βάθρων οι υποδοµές της
και διευρύνθηκαν οι προοπτικές
της. ∆εν βρήκαµε νέες προστάτιδες δυνάµεις, αλλά εξασφαλίσαµε
την ειρήνη ως ισότιµο µέλος µίας
αναδυόµενης παγκόσµιας δύναµης που κοµίζει µία καινοφανή

Η «Πελοπόννησος», µία εφησύγχρονη πρόταση ήπιας ισχύος.

Σε αυτά τα 40 χρόνια, καταφέραµε να παραµείνουµε στον πυρήνα
των µεγάλων νέων πρωτοβουλιών της Ενωσης που άλλαξαν την
µορφή της: την ενιαία αγορά, το
κοινό νόµισµα, το Σέγκεν, τη διεύρυνση µε την οποία εντάχθηκε
και η Κύπρος.

Η ευρωπαϊκή µοίρα της πατρίδας µας άντεξε τη δοκιµασία της
οικονοµικής κρίσης και η θέση της
στην Ευρώπη είναι ισχυρότερη
από ποτέ. Μία νέα πλατιά πολιτική
συναίνεση έχει οικοδοµηθεί στην
κεντρική εθνική επιλογή οτι η Ελλάδα είναι ταγµένη στην Ενωµένη

Ευρώπη. Η συναίνεση αυτή αποτυπώνεται σε αυξανόµενη λαϊκή
αποδοχή, µετά την εύλογη αµφισβήτηση της προηγούµενης δεκαετίας, η οποία µάλιστα έχει πλέον
µεγαλύτερο βάθος, διότι είναι περισσότερο συνειδητή και ενωτική.

Σήµερα, η Ευρώπη, όπως και ο

υπόλοιπος κόσµος, βρίσκεται στο
κατώφλι µίας νέας εποχής. Μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές διαµορφώνουν µία νέα παγκόσµια
οικονοµική, γεωστρατηγική, περιβαλλοντική και κοινωνική πραγµατικότητα. Κύριο χαρακτηριστικό
της, ότι ολοένα και περισσότερα
προβλήµατα, καθοριστικά για τη
ζωή των πολιτών, απαιτούν οι-

κουµενικές λύσεις που κατά πολύ
ξεπερνούν την διαχειριστική εµβέλεια του έθνους-κράτους.

Ως αποτέλεσµα, η συµµετοχή

µας στο ευρωπαϊκό ενοποιητικό
εγχείρηµα αλλάζει ριζικά χαρακτήρα. Από συµφέρουσα επιλογή
µετατρέπεται σε συνθήκη επιβίωσης. Ακόµη και οι µεγαλύτερες
χώρες µέλη παρουσιάζονται αδύναµες να διαχειριστούν µόνες
τους τις νέες προκλήσεις. Όλοι
µαζί έχουµε µία ισχυρή θέση στην
διεθνή σκηνή και καλές πιθανότητες να κερδίσουµε ένα καλύτερο
αύριο, χωρίς να απεµπολήσουµε
το ευρωπαϊκό αξιακό και κοινωνικό κεκτηµένο.

µερίδα που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την ευρύτητα της οπτικής
της πέρα από τα όρια της περιφέρειας αλλά και τα σύνορα της
χώρας, καθώς και την προσήλωσή
της στην πρόοδο και την καινοτοµία, καταθέτει σήµερα ένα πολύτιµο αφιέρωµα σε αυτή τη µεγάλη
δηµόσια συζήτηση.

Τι πετύχαµε αυτά τα 40 χρόνια,

πως άλλαξε η ζωή των Ελλήνων
και πως συµβάλλουµε στην κοινή
προσπάθεια για να κερδίσουµε τις
προκλήσεις ενός αβέβαιου µέλλοντος που είναι ήδη εδώ.
* Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η έρευνα για τα 40 χρόνια
της ∆υτικής Ελλάδας στην ΕΕ
σεις, στόχους, άξονες και οράµατα.
Είναι η ζωντανή απόδειξη για τα
οφέλη που έχει αποκοµίσει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στα 40
χρόνια που συµµετέχει η χώρα
µας στην Κοινότητα.

Του ΜΙΧΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
vasilak@pelop.gr

Με κοινοτικά κονδύλια κατα-

Η

σκευάστηκαν δρόµοι, λιµάνια και
άλλες υποδοµές, εξοπλίστηκαν
νοσοκοµεία και πανεπιστήµια,
επιµορφώθηκαν και απέκτησαν
δεξιότητες χιλιάδες πολίτες, ενισχύθηκαν επιχειρήσεις και έγιναν
πολλά µε υλική και άυλη υπόσταση.

αρχική ιδέα για το ένθετο που κρατάτε στα
χέρια σας ήταν να δείξουµε τι έχει κάνει η
Ευρωπαϊκή Ενωση για τη ∆υτική Ελλάδα στα 40 χρόνια από την
υπογραφή της ένταξης της χώρας
µας στην µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Φανταζόµασταν ότι δεν θα
ήταν δύσκολο για έναν θεσµό που
συχνά επικρίνεται ως γραφειοκρατικός να συγκεντρωθούν στοιχεία
των πρόσφατων και φυσικά των
παλαιότερων προγραµµατικών περιόδων, τα οποία να αποτυπώνουν
τα οφέλη της Ελλάδας από την ΕΕ.
Η πράξη αποδείχθηκε πιο δύσκολη
από την δηµοσιογραφική επιθυµία και τον αρχικό σχεδιασµό µας.
Η αναζήτησή µας έφτασε στο

1986, όταν ξεκίνησαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα
(ΜΟΠ). Τα ΜΟΠ ήταν η αφετηρία
για σηµαντική εισροή πόρων στην
Ελληνική οικονοµία και ολοκληρώθηκαν το 1993.

Είναι κρίµα (το ξαναγράφω) να

µην υπάρχει µια ενιαία βάση δεδοµένων που θα συγκεντρώνει όλο
αυτό το υλικό αντί να έχει χαθεί,
να είναι καταχωνιασµένο σε γραφεία ή στους σκληρούς δίσκους
κάποιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και κατακερµατισµένο σε
διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο.

Πολύ περισσότερο επειδή όλα
Μπορεί να ακούγεται παράξενο
αλλά δεν καταφέραµε να αντλήσουµε στοιχεία από εκείνα τα
χρόνια. Η µηχανοργάνωση ήταν
κάτι, µάλλον, άγνωστο. Οσα έγιναν εκείνη την περίοδο µπορεί
να υπάρχουν σήµερα περασµένα
σε… χειρόγραφα (άγνωστο που).

Μέσα από πολυδαίδαλους υπηρεσιακούς διαδρόµους και διαδικτυακούς δρόµους καταφέραµε
να βρούµε ορισµένα αριθµητικά
στοιχεία και εµβληµατικά έργα
που υλοποιήθηκαν τουλάχιστον
τα τελευταία 20 χρόνια στην Αχαΐα και την ∆υτική Ελλάδα.

Μια παρότρυνση που δεχθήκαµε ήταν να τα αναζητήσουµε
στις υπηρεσίες της ΕΕ, εφόσον
δεν µπορούµε να τα εντοπίσουµε στη ∆υτική Ελλάδα.
Κρίµα, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν
είναι η «ξερή» αποτύπωση αριθµών που συνοδεύουν έργα, δρά-

αυτά τα στοιχεία δεν είναι µονάχα το υλικό τεκµηρίωσης κάποιων
πράξεων, αλλά είναι η ιστορία µιας
ευρωπαϊκής περιφέρειας και µαζί ένα κοµµάτι της ιστορίας της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είτε συµφωνούµε µε τις αποφάσεις και
τον πολιτικό προσανατολισµό της
οικογένειας στην οποία µετέχουµε είτε όχι.
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 Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει
ξεκινήσει διαβούλευση ενόψει του σχεδιασµού για τη νέα προγραµµατική περίοδο
2021-2027. Είναι τυπική ή ουσιαστική
διαδικασία;
Για εµάς είναι καθοριστικής σηµασίας, διότι,
στόχος µας είναι όλοι µαζί να διαµορφώσουµε
την επόµενη µέρα στη ∆υτική Ελλάδα. Αυτός
είναι και ο λόγος που παρά τους περιορισµούς
που υπάρχουν λόγω της πανδηµίας επιχειρούµε να αξιοποιήσουµε κάθε τρόπο, κάθε δυνατότητα που υπάρχει, προκειµένου όλοι να γίνουν
γνώστες, συµµέτοχοι και συνδιαµορφωτές του
νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. ∆εν είναι µία
τύποις, αλλά µία ουσιαστική και βαθιά δηµοκρατική διαβούλευση, η πιο µεγάλη και πλατιά
που υπήρξε ποτέ. Μία µεγάλη συζήτηση στην
οποία θα µπορούν να µετέχουν και να ακουστούν όλοι και στην οποία θα γίνει κοινωνός
η πραγµατική κοινωνία.
 Τι µπορεί να προσφέρει η διαβούλευση και πόσο ουσιαστικός µπορεί να είναι
ο ρόλος της κοινωνίας; Πόσα µπορεί να
γνωρίζει ο απλός πολίτης;
Ολοι την κοινωνία υπηρετούµε και στην κοινωνία απευθυνόµαστε. Προσωπικά, ως Περιφερειάρχης, αλλά και το σύνολο των συνεργατών
µου, είµαστε βέβαιοι πως η γνώση των πολλών και η συνεισφορά τους στην κοινή προσπάθεια αποτελεί τη µεγαλύτερη δύναµη του
τόπου µας. Πολλές φορές έχω πει ότι δεν αρκεί
ένας ή λίγοι για την επιτυχία. Η πραγµατική
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«Ο καλός σχεδιασµός είναι το πρώτο βήµα της
επιτυχίας µας» τονίζει ο
περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας, Νεκτά-

ριος Φαρµάκης,

στη συζήτηση που κάναµε µαζί του για τον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ
2021-2027. ∆ίνει βαρύτητα στη διαδικασία της
διαβούλευσης που έχει
ξεκινήσει και βρίσκεται
σε εξέλιξη. Παράλληλα, αναλύει τη στρατηγική του «οικονοµικού και
κοινωνικού πολλαπλασιαστή» που εισάγει η
περιφερειακή αρχή για
πρώτη φορά στην διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ.

Πολλαπλασιασµός κάθε ευρώ
στην αγορά και την κοινωνία
επιτυχία χρειάζεται πολλούς. Και ο τόπος µας,
µας χρειάζεται όλους. Γιατί αυτός ο τόπος δεν
έχει περιθώρια για άλλες αποτυχίες. Μονόδροµος της ∆υτικής Ελλάδας είναι η επιτυχία. Και
µάλιστα, µία επιτυχία µε µεγάλα άλµατα ποιότητας, ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας.
Γι’ αυτό θα ακούσουµε και θα συνεργαστούµε
µε όλους. Η νέα προγραµµατική περίοδος και
οι σηµαντικές δυνατότητες που αυτή θα προσφέρει, θέλουµε να αποτελέσει την κοινή µας
περιουσία, ένα κτήµα του συνόλου των πολιτών του τόπου µας. Ο καλός σχεδιασµός είναι
το πρώτο βήµα της επιτυχίας µας.
 Τι αλλαγές δηλαδή να περιµένουµε
στον νέο σχεδιασµό;
Εχω πει ότι κλείνουµε το βιβλίο του χθες και
ανοίγουµε το βιβλίο του αύριο. Αυτό δεν είναι
σχήµα λόγου. Επιβάλλεται να γίνουν τροποποιήσεις από την εµπειρία των λαθών του χθες,
αλλά και την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ.
Επίσης, χρειάζεται να λάβουµε υπ όψη τις
ανάγκες που θα προκύψουν από την πανδηµία και το restart που κάνει όλος ο πλανήτης.
Εχουµε όµως και µια φιλοδοξία που πηγάζει
από την αποφασιστικότητά µας να µετατρέψουµε τον τόπο µας σε πρωταγωνιστή ευηµερίας και ανάπτυξης. ∆ίνουµε βάρος λοιπόν στις
ηµέρες που θα ακολουθήσουν, µετά τη «λήξη
του συναγερµού». Θα χρειαστεί µια µεγάλη
προσπάθεια για να βάλουµε την οικονοµία να
δουλέψει ξανά, για να αποκαταστήσουµε την
κοινωνική συνοχή και να δηµιουργήσουµε
προοπτική για κάθε πολίτη.
 Τι µπορεί να περιµένει η ∆υτική Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ;
Με τον υφιστάµενο έως τώρα σχεδιασµό, εκτιµάται πως στη ∆υτική Ελλάδα θα κατανεµηθούν
πόροι που θα φτάσουν τα 600 εκατοµµύρια
ευρώ, έναντι των 445 εκατ. ευρώ που κατανεµήθηκαν την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό ποσό
χρηµατοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταµεία µε
τη ∆υτική Ελλάδα να καταλαµβάνει µάλιστα

την τέταρτη θέση από πλευράς ύψους χρηµατοδότησης, µετά την Αττική, την Κεντρική
Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη. ∆εν είναι όµως µόνο αυτά τα χρήµατα που έχουµε να διαχειριστούµε. Υπολογίστε
ότι για την τρέχουσα προγραµµατική έχει δοθεί παράταση µέχρι το 2023. Συνεπώς για ένα
σηµαντικό χρονικό διάστηµα θα «τρέχουν» και
τα δύο µαζί. Επίσης έχουµε το Ταµείο Ανάκαµψης. Ενα πρόσθετο και εξίσου σηµαντικό σε
πόρους και δυνατότητες «όπλο» που µας δίνει
τη δυνατότητα να δουλέψουµε στον πυρήνα της
οικονοµίας και της κοινωνίας, διορθώνοντας
µια για πάντα τις στρεβλώσεις και τις αστοχίες του παρελθόντος και δηµιουργώντας έναν
σύγχρονο και βαθιά δηµιουργικό και όµορφο
τόπο. Αν και η Αυτοδιοίκηση δεν συµµετέχει
θεσµικά στη διαχείριση των πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης, αποτελεί προτεραιότητα για εµάς
να διεκδικήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για ώριµα έργα για την Περιφέρειά µας, για την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία,
και την Ηλεία. Ολα αυτά λοιπόν µας επιτρέπουν
επιτρέπει να κάνουµε πράξη το αναπτυξιακό
όραµά µας για τη ∆υτική Ελλάδα.
Μία ∆υτική Ελλάδα που θα αλλάξει ταχύτητες

και νοοτροπίες. Που θα είναι σύγχρονη, ελκυστική και εξωστρεφής. Που θα είναι ποιοτική,
παραγωγική, τεχνολογικά πρωτοπόρα. Που
δεν θα διώχνει τα παιδιά της, αλλά θα ελκύει
και πολλά άλλα παιδιά. Οι πόροι που θα διατεθούν το επόµενο διάστηµα θα είναι σηµαντικοί, συνολικά πολύ περισσότεροι από αυτούς
που είχαµε µέχρι σήµερα. Οµως δεν κοιτάζουµε µόνο την ποσότητα των πόρων. Το µεγάλο
µας στοίχηµα θα είναι η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα. Στην εποχή που ανοίγουµε,
δεν θα αρκεί να λέµε πως δεν πρέπει να χαθεί
ούτε ένα ευρώ. Αλλά πόσα παραπάνω ευρώ θα
αποφέρει στον τόπο µας και σε κάθε πολίτη του,
κάθε ευρώ που θα διατίθεται για έργα και δράσεις. Γι’ αυτό για πρώτη φορά βάζουµε στην
στρατηγική µας την λογική του «οικονοµικού
και κοινωνικού πολλαπλασιαστή». Κάθε ευρώ
που θα πέφτει στην αγορά και στην κοινωνία
θα πρέπει να γίνεται πολλαπλάσιο!
 Ποιες είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις και ποιο είναι το δικό σας όραµα για
τη ∆υτική Ελλάδα;
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του σχεδιασµού
µας για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αντι-

στοιχίζονται και στους πέντε στόχους της νέας
προγραµµατικής περιόδου και συγκεκριµένα
 Η παραγωγική διαφοροποίηση, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, η σύνδεση της παραγωγής µε
τη γνώση και την καινοτοµία, είναι – µεταξύ
άλλων – στο επίκεντρο του σχεδίου µας.
 Επιταχύνουµε την «πράσινη» µετάβαση της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και ενισχύουµε
την ανθεκτικότητά της απέναντι στην κλιµατική αλλαγή και τον αντίκτυπο που αυτή έχει.
Αυτό γίνεται πράξη µέσα από τη στροφή στην
«πράσινη» και «καθαρή» ενέργεια, µέσα από
την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, αλλά
και µέσα από τη στροφή σε ένα νέο πρότυπο
διαχείρισης απορριµµάτων.
 Προωθούµε και επιταχύνουµε τη διασύνδεση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε
την υπόλοιπη χώρα, µέσα από την ανάπτυξη
µεταφορικών υποδοµών και δικτύων ώστε η
∆υτική Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο για τις
εγχώριες και διεθνείς µεταφορές.
 Μία ακόµα στρατηγική επιλογή της νέας
προγραµµατικής περιόδου είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, η περαιτέρω
στήριξη του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και η διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, µετά την πανδηµία.
 Ξεχωριστή βαρύτητα δίνουµε στις Ολοκληρωµένες Χωρικές Επεµβάσεις. Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιοχών της ∆υτικής Ελλάδας και τα διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της κάθε
περιοχής, στο νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα ενθαρρύνουµε χωρικές παρεµβάσεις που «απλώνονται» γεωγραφικά και
καλύπτουν τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες
της ∆υτικής Ελλάδας. Αλλά θα ενισχύσουµε
και παρεµβάσεις µε ιδιαίτερο θεµατικό χαρακτήρα, που εστιάζουν στην αξιοποίηση της
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, του
φυσικού πλούτου, της βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης, της τοπικής πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής.

04
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Τα οφέλη για τη ∆υτική Ελλάδα
Το ΕΣΠΑ και τα προγενέστερα προγράµµατα έχουν φέρει στην οικονοµία της Ελλάδας δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες και, παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν το
αν έχουν επενδυθεί σωστά

Α

πό τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι περιφέρειες της χώρας
επωφελήθηκαν από σηµαντικές εισροές κοινοτικών πόρων. Σταθµός, όµως, για τις παρεµβάσεις
της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποτέλεσαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ) που ξεκίνησαν το 1986
και ολοκληρώθηκαν το 1993 και θεωρούνται από πολλούς
ως η αφετηρία άσκησης ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Ένα από τα επτά ΜΟΠ ήταν και αυτό για
τη ∆υτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η αρχική περίοδος εφαρµογής των ΜΟΠ ήταν η περίοδος 1984-1989, αλλά
επεκτάθηκε µέχρι το 1993. Την περίοδο 1989-1993 υλοποιήθηκε το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Ακολούθη-

σαν το Β΄ΚΠΣ την περίοδο 1994 – 1999 και το Γ’ ΚΠΣ την
περίοδο 2000 – 2006.
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης αποτέλεσαν ένα σύνολο παρεµβάσεων που εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους και
έχουν προβλέψιµες επιπτώσεις, µε προσδιορισµένο κόστος
και πηγές κάλυψής του, καθώς και χρονικά όρια εφαρµογής.
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει τη µορφή δεσµευτικής
προγραµµατικής συµφωνίας και είναι το αποτέλεσµα του
«παντρέµατος» της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνης του κράτους-µέλους. Κάθε Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης έχει περίοδο διαρκεί έξι χρόνια.
 Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης) της περιόδου 2007-2013, µε την εξαίρεση κάποιων έργων-«γεφυρών»,

έληξε µε το τέλος του 2015.
 Αντικαταστάθηκε από το επόµενο πρόγραµµα που κάλυψε την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, και το οποίο
ονοµάζεται επίσης ΕΣΠΑ -αν και τα αρχικά πλέον σηµαίνουν «Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης».
 Η στόχευση για τη νέα περίοδο 2021-2027 είναι: 1) Αντιµετώπιση της κρίσης και στόχευση στην οικονοµική ανάκαµψη, 2) Αµεση διασύνδεση µε τις στρατηγικές για τη βέλτιστη
οικονοµική διακυβέρνηση, την αποτελεσµατική εφαρµογή του
κράτους δικαίου και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων, 3) Μείωση των ανισοτήτων µεταξύ των Περιφερειών της ΕΕ, υποστηρίζοντας την ευρύτερη στόχευση
για µία πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

2000-2006
Ποσό Χωροθέτησης Έργων ΚΠΣ ανά Περιφέρεια
Υπόµνηµα

Ποσά σε ευρώ
1.250.000.000 - 1.600.000.000
1.600.000.001 - 2.800.000.000
2.800.000.001 - 4.000.000.000
4.000.000.001 - 7.200.000.000
7.200.000.001 - 12.500.000.000
Περίοδος Αναφοράς: Απρίλιος 2009

∆εν περιλαµβάνονται τα διαπεριφερειακά έργα που αντιστοιχούν στο 6,08% του
συνολικού ποσού χωροθέτησης.

Σε Περιφερειακό επίπεδο, στο χάρτη της διπλανής εικόνας φαίνεται κατά πόσο ωφελήθηκε κάθε Περιφέρεια της χώρας από το σύνολο της Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006, µε βάση τη χωροθέτηση των ενταγµένων έργων. Για την εξαγωγή του χάρτη δεν
ελήφθησαν υπόψη τα διαπεριφερειακά έργα (όπως είναι τα Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Κύπρος κ.ά.) ο προϋπολογισµός των οποίων
ανήλθε στο 6,08% του συνολικού εθνικού προϋπολογισµού της Προγραµµατικής Περιόδου.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας τα ενταγµένα έργα της Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 ξεπέρασαν σε προϋπολογισµό τα 3,145 δις
ευρώ. Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έλαβε το µεγαλύτερο ποσό και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας το µικρότερο, αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία Έργων

Προϋπολογισµός ενταγµένων έργων στο νοµό σε Ευρώ (31/3/2011)

Σύνολα

Αχαΐας

Αιτωλοακαρνανίας

Ηλείας

∆ιανοµαρχιακά

Υποδοµές

705.795.864

505.477.986

217.545.400

2.891.004

1.431.710.254

Περιβάλλον - Απορρίµµατα

26.329.251

64.028.340

27.760.275

715.528

118.833.394

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

153.395.107

77.115.948

43.787.547

58.150.280

332.448.882

Υγεία - Πρόνοια

23.827.136

4.644.996

18.558.001

32.072

47.062.205

Τουρισµός - Πολιτισµός

59.756.145

19.776.294

49.673.971

0

129.206.410

Αγροτική παραγωγή

67.179.019

80.015.106

47.221.810

47.997.239

242.413.174

Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία - Απασχόληση

303.438.427

151.505.503

120.522.870

43.585.069

619.051.869

Νέες τεχνολογίες - ΤΠΕ

23.876.561

8.200.087

10.185.277

12.671.096

54.933.021

Λοιπά (µελέτες, επικοινωνία, διαχείριση έργων)

28.665.090

9.039.049

5.543.212

7.712.865

50.960.216

Μεταποίηση

32.212.168

38.038.701

32.922.208

0

103.173.077

1.426.047.732

959.344.043

576.020.418

183.588.624

3.145.000.817

Σύνολο ενταγµένων έργων

Τα στοιχεία για την παρουσίαση αντλήθηκαν από διάφορες επίσηµες πηγές (http://
www.ops.gr, http://2007-2013.espa.gr/,
https://2013.anaptyxi.gov.gr/, https://
anaptyxi.gov.gr/ κ.ά.). Η συλλογή και η
κοπιαστική επεξεργασία τους έγινε από
τον Βασίλη Κασιώλα, Manager Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής
της DATA Consultants.
Η DATA Consultant εξειδικεύεται στον τοµέα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές
διοικήσεις, οργανισµούς και φορείς που
αναπτύσσουν έργα Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, έχει ισχυρή
εµπειρία στην Τεκµηρίωση και Έρευνα, καθώς και στις υπηρεσίες επικοινωνίας µέσω
Contact center.
Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις πολυετείς συνεργασίες µε φορείς της τοπικής,
περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης,
συλλογικούς φορείς και οργανώσεις αλλά και µε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις σε
όλη την Ελλάδα.



Το σηµαντικότερο ποσοστό

των ενταγµένων έργων αφορούσε σε έργα υποδοµών (οδοποιίας, µεταφορών, σιδηροδρόµων).
Εµβληµατικό έργο στην κατηγορία αυτή ήταν η κατασκευή της Γέφυρας Ρίου
– Αντιρρίου. Το δεύτερο σηµαντικότερο ποσοστό των έργων αφορούσε
σε έργα προώθησης και στήριξης της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας
και της απασχόλησης. Στον αντίποδα,
τα µικρότερα ποσοστά στο σύνολο των
ενταγµένων έργων είχαν τα έργα υγείας – πρόνοιας, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και µεταποίησης.
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από τη συµµετοχή στην ΕΕ
2007-2013
Σε Περιφερειακό επίπεδο, στο χάρτη της
διπλανής στήλης φαίνεται κατά πόσο ωφελήθηκε κάθε Περιφέρεια της χώρας από το
σύνολο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (πλην κρατικών
ενισχύσεων), µε βάση τη χωροθέτηση των
ενταγµένων έργων. Η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας είναι από τις πλέον ωφεληµένες,
αποκοµίζοντας συνολικά από όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
κοινοτικούς πόρους άνω του 1,6 τρις ευρώ.
Το σηµαντικότερο ποσοστό των ενταγµένων
έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά»
στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας αφορούσε στην αειφόρο
ανάπτυξη και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, όπου υλοποιήθηκαν έργα ύψους
180,46 εκατοµµυρίων ευρώ. Το µικρότερο τµήµα του συνολικού προϋπολογισµού
των ολοκληρωµένων έργων αφορούσεστην
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της
επιχειρηµατικότητας, το οποίο ανήλθε στα
104,26 εκατοµµύρια ευρώ. (Πίνακας κάτω)
ΕΠ ∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος
Απορροφηθείσα
– Ιόνια Νησιά
κοινοτική δαπάνη σε Ευρώ
Αξονας Προτεραιότητας 01: Υποδοµές και
115,339 εκ.
Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας ∆Ε
Αξονας Προτεραιότητας 04: Ψηφιακή Σύγκλιση
104,026 εκ.

και Επιχειρηµατικότητα ∆Ε
Αξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής ∆Ε

Σύνολο

180,464 εκ.
399,829 εκ.

2014-2020
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας τα ενταγµένα έργα από το σύνολο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 κατά την 6/5/2021 ξεπέρασαν σε προϋπολογισµό τα 2,2
δις ευρώ. Μάλιστα κατά την ίδια ηµεροµηνία είχαν πραγµατοποιηθεί πληρωµές ύψους σχεδόν 1,1 δις ευρώ, ανεβάζοντας το ποσοστό απορρόφησης πόρων (εθνικών και
κοινοτικών) στο 31,08%.
Προϋπολογισµός σε
Ευρώ (6/5/2021)

Νοµικές ∆εσµεύσεις
σε Ευρώ (6/5/2021)

Πληρωµές σε Ευρώ
(6/5/2021)

Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτοµία

61.125.323

55.166.428

15.183.382

Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

155.895.099

91.178.422

34.390.368

Ανταγωνιστικότητα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

510.839.943

491.626.682

292.461.832

Οικονοµία Χαµηλών Ρύπων

225.972.655

98.430.517

46.309.613

Κλιµατική αλλαγή – Πρόληψη

17.830.743

12.265.767

10.591.788

Προστασία Περιβάλλοντος

532.172.500

201.393.144

118.523.588

Βιώσιµες Μεταφορές

909.254.006

413.832.097

157.214.956

Απασχόληση

288.824.395

247.400.329

120.538.346

Κοινωνική Ένταξη

191.973.580

177.594.904

98.160.287

Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση

426.282.247

391.409.304

119.523.907

Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

48.122.230

28.284.665

15.866.015

Χωρίς Θεµατικό Στόχο

71.967.829

66.181.872

40.353.124

3.440.260.550

2.274.764.131

1.069.117.206

Κατηγορία Έργων

Σύνολο

2021-2027

Οι 5 Στόχοι Πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-27

Προγραµµατική Περίοδος 2021-2027: ΕΣΠΑ – ΥΠΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα παρακάτω είναι σύµφωνα µε το 1ο Σχέδιο της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
(ΕΣΠΑ) 2021-2027, που συντάχθηκε το ∆εκέµβριο 2020:

Τίτλος

Ταµείο

Το έργο ανάπλασης του έλους της Αγυιάς
συγκαταλέγεται σε αυτά που κατασκευάζονται µε
χρήµατα από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατηγορία Συνεισφορά
Εθνική
Σύνολο (€)
περιφερειών
ΕΕ (€)
συνεισφορά 5 (€)

Ευρωπαϊκό Ταµείο
Πρόγραµµα
374.910.871
Λιγότερο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
∆υτικής
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό αναπτυγµένες
130.712.454
Ελλάδας
Ταµείο+

66.160.741

441.071.612

23.066.904

153.779.358

ΣΠ.1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη µέσω της προ-

ΣΠ.3: Μια πιο διασυνδεδεµένη Ευρώπη µέσω

ώθησης του καινοτόµου και έξυπνου οικονοµικού µετασχηµατισµού.

ΣΠ.4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη µέσω της

ΣΠ.2: Μια πιο πράσινη χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη
µέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης
ενεργειακής µετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονοµίας,
της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και της
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

της ενίσχυσης της κινητικότητας.
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωµάτων.

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της,
µέσω της προώθησης της βιώσιµης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών
και παράκτιων περιοχών, καθώς και µέσω της
στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
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Βελτιώνουν την καθηµερινότητα
Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση αποτιµάται οικονοµικά και φυσικά σε έργα. Η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ για τα οφέλη που
αποκόµισε η ∆υτική Ελλάδα στο διάστηµα των τελευταίων 40 ετών φρέσκαρε την µνήµη µας για ορισµένα από τα σηµαντικότερα έργα, κυρίως
υποδοµής, που έγιναν στην Περιφέρειά µας. Η συνολική λίστα είναι πολύ µεγάλη και τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µε δυσκολία. Γι’ αυτό και θα
αναφερθούµε ενδεικτικά σε ορισµένα από αυτά, κάποια από τα οποία θεωρούνται εµβληµατικά για την περιοχή.

ΕΡΓΑ 2000-2006

ΕΡΓΑ 2007-2013

ΕΡΓΑ 2014-2020

Το επιφανέστερο έργο της προγραµµατικής περιόδου είναι η
ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου µε 499,5 εκ. €. Το ίδιο διάστηµα χρηµατοδοτήθηκαν από την ΕΕ: η σύνδεση της παράκαµψης
της Πάτρας και η κάλυψη του ∆ιακονιάρη (Ελευθερίου Βενιζέλου) µε 58,3 εκ. €, το νέο λιµάνι της Πάτρας (1ο τµήµα)
µε 48,2 εκ. €, η σύνδεση της παράκαµψης µε το νέο λιµάνι
της Πάτρας µε 59,7 εκ. €, η µελέτη και κατασκευή του νέου αρχαιολογικού µουσείου µε 25,4 εκ. €, η ανάπλαση και
ανάδειξη του µυκηναϊκού νεκροταφείου της Βούντενης Πατρών µε 5,0 εκ. €, η προστασία και ανάδειξη του τείχους ∆υµαίων µε 3,93 εκ. €, το µητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών
της Πάτρας µε 3,0 εκ. €, η αποκατάσταση και αναπαλαίωση
του κτιρίου Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο µε 1,47 εκ. € κ.ά.

Στα έργα που ξεχωρίζουν αυτή την προγραµµατική
περίοδο είναι: Η κατασκευή της µικρής περιµετρικής
της Πάτρας, η διάνοιξη της Κανακάρη, η αναβάθµιση του κεντρικού κτιρίου του γενικού νοσοκοµείου
«Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας καθώς και η προµήθειαεγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού
του ίδιου ιδρύµατος, η ανέγερση νέων κτιρίων για το
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, η αποκατάσταση
του Ιερού Ναού της Παντάνασσας κ.ά.

Στα εµβληµατικά έργα της περιόδου είναι η κατασκευή
του φράγµατος Πείρου-Παραπείρου, τα τµήµατα του
σιδηροδροµικού έργου της βορειοανατολικής Αχαΐας,
οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων στη θέση
Φλόκα (εντάχθηκε πρόσφατα), τα έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης της Πάτρας, η ενεργειακή αναβάθµιση των
πρώην Αρσακείων, η αποκατάσταση του θεάτρου «Απόλλων» (εντάχθηκε πρόσφατα), η ολοκληρωµένη αστική
ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της Πάτρας (έχει δηµοπρατηθεί), η ενεργειακή αναβάθµιση των νοσοκοµείων της ∆υτικής Ελλάδας, η ανάπλαση και αξιοποίηση
του έλους της Αγυιάς, η ανάπλαση των Ζαρουχλεΐκων
της Πάτρας κ.ά.

Η γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου δεσπόζει ανάµεσα στα
έργα της περιόδου 2000-2006 που χρηµατοδοτήθηκαν
από την ΕΕ

Η µικρή περιµετρική της Πάτρας είναι ένα από τα έργα
της περιόδου 2007-2013 που προχώρησε και
ολοκληρώθηκε µε κοινοτική χρηµατοδότηση

Το φράγµα Πείρου-Παραπείρου θα επιλύσει το
πρόβληµα ύδρευσης της Πάτρας και των γειτονικών
∆ήµων Ερυµάνθου και ∆υτικής Αχαΐας

Η Ελευθερίου Βενιζέλου µε εγκιβωτισµένο τον χείµαρρο
∆ιακονιάρη. Το συγκεκριµένο έργο γλύτωσε ζωές από τις
πληµµύρες και έδωσε κυκλοφοριακές ανάσες

Η πολύπαθη διάνοιξη της Κανακάρη είναι έργο
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ. Περιµένει ακόµα τις αποφάσεις
των τοπικών αρχών για να µπει στη ζωή της Πάτρας

Οι εργασίες για την ανάπλαση του έλους της Αγυιάς
ξεκίνησαν πριν από λίγους µήνες και συνεχίζονται
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το νέο (νότιο) λιµάνι της Πάτρας συγκαταλέγεται στα
µεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν στη Γ΄
Προγραµµατική Περίοδο

Νέο λιµάνι απέκτησε και το Αίγιο για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες της ναυτιλίας την περίοδο 2007-2013

Αναβαθµίστηκε περαιτέρω ως έργο «γέφυρα» το
πολυώροφο κεντρικό κτίριο του γενικού νοσοκοµείου
«Άγιος Ανδρέας» και έγινε εγκατάσταση εξοπλισµού

Η Πάτρα απέκτησε το νέο αρχαιολογικό µουσείο που
ζητούσε επί δεκαετίες. Ενα χώρο αντάξιο της ιστορίας
της πόλης

Το κεντρικό κτίριο του νοσοκοµείου «Αγιος Ανδρέας»
αναβαθµίστηκε. Επίσης, έγινε η µελέτη και κατασκευή της
νέας πτέρυγας των επειγόντων περιστατικών και της ΜΕΘ

Στο χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στη θέση
Φλόκα της ∆υτικής Αχαΐας θα κατασκευαστεί η µονάδα
επεξεργασίας των απορριµµάτων
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H πορεία της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση

O

ευρωπαϊκός προσανατολισµός της Ελλάδας ασφαλώς
υπερβαίνει τη σύνδεση και
την µετέπειτα ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/
Ενωση. Ελαβε, ωστόσο, συγκεκριµένη διάσταση µε την υποβολή της
αίτησης για σύνδεση µε τη νεοπαγή
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
(ΕΟΚ), τον Ιούνιο του 1959, αίτηση
που οδήγησε στην υπογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ, τον
Ιούνιο του 1961, την πρώτη Συµφωνία Σύνδεσης που σύναψε η ΕΟΚ. Η
Συµφωνία αυτή, η οποία ουσιαστικά
αποτελούσε το πρώτο βήµα στην πορεία της Ελλάδας για την ένταξή της
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, «πάγωσε» µε την επιβολή της στρατιωτικής
δικτατορίας στην Ελλάδα (Απρίλιος
1967) και ενεργοποιήθηκε εκ νέου
µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας (Ιούλιος 1974).
Η αίτηση για πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 12 Ιουνίου 1975, µε
επιστολή του τότε πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Καραµανλή στον πρό-

εδρο του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, G.
Fitzgerald.

Η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στην ελληνική αίτηση εκδηλώθηκε αρχικά από την Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προ-

Α

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

τείνοντας τη θέσπιση προενταξιακής µεταβατικής περιόδου πριν από
την πλήρη θεσµική ενσωµάτωση της
χώρας προκειµένου να πραγµατοποι-

ηθούν οι αναγκαίες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.
Με παρέµβαση του πρωθυπουργού
Κ. Καραµανλή προς τις κυβερνήσεις
των εννέα κρατών – µελών και ιδιαίτερα της Γαλλίας και της Γερµανίας, η
πρόταση αυτή της Επιτροπής απορρίφθηκε. Έτσι, τον Ιούλιο 1976 άρχισαν
οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη,
οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Μάιο
1979 µε την υπογραφή, στην Αθήνα
(Ζάππειο Μέγαρο), της Πράξης Προσχώρησης. Η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε την Πράξη Προσχώρησης της
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
στις 28 Ιουνίου 1979. Η πλήρης ένταξη έλαβε χώρα δύο χρόνια αργότερα,
την 1η Ιανουαρίου 1981.
Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ενωση από το
1981 µέχρι σήµερα µπορεί να διακριθεί σε τέσσερις βασικές χρονικές
υπο-περιόδους: Την πρώτη µεταξύ
1981-1985, τη δεύτερη µεταξύ 1985
– 1995, την τρίτη από το 1996 έως
το 2009 και την τέταρτη από το 2009
µέχρι σήµερα.

Β

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Η πρώτη περίοδος – πέρα από την πρώτη Προεδρία που η Ελλάδα άσκησε το β’ εξάµηνο του

Στη δεύτερη περίοδο της συµµετοχής της, η πολιτική της Ελλάδας στην Ε.Ε. χαρακτηρίζεται

1983 – χαρακτηρίζεται από έντονη αµφισβήτηση ορισµένων βασικών πτυχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αναθεώρηση της θέσης της χώρας στην Κοινότητα µε τη διαµόρφωση ενός «ειδικού καθεστώτος» σχέσεων και ρυθµίσεων. Η Επιτροπή ικανοποίησε, το 1985, το
αίτηµα για ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας µέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (ΜΟΠ). Η πολιτική σηµασία των ΜΟΠ, όµως, ήταν πολύ µεγαλύτερη των πρόσθετων πόρων
που εγκρίθηκαν τότε για την Ελλάδα, γιατί εγκαινίασαν την προσπάθεια για την ανάπτυξη διαρθρωτικής πολιτικής από πλευράς Ε.Ε., η οποία αποκρυσταλλώθηκε το 1988 στη νέα διαρθρωτική πολιτική, το πρώτο «πακέτο Delors».

βαθµιαία από εντονότερες φιλο-ενοποιητικές θέσεις. Ιδιαίτερα από το 1988 – όταν άσκησε τη δεύτερη
Προεδρία το α’ εξάµηνο – και µετά, η Ελλάδα άρχισε να υποστηρίζει το «οµοσπονδιακό» πρότυπο ενοποίησης καθώς και την ανάπτυξη κοινής πολιτικής σε νέους τοµείς (παιδεία, υγεία, περιβάλλον), την
ενίσχυση των υπερεθνικών θεσµών (Επιτροπή και Κοινοβούλιο) και την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Παράλληλα, από το 1987, η Ελλάδα αρχίζει να αναδεικνύει ως κύριο πολιτικό στόχο την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξε
την κυπριακή κυβέρνηση στην υποβολή, από την τελευταία, αίτησης για ένταξη, τον Ιούνιο του 1990.
Σταθµός, επίσης, ήταν η άσκηση της τρίτης Προεδρίας το α’ εξάµηνο του 1994.

Γ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

∆

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Η τρίτη περίοδος της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ενωση, ξεκίνησε το 1996. Η Ελλάδα συγκατα-

Μία τέταρτη περίοδος σχέσεων της Ελλάδας µε την ΕΕ ξεκίνησε µε την έναρξη της µεγάλης οικο-

λέγεται στα κράτη-µέλη που υποστήριξαν την προσπάθεια υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος
και εργάστηκε για την επίτευξης υψηλότερης οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης µε τη υποστήριξη
των «κριτηρίων σύγκλισης» της Συνθήκης του Μάαστριχτ καθώς και τη συµµετοχή της, ως πλήρους
µέλους, στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση (ΟΝΕ) και την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος
(ευρώ) από την 1η Ιανουαρίου 2002. Η ελληνική Προεδρία της ΕΕ, το πρώτο εξάµηνο του 2003, αποτέλεσε επιτυχία της Ελλάδας, καθώς, µεταξύ άλλων, κατά την διάρκειά της συντελέστηκε η µεγαλύτερη
διεύρυνση στη µέχρι τώρα ιστορία της Ενωµένης Ευρώπης (10 νέα κράτη µέλη).

νοµικής κρίσης το 2008/9. Η Ελλάδα µπήκε σε µια µακρά περίοδο οικονοµικής ύφεσης και εφάρµοσε
προγράµµατα-µνηµόνια µετά από συµφωνία µε τους εταίρους-δανειστές της και το ∆ΝΤ. Εκ παραλλήλου, η ΕΕ και το ευρώ δοκιµάσθηκαν από µια πολυεπίπεδη κρίση.
H πέµπτη ελληνική Προεδρία της ΕΕ, το πρώτο εξάµηνο 2014, διεξήχθη εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εν τούτοις, υπήρξε επιτυχής
τόσο στα ποιοτικά όσο και στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της.
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Η ανθεκτικότητα και
η προσαρµογή της ΕΕ
Συνέντευξη ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
spapandreou@pelop.gr

 Ποιες ήταν οι θεµελιώδεις αλλαγές που έφερε στις ζωές των
πολιτών η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης;
Οι πολίτες, όπως αποδεικνύουν όλα τα ευρωβαρόµετρα, θεωρούν ότι ο σεβασµός για
τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και το κράτος δικαίου, καθώς και η οικονοµική, βιοµηχανική και εµπορική της δύναµη αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήµατά
της. Θα συµφωνήσω. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι στην τελευταία έρευνα του ευρωβαρόµετρου, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
προσδοκάκαι την ύπαρξη συγκρίσιµου βιοτικού επιπέδου (που περιλαµβάνει και υγεία
και εκπαίδευση) και ισχυρότερη αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών.
 Στα 71 χρόνια από την ίδρυση
του θεσµού, πόσο πιστεύετε ότι
έχει εµπεδωθεί µεταξύ των λαών
της Ευρώπης, η συνείδηση της
κοινής τους µοίρας και πορείας;
Ολες οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν
την περίοδο της πανδηµίαςαναδεικνύουν
τρία «οράµατα της Ευρώπης» µε ιδιαίτερη
απήχηση στον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο.
Το πρώτο, το «κανονιστικό», αντιστέκεται
στην εθνικιστική λογική του ανταγωνισµού
και υπογραµµίζει την ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τη λειτουργία της ως θεµατοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ελευθεριών. Το δεύτερο, το «λαϊκό», τονίζει
τη σηµασία του εκδηµοκρατισµού της ΕΕ.
Το τρίτο, της «ανταπόκρισης», επιθυµεί την
ετοιµότητα µε επαρκείς λύσεις της ΕΕ σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Αυτά τα «οράµατα» αποτελούν ένα σύνολο
προτάσεων για τη δηµοκρατία του 21ου αιώνα. Η δηµοκρατία του 20ού αιώνα επικεντρώθηκε σε εθνικό επίπεδο και βασίστηκε
σε κάθετες διαδικασίες εκπροσώπησης.
Σήµερα αυτές οι διαδικασίεςπρέπει να αντικατοπτρίζουν τον περίπλοκοδιακρατικό
χαρακτήρα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, να
περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των πολιτών
(παράλληλα µε την επίσηµη εκπροσώπηση) και να είναι πολυεπίπεδες (ευρωπαϊκή,
εθνική, τοπική και περιφερειακή).
 Υπήρξαν στιγµές, που ο θεσµός
της ΕΕ αµφισβητήθηκε. Τι έφταιξε και πώς µπορεί να µην επαναληφθεί;
Πολλές φορές η ΕΕ µαστίζεται από περιόδους υπαρξιακής κρίσης στην οποία φαίνεται ότι το «τέλος της Ευρώπης» είναι
πιο κοντά. ∆ιαχέεται και η άποψη ότι η
ΕΕ αδυνατεί να διαχειριστεί συλλογικά
κρίσεις, καθώς χαρακτηρίζεται από έλλειψη προνοητικότητας. Αντί να διευκολύνει
την αποτελεσµατική και συλλογική δράση
των κρατών-µελών, χαρακτηρίζεται από
αποκλίνουσες, κοντόφθαλµες κυβερνητικέςσυµπεριφορές των κρατών-µελών της.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαχείριση της πανδηµίας Covid-19. Υπάρχουν πραγµατικές διαιρέσεις µεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών και µεταξύ των κρατών
µελών σε διάφορα θέµατα, αλλά αυτό είναι
αναπόφευκτο σε µια δηµοκρατική οντότητα
27 κρατών. Αυτές οι διαφορές δεν µπορούν
να διαγραφούν, είναι απολύτως φυσιολογικές. Ωστόσο, η ΕΕ θα είναι ισχυρότερη
όταν τα συστατικά µέρη της θα είναι σε θέση να επικοινωνούν πιο αποτελεσµατικά.

Ο καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων ΑΠΘ,
κάτοχος έδρας Jean
Monnet (2016-2019
και 2020-2023) µε
γνωστικά αντικείµενα την Ευρωπαϊκή Πολιτική και τη
∆ηµόσια ∆ιπλωµατία της ΕΕ, Χρήστος
Φραγκονικολόπουλος µίλησε στην «Π»
για τα επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, στα 71 χρόνια αυτής της κοινής
πορείας. Για το παρόν, τις προκλήσεις
και το µέλλον ενός
θεσµού, που άλλαξε
την αντίληψη και τις
πεποιθήσεις πολλών
διαφορετικών λαών.

Η κρίση υγείας
αποκάλυψε πόσο
κρίσιµες και σηµαντικές
είναι οι θέσεις εργασίας
σε τοµείς που πολλοί
θεωρούσαµε ασήµαντους

 Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι
προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει
η ΕΕ στο µέλλον και ποια θα είναι
η µετεξέλιξή µας ως ενωµένη Ευρώπη τα επόµενα χρόνια;
Η πανδηµική κρίση απέδειξε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Η
αναγνώριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσει κανείς το ζήτηµα της
ανθεκτικότητας – δηλαδή τις ικανότητες που
απαιτούνται να αναπτυχθούν για µπορέσουν
οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να απορροφούν
σοκ και στρες. Κατά τη διάρκεια της πανδηµικής κρίσης παρατηρήσαµε ότι το κράτος
και οι θεσµοί έγιναν πάλι πιο σηµαντικοί. Η
γνώση αναγνωρίστηκε ξανά. Οι άνθρωποι
ήταν ακόµη έτοιµοι να δεχτούν µέτρα που

περιορίζουν την ελευθερία τους– στον βαθµό
βέβαια που τα µέτρα αντιµετωπίζουν το τρέχον βασικό πρόβληµα και δεν χρησιµεύουν
για τη νοµιµοποίηση άλλων πολιτικών σκοπιµοτήτων. Η ανθεκτικότητα όµως απαιτεί
και προσαρµοστικές ικανότητες.
Η κρίση υγείας αποκάλυψε πόσο κρίσιµες και
σηµαντικές είναι οι θέσεις εργασίας σε τοµείς
που πολλοί θεωρούσαµε ασήµαντους, όπως
για παράδειγµα το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό σε δηµόσια συστήµατα υγείας.
Αυτό απαιτεί επαναπροσδιορισµό των δηµοσίων υποδοµών, που ενισχύουν την αυτοδιάθεση, την υγεία και την εκπαίδευσης.
Απαιτεί συλλογικές διαδικασίες διασφάλισης των δηµοσίων αγαθών για να ζήσουµε
καλύτερα. Η ανθεκτικότητα απαιτεί και µετασχηµατιστικές ικανότητες– µέσα από τις
οποίες θα µάθουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες
να προσαρµόζονται σε απρόβλεπτες συνθήκες.
Σήµερα η ΕΕ βρίσκεται σε µία νέα κατάσταση. Η παγκοσµιοποίηση δεν έχει παγκοσµιοποιήσει µόνο τις επιδηµίες, οξύνει
και τα προβλήµατα που συνδέονται µε την
κλιµατική αλλαγή, την φτώχεια. Που σηµαίνει ότι το µέλλον της ΕΕ απαιτεί βελτίωση
των µηχανισµών επικοινωνίας και λήψης
αποφάσεων ώστε να λειτουργεί µε πιο κοινωνικά δίκαιους τρόπους, και να στραφεί
σε προτάσεις,οι οποίες να υπερβαίνουν τις
νεοφιλελεύθερες, αριστερές ή λαϊκιστικές
αφηγήσεις και να περιλαµβάνουν περισσότερες απόψεις.
Το ζητούµενο είναι τα κράτη-µέλη της ΕΕ
να λειτουργήσουν ως συστήµατα µάθησης
που µπορούν να προσαρµοστούν, να διορθώσουν και να βελτιώσουν έτσι τη συµπεριφορά τους.

