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Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 
περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του  Προγράμματος Radio 
Agora και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Εντονότερα ίσως από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους μας να είμαστε 
"ενωμένοι στην πολυμορφία" τη στιγμή που δοκιμάζονται οι ευρωπαϊκές αξίες 
της ενότητας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης ενώ ενισχύεται ο 
ευρωσκεπτικισμός και η άνοδος ξενοφοβικών κινημάτων. 

Σ' αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαπιστώνεται έλλειμμα πληροφορίας και 
επικοινωνίας της στρατηγικής και των δράσεων της ΕΕ ταυτόχρονα με χάσμα 
ανάμεσα στον "απλό πολίτη" και στις ευρωπαϊκές ελίτ. 

Με στόχους να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο της πολιτικής 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έργα που χρηματοδοτούνται στις 
περιφέρειες χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και να ενθαρρυνθεί ο διάλογος στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον, το EMARTv από την Ισπανία, το 
Radio Popolare από την Ιταλία και η ΕΡΤ στην Ελλάδα συνεργάστηκαν στην 
υλοποίηση του προγράμματος Radio Agora. 

Την περίοδο 2019-2020 τα τρία ΜΜΕ, με την υποστήριξη του Κέντρου Μελετών 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στο Βέλγιο, διοργάνωσαν στην Ανδαλουσία, το 
Μιλάνο και την Αθήνα ημερίδες και ειδικές ραδιοφωνικές Radio 
Agora εκπομπές, που επεξεργάστηκαν, με συμμετοχή ειδικών, πολιτικών και 
πολιτών, τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής εστιάζοντας σε 
θέματα για την απασχόληση και τις οικονομικές προοπτικές, τη στρατηγική για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Brain Drain, την οικονομική 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

Οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα, οι προτάσεις αναθεώρησης και τα 
στοχευμένα βήματα για το μέλλον ώστε να επαναπροσδιοριστεί η σύνδεση των 
Ευρωπαίων πολιτών και της Ένωσής τους παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση 
που κρατάτε στα χέρια σας. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης για την ίδρυση αυτού που σήμερα 
συνιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η εδαφική συνοχή. Παρότι οι πολιτικές 
έχουν αλλάξει αρκετά από τότε, η οικονομική σύγκλιση μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους. Δεδομένου 
μάλιστα ότι ορισμένες περιοχές έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα και περισσότερα 
προνόμια σε σχέση με άλλες, η ΕΕ έχει καθιερώσει την ανάγκη διακρατικής και 
περιφερειακής αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, η οποία 
περιλαμβάνει έναν αριθμό κονδυλίων που προορίζονται για την προώθηση της 
ανάπτυξης των φτωχότερων περιοχών σε υπερεθνικό επίπεδο, είναι μοναδική 
στον κόσμο, καθώς εστιάζει στην παροχή βοήθειας στις φτωχότερες περιοχές 
της ΕΕ ανεξάρτητα από την εθνική τους τοποθεσία και περιλαμβάνει τοπικές 
αρχές που λειτουργούν άμεσα όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη 
διαχείριση. 

Με την πάροδο του χρόνου η πολιτική αυτή έχει γίνει σήμα κατατεθέν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται όλο και περισσότερο με άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία έρχονται να 
συμπληρώσουν τις δράσεις της πολιτικής συνοχής, όπως τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). 

Από την άλλη πλευρά βέβαια, ενώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια υποστηρίζουν τις 
περιφέρειες εδώ και δεκαετίες, επηρεάζοντας τις στρατηγικές των τοπικών 
αρχών, δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, οι πολίτες αγνοούν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος, την 
εμβέλεια και την επιρροή τους. Και αυτό γιατί οι εθνικές κυβερνήσεις συχνά 
παραμελούν να ενημερώσουν τους πολίτες για τη διασύνδεση εθνικών και 
κοινοτικών πολιτικών και να καταδείξουν το πραγματικό μέγεθος και τον 
αντίκτυπο που έχουν αυτές οι πολιτικές στις επιχειρήσεις. Συχνά, αυτή η 
προσπάθεια της ΕΕ παρουσιάζεται με όρους καθαρών χρηματοοικονομικών 
μεταβιβάσεων μεταξύ χωρών, σαν να επρόκειτο για παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος, χωρίς αυτές οι μεταβιβάσεις να ωφελούν ούτε την ίδια την ΕΕ ούτε 
τις χώρες που συμβάλλουν στην ενίσχυση των άλλων κρατών-μελών. 

Το Radio Agora έχει ξεκινήσει μια σειρά εκδηλώσεων και προγραμμάτων, με 
στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τα προγράμματα της ΕΕ, εξηγώντας τους 
τις πραγματικές επιδράσεις που έχουν οι πολιτικές της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, 
προκειμένου οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο απέναντι στους 
τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κομμάτι της 
καθημερινότητάς τους. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει πολλές υποδομές και 
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διαδικασίες και έχει θεσπίσει δικαιώματα που σήμερα θεωρούνται δεδομένα, τα 
οποία όμως είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και αλληλεγγύης δεκαετιών. Για 
τις χώρες που καλύπτει αυτή η μελέτη, η πολιτική συνοχής υπήρξε και 
παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την αναπτυξιακή πορεία πολλών περιοχών. 

Το έργο που παρουσιάζεται εδώ προέκυψε από τις διημερίδες, τις ειδικές 
ραδιοφωνικές εκπομπές και τις συζητήσεις μεταξύ ειδικών και πολιτών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Radio Agora. Τα συμπεράσματα δεν παρείχαν 
μόνο στοιχεία που αφορούν τις πολιτικές αλλά αναδεικνύουν τους 
προβληματισμούς για τις αντιλήψεις, τις προοπτικές, τις ανησυχίες και τις 
ανάγκες που επηρεάζουν τις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής. Από την αρχή ήταν επίσης σαφές ότι οι συζητήσεις δεν 
έπρεπε να καλύπτουν μόνο τα μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ αλλά και την 
επιρροή της ΕΕ στους σχετικούς τομείς της καινοτομίας, της κλιματικής αλλαγής 
και της μετανάστευσης. Μπορεί η πολιτική συνοχής να αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο στα θέματα αυτά, ωστόσο είναι εξίσου σημαντικό να κοινοποιούνται και 
όλες οι άλλες σχετικές δράσεις της ΕΕ. 

Οι συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις διημερίδες, έχουν ηχογραφηθεί και 
ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές μεταδόθηκαν από τους εταίρους του 
προγράμματος Radio Agora στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που προέκυψε σ’ αυτές τις συζητήσεις είναι το εξής: 
Οι πολίτες έχουν σε μεγάλο βαθμό ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν 
πληρέστερα ώστε η Ευρώπη να έρθει ακόμη πιο κοντά στους πολίτες. 

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει μια επισκόπηση ανά θέμα χωρίς να κατηγοριοποιεί 
τα αποτελέσματα ανά χώρα. Σε πολλές από τις περιοχές, που εξετάστηκαν, τα 
προβλήματα συγκλίνουν ωστόσο στην παρουσίαση έχουν ληφθεί υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 
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3. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

Επισήμως, τα όργανα που στηρίζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι το 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Τα κεφάλαια αυτά τα διαχειρίζονται από 
κοινού τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα 
σημαντικά ταμεία ανά τομέα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινή διοίκηση και έχουν 
συνεκτικό και δομικό ρόλο,  είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
Ωστόσο, θα ήταν λάθος να περιορίσουμε μόνο σε αυτές τις πολιτικές τις 
συζητήσεις για τη συνοχή, καθώς τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
επεκτείνει το πεδίο των κεντρικά διαχειριζόμενων κονδυλίων (δηλαδή αυτών 
που χρηματοδοτούν απευθείας τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων), όπως είναι τα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία, ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
αναπτύσσονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Αυτά τα μέσα στήριξης προσφέρουν 
επίσης σημαντικές ευκαιρίες στις υπό ανάπτυξη περιφέρειες, αλλά δεν 
προορίζονται για συγκεκριμένες περιοχές ή τομείς. 

Η στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι στοχευμένη αλλά περιορισμένη. Οι 
συνολικές δαπάνες από την ΕΕ ισούνται με το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ ή το 2% 
των δημόσιων δαπανών και λιγότερο από το μισό προορίζεται για την πολιτική 
συνοχής, αν και οι πιο φτωχές περιοχές επωφελούνται επίσης από τη στήριξη 
της γεωργικής ή της αλιευτικής πολιτικής, ενώ μπορεί να δικαιούνται και άλλα 
κεφάλαια, όπως αυτά που αφορούν την καινοτομία. 

Η εδαφική συνοχή υπήρξε στόχος από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
το 1958, με σκοπό την αποφυγή των εισοδηματικών ανισοτήτων και της άνισης 
ανάπτυξης. Ξεκίνησε με τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία ως απάντηση στη 
μεταπολεμική φτώχεια και στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παραδόξως, αυτά τα Ταμεία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τις φτωχότερες περιοχές της 
Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με το τελευταίο μάλιστα να είναι το 
φτωχότερο από τα κράτη-μέλη τη στιγμή που προσχώρησε. Ωστόσο, οι 
μεταρρυθμίσεις το 1988 που καθιέρωσαν τα πολυετή προγράμματα της 
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πολιτικής συνοχής υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής Ζακ Ντελόρ είναι αυτές που 
διαμόρφωσαν τις αρχές της σημερινής πολιτικής και υποστήριξης. 

Από τότε τα εργαλεία έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Έχουν γίνει πιο περίπλοκα και 
στοχευμένα, συμβαδίζοντας με την πρόοδο σε έναν όλο και περισσότερο 
διασυνδεδεμένο κόσμο. Τα κεφάλαια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για τις νότιες 
χώρες της ΕΕ, καθώς και για τα νέα κράτη-μέλη από την κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη. 

Τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και επικεντρώθηκαν κυρίως 
στις υποδομές μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ. Με την πάροδο του 
χρόνου και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, έχουν γίνει και εξακολουθούν να 
γίνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική αυτή. Οι αλλαγές έχουν 
επίσης προωθηθεί λόγω του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης, η οποία έφερε 
στο φως θεμελιώδεις διαρθρωτικές αδυναμίες σε περιοχές που ήταν πρωτίστως 
στόχοι των ταμείων, προκαλώντας έτσι επικρίσεις από τα κράτη-μέλη του 
Βορρά. Η πολιτική συνοχής σήμερα έχει πολλαπλούς στόχους και διαφέρει κατά 
πολύ ακόμη και από αυτήν που ήταν στη δεκαετία του 1990. Συνδέεται με την 
ανάγκη να τεθούν οι βάσεις για μια ανθεκτική οικονομία και να επιτευχθούν 
βασικοί ευρωπαϊκοί στόχοι, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, η καινοτομία, η 
ψηφιοποίηση κ.ά. Επιπλέον, έχει αρχίσει να ενσωματώνει χρηματοοικονομικά 
μέσα τα οποία δεν είναι άμεσες επιδοτήσεις και συχνά συνδέονται με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και με τη συμμετοχή εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πολιτική 
συνοχής συνδέεται όλο και περισσότερο με άλλα κονδύλια της ΕΕ για έρευνα 
και καινοτομία και διευρωπαϊκά δίκτυα. 

Η πολιτική συνοχής επικεντρώνεται στην παροχή νέων ευκαιριών στους πολίτες 
της ΕΕ, με τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
την καθιέρωση παρόμοιων πόρων σε υποδομές, υπηρεσίες, εκπαίδευση και 
επέκταση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

Ενώ αρχικά η πολιτική συνοχής είχε επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των 
υποδομών, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια πιο σύνθετη και ολιστική πολιτική, η 
οποία περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που επηρεάζουν την περιφερειακή 
ανάπτυξη, όπως η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα, η αγορά εργασίας (ειδικά 
όσον αφορά την ανεργία των νέων), η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου, η 
κοινωνική ένταξη, η προστασία του περιβάλλοντος, ο αγώνας ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή, καθώς και δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των 
αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών. 
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Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσματα των 
συζητήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Radio Agora. 

3.1 Ελλιπής γνώση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την 
προώθηση της συνοχής 

Παραδοσιακά, οι πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας ήταν ευνοϊκά 
διακείμενοι απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ωστόσο δεν γνωρίζουν τον 
ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή ζωή τους, σε ό,τι 
αφορά τη λήψη αποφάσεων, τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή τη 
δράση των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Συχνά οι πολίτες δεν 
αντιλαμβάνονται την ευρωπαϊκή συμβολή, εν μέρει επειδή όπως καταγράφεται 
οι αρχές δεν τους ενημερώνουν επαρκώς για τη στήριξη της ΕΕ σε πολλές 
δραστηριότητες των τοπικών και εθνικών αρχών. 

H στήριξη αυτή για τη δημιουργία σύγκλισης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα και 
ποικίλλει, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, ως παράγοντας συνοχής με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές, αλλά και σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 
Η πολιτική συνοχής και τα κεφάλαιά της δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά και 
τι σημαίνει να είσαι μέλος της Ευρώπης και Ευρωπαίος πολίτης στο δικό σου 
περιβάλλον. Τα κεφάλαια αυτά, λοιπόν, είναι και ένας τρόπος προώθησης της 
Ευρώπης ως κοινού χώρου και δημιουργίας ταυτότητας μέσω αυτών των 
κοινών πόρων. 

Όσοι ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μοιράζονται την ευθύνη για την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών και την 
επακόλουθη δυσαρέσκεια. Επίσης, τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν εξίσου 
σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη διάδοση και 
την προβολή των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη συνοχή, την καινοτομία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Η διαδικασία της συνοχής 
ξεπερνά κατά πολύ την απλουστευτική έννοια της οικονομικής ανάπτυξης και 
γίνεται μια κοινή φιλοδοξία για ίσες ευκαιρίες μεταξύ περιφερειών και πόλεων. 
Αυτά τα πειστικά επιχειρήματα πρέπει να χρησιμεύσουν για να διαλύσουν κάθε 
τάση ευρωσκεπτικισμού, που προέρχεται από «λαϊκίστικες» ομιλίες 
οποιουδήποτε ιδεολογικού χαρακτήρα. 

3.1.1 Οι ευρύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
μετανάστευσης 

Ο τομέας που εγείρει έντονη ανησυχία στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου είναι 
οι συνέπειες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, που κυμαίνονται από την 
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ξηρασία μέχρι την υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με μελέτες που 
παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα στην Ιταλία, ενώ η θερμοκρασία παγκοσμίως 
σημείωσε αύξηση κατά μέσο όρο 1 oC, στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 3 oC. 

Επιπλέον, λόγω της αστάθειας στις χώρες της Μεσογείου, αυτά τα κράτη-μέλη 
αποτελούν τον πρώτο σταθμό μετανάστευσης, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος για 
ακόμα μεγαλύτερη πίεση εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, όπως και η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να 
επικεντρωθούν σε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές στη νότια Ευρώπη, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Σ’ αυτό επικεντρώθηκε η 
συζήτηση στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Ανδαλουσία, καθώς η 
συγκεκριμένη περιοχή διατρέχει αυξημένο κίνδυνο. Το 30% του εδάφους της 
Ανδαλουσίας προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000, ενώ η γεωργία που 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής απειλείται από την 
κλιματική αλλαγή. Οι στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα τόσο 
γι’ αυτή την ευρωπαϊκή περιοχή όσο και για άλλες αντίστοιχες στα κράτη-μέλη 
του Νότου που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. 

Για να γίνει αυτό, απαιτείται να επανεξεταστεί ο τρόπος κατανομής των 
κονδυλίων. Η βασική μεταβλητή για την κατανομή βοήθειας από την ΕΕ ήταν το 
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας περιοχής, η οποία πρέπει πλέον 
να αναθεωρηθεί και να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως ο 
δημογραφικός, η μετανάστευση και το περιβάλλον. 

Επί του παρόντος, η πολιτική συνοχής της ΕΕ περιλαμβάνει έντεκα θεματικούς 
στόχους παρέμβασης, προκειμένου να δούμε τον λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της συνοχής, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη-μέλη θα εστιάσουν κυρίως 
στις προτεραιότητες που θέτει ως στόχους η ΕΕ. Για το επόμενο διάστημα έχουν 
προγραμματιστεί λιγότεροι αλλά ευρύτεροι στόχοι, ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πολλών τομέων παρέμβασης, αλλά είναι σημαντικό ο 
προγραμματισμός των αναπτυξιακών σχεδίων να μειώσει περαιτέρω τις 
κοινωνικοοικονομικές διαφορές όχι μόνο μεταξύ Βορρά και Νότου αλλά και στο 
κέντρο, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι αναγκαία η δημιουργία νέων 
μοντέλων πολυκεντρισμού και αποκέντρωσης. 

3.2. Οι περιφέρειες ως λειτουργικές μονάδες συμμετοχικής ανάπτυξης 

Για την ανάπτυξη των περιφερειών θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η 
χρήση καινοτόμων συνεργατικών μοντέλων και να επιδιωχθεί η δημιουργία 
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συνεργιών μεταξύ των μητροπολιτικών, αστικών και αγροτικών περιοχών. 
Υπάρχει επίσης ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και 
εθνικών συνόρων. Η διασυνοριακή συνεργασία και η δημιουργία λειτουργικών 
περιφερειών πρέπει να επιτευχθούν με την ομαδοποίηση των ήδη 
καθιερωμένων κοινωνικών και οικονομικών δεσμών και όχι με τον περιορισμό 
αναπτυξιακών στρατηγικών στα διοικητικά σύνορα. 

Είναι επίσης σημαντικό για τους δήμους να συνεργάζονται και να δημιουργούν 
δίκτυα που να μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στις περιφέρειες. Η 
δημιουργία ενώσεων και η παροχή λύσεων που αφορούν την «έξυπνη πόλη» 
και στις αγροτικές περιοχές μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες για τη 
διασφάλιση μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής όχι μόνο 
μεταξύ περιφερειών αλλά και μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες. Μ’ αυτό τον τρόπο 
γίνεται η μετάβαση σε μια σύγχρονη προσέγγιση για τη συνοχή, η οποία εστιάζει 
ως επί το πλείστον στις τοπικές ευκαιρίες και βασίζεται στις τοπικές γνώσεις και 
στρατηγικές. 

Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη υιοθετηθεί, με θετικά αποτελέσματα, σε πολλά 
μέρη, με τη μορφή ομάδων αγροτικής ανάπτυξης, τοπικών ομάδων αλιείας ή 
ενώσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πολλές τοπικές πρωτοβουλίες έχουν 
παρουσιαστεί στα προγράμματα ως παραδείγματα παρεμβάσεων της ΕΕ που 
εμπλέκουν άμεσα και βοηθούν τους πολίτες, χρησιμοποιώντας την 
αποκατάσταση του εδάφους και την επαναφορά της γης σε παραγωγική και 
ψυχαγωγική χρήση, την αποκατάσταση τοπικών κέντρων παραγωγής και 
επιχειρηματικών κέντρων κ.λπ. Αυτές οι δράσεις βοηθούν τους πολίτες να 
κατανοήσουν καλύτερα την ΕΕ και να ανακαλύψουν πόσες πτυχές οι οποίες 
θεωρούνται δεδομένες είναι αποτέλεσμα και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ή/και 
έχουν επηρεαστεί από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίχθηκε πολιτικά από την ΕΕ, ενώ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από το 2009 έδωσε έμφαση στις επενδύσεις στον συγκεκριμένο 
τομέα. Η παρουσία στο Κοινοβούλιο εκπροσώπων από τις περιφέρειες έχει 
ισχυροποιήσει τη φωνή τους στην Ευρώπη και η Επιτροπή των Περιφερειών 
έχει αυξήσει την επιρροή τους. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ έχει μετατοπίσει 
σε μεγάλο βαθμό στις περιφερειακές αρχές τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
περιφερειακής πολιτικής. Σήμερα, δεν είναι πλέον μόνο καθήκον των εθνικών 
κυβερνήσεων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναπτύξουν 
τις νέες στρατηγικές από το κέντρο προς τα κάτω. 

Οι προσεγγίσεις με βάση τον τόπο επιτρέπουν στην πολιτική συνοχής να 
μειώσει τις ανισότητες, χωρίς όμως να σπάσει την ποικιλομορφία των τοπικών 
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πόρων και την ποικιλία των περιφερειακών ταυτοτήτων. Εκτός δηλαδή από την 
προσθήκη νέων ιδεών και μεθόδων, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
προωθήσει και τις ήδη υπάρχουσες ενδογενείς ευκαιρίες ανάπτυξης, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων κοινωνικών και οικονομικών 
οικοσυστημάτων που να είναι πιο βιώσιμα και προωθώντας την κοινωνική 
συνοχή σε τοπικό επίπεδο, το οποίο είναι και το ζητούμενο. 

Είναι αναγκαίο η πολιτική συνοχής να λάβει περισσότερο υπόψη τις ευρύτερες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς και της 
παγκοσμιοποίησης, παρέχοντας πιο στοχευμένη και αποτελεσματική 
υποστήριξη, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες και να 
είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί 
να δοθεί έμφαση στις νέες δεξιότητες, που πρέπει όμως και αυτές να 
προσαρμοστούν στα ήδη υπάρχοντα τοπικά χαρακτηριστικά. Μερικοί ομιλητές 
στις εκδηλώσεις δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν τη θεσμική μεταρρύθμιση σε 
όλα τα επίπεδα, από την ΕΕ έως την τοπική προσαρμογή στις νέες οικονομικές 
πραγματικότητες, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε τόπου. 
Λύση που να ταιριάζει σε όλα τα προβλήματα δεν υπάρχει, και οι νέες ανάγκες 
που επιβάλλονται από τις καινούριες προκλήσεις και πραγματικότητες απαιτούν 
μια πιο ευέλικτη και δυναμική προσέγγιση για την εδαφική συνοχή. Υπάρχει 
σαφής απαίτηση από τους πολίτες και άλλους φορείς για καλύτερη διασύνδεση 
και εκπροσώπηση. Στην πραγματικότητα, οι πολίτες έχουν χάσει την 
εμπιστοσύνη τους σε κυβερνητικούς θεσμούς έπειτα από τις συνεχόμενες 
κρίσεις που πλήττουν τις κοινωνίες μας. Γι’ αυτό τα κράτη-μέλη κάνουν έκκληση 
για έναν καλύτερο, πιο περιεκτικό μηχανισμό διακυβέρνησης πολλαπλών 
επιπέδων. 

3.2.1 Ο αυξανόμενος ρόλος των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα 

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεωρούνται σήμερα απαραίτητες 
για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη στις οικονομίες των κρατών-μελών και των 
περιφερειών τους, εξασφαλίζοντας την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων με 
την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών. Σε αρκετούς 
τομείς η αγορά δεν καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας, είτε επειδή οι αποδόσεις 
είναι πολύ χαμηλές είτε επειδή υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο. Ως εκ τούτου, η 
συμμετοχή του δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει αυτές τις επενδύσεις πιο 
ελκυστικές για ιδιώτες χρηματοδότες και επιχειρηματίες. Η οικονομική κρίση 
παρέλυσε τις ιδιωτικές επενδύσεις και επιδείνωσε τις ήδη χαμηλές επενδύσεις 
σε δημόσιους τομείς (για παράδειγμα μεταφορές, ΤΠΕ σε αραιοκατοικημένες 
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περιοχές κ.λπ.) όπως και, κατά ένα βαθμό, τις βάσεις για μελλοντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις. 

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον αρκετά επισφαλές, με πολυσύνθετες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μοιάζει 
να είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ. Η ανάγκη για ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα οδηγεί επίσης σε μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. 
Μια ενισχυμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί από τους δημόσιους υπαλλήλους 
να αναπτύξουν περισσότερες επιχειρηματικές δεξιότητες και να βελτιώσουν τις 
επικοινωνιακές τους ικανότητες με τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τους 
χρηματοδότες. Το ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης αλλάζει, οδηγώντας σε 
ενισχυμένη αποκέντρωση σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων και 
εφαρμογής. 

Η πολιτική συνοχής επιτρέπει ήδη και καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
δημιουργήσει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή αστικών, 
τοπικών ή άλλων περιφερειακών αρχών. Οι τοπικοί φορείς θα αναλαμβάνουν 
ολοένα και περισσότερο την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την επιλογή και την 
υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με τη συμμετοχή των 
τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και επιχειρηματικών 
εταίρων. 

Σύμφωνα με ειδικούς, οι τοπικές κοινότητες πρέπει να επικεντρωθούν στο 
τοπικό οικονομικό δυναμικό και σε οικονομίες κλίμακας, που μπορούν να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για το εξαγωγικό δυναμικό μιας περιοχής. Οι 
τοπικές κοινότητες πρέπει να ξαναβγούν στο προσκήνιο, εστιάζοντας σε νέες 
ευκαιρίες και αξιοποιώντας κεφάλαια τόσο από εξωτερικές όσο και από 
εσωτερικές επενδύσεις. Για την υλοποίηση αυτής της ιδέας χρειάζεται 
υποστήριξη, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει αυτόματα. Στην Ελλάδα, για 
παράδειγμα, απαιτούνται ειδική εκπαίδευση, προγραμματισμός και παρεμβάσεις 
με την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΕ (Ένωση Δήμων), της 
ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών) και οποιουδήποτε δήμου χρειάζεται να αναπτύξει 
μια αξιόπιστη στρατηγική για τη δημιουργία ανταγωνιστικών και βιώσιμων 
περιφερειών. 

3.3 Το αβέβαιο μέλλον της πολιτικής συνοχής στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 

Οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
προβληματίζουν ιδιαίτερα τους τοπικούς φορείς εξαιτίας της αβεβαιότητας για το 
μέλλον και των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Οι συμμετέχοντες ανησυχούσαν 
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για τον μελλοντικό καταμερισμό της χρηματοδότησης, ειδικά τώρα που το Brexit 
οδηγεί στην αποχώρηση του δεύτερου μεγαλύτερου χρηματοδότη στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι συζητήσεις όσον αφορά το μέλλον της υποστήριξης 
της συνοχής δείχνουν ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η πολιτική βάσει μεγέθους. 

Στα προγράμματα συμμετείχαν ειδικοί στη χρηματοδότηση από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τις τοπικές αρχές και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι 
εξήγησαν τις μελλοντικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μίλησαν 
για τις περικοπές που είναι αναγκαίο να γίνουν στις κλασικές πολιτικές συνοχής, 
καθώς επίσης και για τη μείωση της βοήθειας στη γεωργία και την αλιεία. 
Εξαιτίας των διεθνών προκλήσεων, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για 
την ενίσχυση των συνοριακών πολιτικών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
που προκύπτουν από την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. 

Η κρίση επίσης άλλαξε το τοπίο των αναγκών σε αρκετές περιοχές. Σε 
ορισμένες περιοχές που ήταν πιο πλούσιες παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη 
μείωση στα εισοδήματα. Στην Ιταλία, οι περιφέρειες των οποίων η βιομηχανία 
χτυπήθηκε πιο σκληρά και έχασαν αρκετό έδαφος σε επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται στο 
κέντρο και στον Βορρά της χώρας και ακολουθούν η Λομβαρδία, η Μάρκε, η 
Ούμπρια, το Λάτσιο, το Τρέντο και το Μπολζάνο. Εξακολουθούν να 
παραμένουν πλούσιες περιοχές για τα δεδομένα της Ιταλίας, παρ’ όλα αυτά 
όμως έχουν σημειώσει σημαντικές απώλειες σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανική δομή των περιφερειών έχει 
υποστεί μεγάλο πλήγμα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ενώ οι επενδύσεις 
στην έρευνα έχουν παγώσει. 

Έχουν εκφραστεί ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την εστίαση της ΕΕ στη 
συνολική ανάπτυξη και, καθώς είναι ακόμη νωρίς για να κριθούν οι παρεμβάσεις 
2014-2020, ίσως υπήρξε μια υπερβολική τάση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προς έναν πιο αστικό 
προσανατολισμό. Ένα σημείο ανησυχίας ήταν η εσωτερική μετανάστευση από 
αγροτικές και μικρότερες αστικές περιοχές σε μεγαλύτερες πόλεις που 
παρατηρήθηκε και στις τρεις χώρες. 

Σε γενικές γραμμές πάντως, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θέλουν λιγότερη 
γραφειοκρατία και περισσότερη αποτελεσματικότητα στην υποστήριξη της ΕΕ. 
Εκφράστηκαν μάλιστα και παράπονα για τη γραφειοκρατία σε εθνικό επίπεδο, 
κυρίως στις εκδηλώσεις της Ιταλικής και της Ελληνικής Αγοράς. 
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3.4 Ένα παράδειγμα στοχευμένης πολιτικής στην Ανδαλουσία και την 
Ελλάδα 

Στόχος της Ανδαλουσίας για την επόμενη δεκαετία είναι η μετάβαση προς μια 
«βιοοικονομία», επιδιώκοντας να αναπτύξει ένα ευέλικτο σύστημα, ικανό να 
αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, καθώς επίσης και του 
ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική στοχεύει στη χρήση αυτής της 
δέσμευσης για την οικο-καινοτομία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η Ανδαλουσία, πρωτοπόρος σε 
σημαντικούς κλάδους, οφείλει να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα για να 
δημιουργήσει δυναμικές που θα ενθαρρύνουν τα ταλέντα και την καινοτομία σε 
πολλούς τομείς. Για την ακρίβεια, το προσχέδιο ενός μελλοντικού όσο και 
περιεκτικού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την κυκλική βιοοικονομία της 
Ανδαλουσίας, ήδη καταρτίζεται.  

Στην Ελλάδα, οι διημερίδες και οι ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές του Radio 
Agora εστίασαν στο εξαιρετικά καινοτόμο έργο στην Κρήτη όσον αφορά τους 
τομείς της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της κυκλικής και της μπλε 
οικονομίας και άλλες πρωτοβουλίες που προκύπτουν από τα φυσικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής. 
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4. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ειδικοί ομιλητές στις ραδιοφωνικές συζητήσεις τόνισαν ότι υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις –αν όχι ατράνταχτες αποδείξεις– ότι έχει επιταχυνθεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η 
εκπομπή μιας σειράς αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου και του 
διοξειδίου του άνθρακα, επιτείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυξάνοντας 
κατά συνέπεια τα επίπεδα της θερμοκρασίας παγκοσμίως. Εν ολίγοις, οι 
επιστήμονες έχουν επαληθεύσει κάποιες πληροφορίες που ήταν ήδη διαθέσιμες 
στην επιστημονική κοινότητα από το 2007, τότε που η Διακυβερνητική Επιτροπή 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εντόπισε τις μη αναστρέψιμες και 
ασυνήθιστες τάσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές 
προκλήσεις για την εφαρμογή της ενεργειακής μετάβασης και της 
απανθρακοποίησης της οικονομίας. Παρότι όμως η ενεργειακή μετάβαση και η 
απανθρακοποίηση συχνά παρουσιάζονται όχι μόνο ως αναγκαίες πρακτικές 
αλλά και ως ευκαιρίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, δεν είναι λίγοι όσοι φοβούνται 
τις επιπτώσεις στο κόστος και τις αλλαγές στη συμπεριφορά που θα 
συνεπαγόταν αυτή η μετάβαση. 

Οι ειδικοί που προσκλήθηκαν στον διάλογο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων 
τόνισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και προσφέρει στήριξη μέσω διαφόρων προγραμμάτων 
περιορισμού και προσαρμογής. Για παράδειγμα, οι συνομιλητές ανέφεραν ότι 
ένα μέρος από τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων διατίθεται σε κλιματικούς στόχους. Ταυτόχρονα, τα κεφάλαια για την 
έρευνα, την καινοτομία και τη γεωργία, καθώς και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συνδέονται με 
κλιματικούς στόχους. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση έφερε επίσης στο φως ότι, 
σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
(ΔΟΕ), η ΕΕ δεν επενδύει αρκετά και δεν είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία 
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής – αυτοί που το κάνουν είναι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα. Οι συνομιλητές παρουσίασαν στοιχεία του 
ΔΟΕ, σύμφωνα με τα οποία η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα έχει αυξηθεί σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από πηγές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Επίσης, η ενέργεια από τη χρήση άνθρακα έχει 
διπλασιαστεί σε σχέση με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 
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Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ οι 
λύσεις ως επί το πλείστον τοπικές, οι ειδικοί που συμμετείχαν στα ραδιοφωνικά 
προγράμματα έθεσαν επί τάπητος βασικά ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τόσο η νέα Επιτροπή όσο και οι πολιτικοί σε τοπικό επίπεδο, 
όπως: Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στήριξη της ΕΕ 
ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι το 2050; Πώς μπορεί η οικονομική 
στήριξη της ΕΕ να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις εθνικές και τις τοπικές 
προσπάθειες; Και κυρίως με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
των πολιτών;  

Αναφορικά με αυτό, οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής όσον 
αφορά τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο υπήρξε 
σημαντική τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Ωστόσο, κοιτάζοντας προς το άμεσο 
μέλλον, οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
της ΕΕ πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σ’ αυτήν. 

Ομοίως, από τις ραδιοφωνικές συζητήσεις προέκυψε ότι αυτά τα πολυετή 
προγράμματα πρέπει να ενισχυθούν σε ευάλωτες περιοχές για να διασφαλιστεί 
ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα έχουν ένα ποιοτικό μετασχηματιστικό 
πλεονέκτημα, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο των τοπικών δράσεων και 
καθορίζοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες σε κάθε τομέα δράσης. Το 
κυρίαρχο αίσθημα που επικρατούσε στις συζητήσεις ήταν ότι τα επιχειρησιακά 
προγράμματα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα, υπέρ μιας πιο δυναμικής 
υλοποίησης. 

Η γενική εντύπωση από τις συζητήσεις ήταν ότι η πολιτική συνοχής δεν 
κατόρθωσε να στηρίξει τις αγροτικές και αστικές περιοχές στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Επίσης, οι 
χαμηλοί προϋπολογισμοί των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων δεν 
επέτρεψαν τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στις 
ραδιοφωνικές συζητήσεις πρόσθεσαν ότι οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να 
είχαν λάβει περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της 
αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος, είναι υπεύθυνη για τον πρόωρο θάνατο έως και 
μισού εκατομμυρίου πολιτών ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην ειδική συζήτηση που έγινε για την κλιματική αλλαγή τέθηκε αρχικά το 
ζήτημα αν θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις κρίσεις, μετατρέποντάς τες 
σε ευκαιρίες για αλλαγή, καθώς και ότι τα καταναλωτικά μας πρότυπα δεν είναι 
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πλέον βιώσιμα και επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Στη συζήτηση 
χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα των ωκεανών, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον 
να λειτουργούν ως επαρκείς φυσικοί νεροχύτες για να επιβραδύνουν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τον ανθρώπινο παράγοντα. 
Παρ’ όλα αυτά, οι συνομιλητές αναγνώρισαν ότι το φυσικό περιβάλλον παίζει 
βασικό ρόλο στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και οι 
τεχνολογικές λύσεις μπορεί να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη για την 
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 

Στη συνέχεια επισημάνθηκε ότι μια όλο και πιο συνειδητή παγκόσμια κοινωνία 
των πολιτών θέτει ήδη τα σωστά ερωτήματα σχετικά με τη δράση που απαιτείται 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τόσο οι ειδικοί όσο και οι 
ακροατές είχαν την πεποίθηση ότι υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο, αλλά 
χρειάζονται μεγαλύτερη ικανότητα δράσης και αντίδρασης, καθώς και η 
κατάλληλη ηγεσία, αφήνοντας την εντύπωση ότι το ερώτημα πλέον δεν είναι το 
«τι» και το «γιατί» αλλά το «πότε» και το «πόσο γρήγορα» πρέπει να γίνει. Σε 
αυτό το πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι η Πράσινη Νέα Συμφωνία που προωθήθηκε 
από τη νέα Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εκληφθεί ως 
«επαναφορά», που εισάγει μια νέα, πιο αποφασιστική και ισχυρή κοινοτική 
δέσμευση. 

Οι ειδικοί παρουσίασαν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα οποία το 70% περίπου των συνολικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο προκαλείται από αστικές 
δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
αποτελεσματική παρέμβαση στον περιορισμό των εκπομπών πρέπει να 
θεωρείται προτεραιότητα στον τομέα της οικολογίας. Επίσης, οι συνομιλητές 
υποστήριξαν ότι, καθώς το 75% περίπου του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε πόλεις, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιπτώσεις που έχει η αστική ζωή στο 
περιβάλλον. Η βελτίωση των αστικών κέντρων (μικρών, μεσαίου μεγέθους και 
μεγάλων) με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο κρίθηκε ότι θα επηρεάσει 
θετικά την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα, στα 
προάστια και γενικότερα στις περιοχές. 

 

4.1 Ο αυξημένος ρόλος των τοπικών επιχειρήσεων και αρχών 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη οι νομοθετικές και διοικητικές αρχές να 
επιτρέψουν στις τοπικές επιχειρήσεις να διαδραματίσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο 
στη διαμόρφωση των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Συνοχής στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. 
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Οι συνομιλητές εξέφρασαν τη λύπη τους για τη λιτότητα που επιβλήθηκε σε 
όλους τους τομείς των δημοσίων δαπανών, γεγονός που περιόρισε δραματικά 
την ικανότητα των τοπικών αρχών να δράσουν. Επιπλέον, η πολιτική λιτότητας 
περιόρισε ακόμη και την ικανότητα αυτών των αρχών να συμμετέχουν στις 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση σε τοπικό επίπεδο της 
κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, για την Ελλάδα και την Ιταλία οι συνομιλητές εξέφρασαν την 
αποδοκιμασία τους για τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας στα χέρια της 
κεντρικής κυβέρνησης που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. O 
συγκεντρωτισμός στην πρωτεύουσα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων μπορεί 
να οδηγήσει σε μείωση των πρωτοβουλιών από τις τοπικές αρχές. 

Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί που συμμετείχαν στα ραδιοφωνικά 
προγράμματα αναγνώρισαν και αρκετές επιτυχημένες προσπάθειες, 
συμπεριλαμβανομένου του Συμφώνου των Δημάρχων, που ξεκίνησε το 2008 
και το οποίο βοηθά τις πόλεις να αναπτύξουν αστικά σχέδια δράσης για την 
αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
και τη μείωση των εκπομπών αερίου. Στην πρωτοβουλία αυτή έχουν 
συμμετάσχει μέχρι στιγμής περίπου επτά χιλιάδες δήμοι, που ωφελήθηκαν από 
την κοινή μεθοδολογία για την υλοποίηση σχεδίων δράσης και την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους. 

Όσον αφορά την Ισπανία, οι ομιλητές ανέφεραν ότι σε 173 δήμους της χώρας –
οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στην Ανδαλουσία– υπάρχουν 
στόχοι που σχετίζονται με το κλίμα και οι οποίοι βασίζονται σε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Μια τέτοια 
στρατηγική πρέπει να εξισορροπεί τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα νέα κλιματικά 
δεδομένα, ενώ παράλληλα να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

4.2 Προώθηση ανθρωποκεντρικών πολιτικών στις πόλεις 

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ραδιοφωνικά προγράμματα 
επισήμαναν την ανάγκη να εστιάσουμε στους πολίτες, στην ευημερία τους και 
στη συμμετοχή τους προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε τοπικά προβλήματα. 
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη για αριθμητική και ποιοτική αύξηση 
των δημόσιων χώρων, προς όφελος των κατοίκων των αστικών κέντρων. 
Επίκεντρο του προβληματισμού τους αποτέλεσε η ενίσχυση των υπηρεσιών 
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προσβασιμότητας και κινητικότητας για έναν αστικό πληθυσμό ηλικιωμένων που 
αυξάνεται σταθερά. Έχει δοθεί υπερβολικά μεγάλη έμφαση στα ιστορικά κέντρα 
των πόλεων της νότιας Ευρώπης, εξυπηρετώντας καθαρά εμπορικούς και 
τουριστικούς σκοπούς. Την ίδια στιγμή, υπάρχει βαθιά ανάγκη για περισσότερες 
ανθρωποκεντρικές και πολιτοκεντρικές πολιτικές που, με τη σειρά τους, θα 
διατηρήσουν τους τόπους διέλευσης, ανταλλαγής και συνύπαρξης για τους 
κατοίκους. Έχει ζητηθεί από τους πολίτες, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ή μη 
προνομιούχες γειτονιές, να προτείνουν λύσεις και κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με αυτό το θέμα για την επίτευξη κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών στόχων. 
Από τις συζητήσεις προέκυψε επίσης ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην 
καλύτερη δυνατή θέση για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι τοπικοί ηγέτες θα πρέπει να 
ενεργούν ανεξάρτητα, ακόμη και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στις πολιτικές 
εξελίξεις σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Οι ομιλητές ανέμεναν από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν να αναπτύσσουν φιλόδοξες και καινοτόμες 
αστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στη 
συν-δημιουργία. Σε αυτό τον τομέα, η προνοητικότητα των τοπικών δημόσιων 
ιδρυμάτων (που αφορά τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και τους πολίτες) είναι 
ουσιαστικής σημασίας.  

Συνολικά υπήρχε η κοινή πεποίθηση ότι ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή 
μετάβαση υπήρξε ιδιαίτερα θετικός στη θεμελίωση της εφαρμογής της. Οι 
συνομιλητές συμφώνησαν ότι η ΕΕ το έχει πράξει με αποτελεσματικές οδηγίες 
και κατευθυντήριες γραμμές για τις ανανεώσιμες ποσοστώσεις, 
αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις των μορατόριουμ που 
εφάρμοσαν τα κράτη-μέλη για τη μη τήρηση των προθεσμιών για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 

4.3 Οι προκλήσεις της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

Οι ομιλητές αναγνώρισαν ότι το πρώτο σημαντικό ευρωπαϊκό «σημείο ελέγχου» 
στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης θα γίνει το 2020, με την αναθεώρηση 
του στόχου σε επίπεδο ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σύγκριση με 
το 1990. Η ΕΕ κατά μέσο όρο (23%) συμμορφώνεται με αυτό τον στόχο, αλλά οι 
συντονιστές του ραδιοφωνικού διαλόγου έδειξαν ότι σε χώρες όπως η Ισπανία η 
μείωση έγινε σε ποσοστό 17,3% σε σύγκριση με το 1990. Ωστόσο, τις τρεις 
αυτές δεκαετίες οι εκπομπές αερίων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυξηθεί κατά 
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17,5%. Οι ειδικοί εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για την προθυμία 
ορισμένων κρατών να θέσουν αυστηρότερους στόχους για το 2030. 

Όσον αφορά την εντύπωση των ακροατών σχετικά με αυτό το θέμα, πιστεύουν 
ότι η δική τους γενιά θα είναι η τελευταία που θα μπορεί να αναλάβει δράση για 
να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις, καθώς είναι ήδη διαθέσιμη η 
τεχνολογία, όπως και τα απαραίτητα εργαλεία για την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αυτό που προκύπτει από την 
παραγωγή ενέργειας μέσω ορυκτών καυσίμων. Σε αυτό το θέμα σημαντικό ρόλο 
θα παίξουν τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πρέπει να εκπαιδεύσουν, να 
ευαισθητοποιήσουν και να διαδώσουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας ή τις 
καθαρές μεταφορές. 

Οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι η τεχνολογία είναι διαθέσιμη και δεν πρέπει να 
διατηρηθούν οι υφιστάμενες υποδομές και συστήματα, καθώς έχουν ήδη 
επιτευχθεί φθηνότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιώτες, 
χωρητικότητα αποθήκευσης και αυτονομία για ηλεκτρικά οχήματα και εύκολη 
πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι συνομιλητές παραδέχτηκαν ότι η δέσμευση 
της ισπανικής κυβέρνησης απέναντι στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα να καλύψει το 42% της ενεργειακής ζήτησης με ανανεώσιμους πόρους σε 
μια δεκαετία δεν μπορεί να μείνει στα χαρτιά ή μόνο στο εκλογικό πρόγραμμα. 
Αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη να δημιουργηθεί γι’ αυτή την υπόθεση στην 
Ισπανία ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συμβαδίζει με τον επείγοντα χαρακτήρα 
του στόχου, καθώς δεν έχει νόημα να τεθούν αφηρημένοι στόχοι, όσο φιλόδοξοι 
και αν φαίνονται για τον ορίζοντα του 2050, εάν αποτύχει ο σχεδιασμός για το 
2040, το 2030 και το 2020. 

Η συζήτηση που αφορούσε αυτό το θέμα εστίασε σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας (όπως, για παράδειγμα, στην Κρήτη) που έχουν υιοθετήσει μια νέα 
ατζέντα για τα επόμενα χρόνια, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται έννοιες 
όπως η αποθήκευση ενέργειας, η μπλε οικονομία και η κυκλική οικονομία. Αυτοί 
οι νέοι στόχοι προέκυψαν από την καθοδήγηση που λαμβάνεται από τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, τα ευρωπαϊκά και ερευνητικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, οι 
συνομιλητές επιβεβαίωσαν ότι οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών με άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες είχαν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων στόχων. 
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4.4 Εξηλεκτρισμός του ενεργειακού εφοδιασμού ως βασική λύση 

Οι ραδιοφωνικές συζητήσεις με ειδικούς και πολίτες αποκάλυψαν ότι πολλοί 
θεωρούν τον εξηλεκτρισμό της ενέργειας ως τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για μια 
οικονομία με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Το αν θα έχει επιτυχία η επανάσταση 
της πράσινης ενέργειας εξαρτάται από τη συνολική συμπεριφορά που θα έχουν 
οι ιδιώτες καταναλωτές ενέργειας, καθώς και από τα αποκεντρωμένα 
συστήματα. 

Πολλοί συνομιλητές υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για τις 
μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) 
και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και πρέπει να στραφούν προς την πράσινη 
ενέργεια. Έφτασε δηλαδή η ώρα να σταματήσουμε τη χρήση ρυπογόνων και μη 
ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, πολλοί 
εξέφρασαν την άποψη ότι δεν θα πρέπει πλέον να προστατεύουμε τομείς που 
εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα για λόγους προστασίας της απασχόλησης, 
το οποίο τελικά θα έχει χειρότερες επιπτώσεις στο μέλλον. 

Οι συζητήσεις ανέδειξαν επίσης την εντύπωση των πολιτών ότι, ενώ το πόσιμο 
νερό ως πεπερασμένος φυσικός πόρος δεν απασχολεί το κοινό τόσο πολύ όσο 
η ενέργεια, ο κίνδυνος της εξάντλησης των αποθεμάτων του νερού αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες οικολογικές και περιβαλλοντικές απειλές που 
αντιμετωπίζουν ήδη πολλές περιοχές του κόσμου, με τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη να είναι ένα από τα θύματα. 

Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον της διαχείρισης των υδάτων, 
ζητώντας καλύτερο έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος και 
καλύπτοντας παράλληλα τις θεμελιώδεις ανάγκες των πολιτών. Από την άλλη 
βέβαια, δεν θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να εγγυηθεί τέτοια 
δικαιώματα και ανάγκες. 

 

4.5 Έλλειψη συντονισμού στις δράσεις για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής 

Στις ειδικές εκπομπές τέθηκε το ζήτημα για μια πιο συνεκτική προσέγγιση στο 
θέμα της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αποτελεί παγκόσμιο 
φαινόμενο και η νότια Ευρώπη πρέπει να έχει μια συντονισμένη φωνή. 

Για να διαδραματίσει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, της έρευνας 
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και της εφαρμογής. Παρότι όμως θεωρητικά η ΕΕ πρωτοστατεί σε ορισμένους 
τομείς, δεν συμβαίνει το ίδιο και στον τομέα της καινοτομίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ακροατές, σοβαρά προβλήματα είναι ο 
κατακερματισμός στη λήψη αποφάσεων μεταξύ πολλών κρατικών φορέων και η 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα πολλές 
αξιολογήσεις και μια σειρά από πιθανές αλλά όχι δοκιμασμένες δυνατότητες. Σε 
πολλές χώρες οι εθνικοί κεντρικοί φορείς δεν συνδέονται με πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα, ώστε να λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για την 
ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Δεν γίνονται αρκετά 
στον τομέα της αξιολόγησης και της προώθησης δράσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που οδήγησε σε μια ανοργάνωτη και συνεπώς 
αναποτελεσματική εφαρμογή μη συντονισμένων ενεργειών. Παρόλο που πολλές 
παρεμβάσεις γίνονται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και διάφορων ερευνητικών 
κέντρων, υπάρχει ελάχιστος συντονισμός ή επικοινωνία μεταξύ τους. 

4.6 Έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών 

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου είναι αντιμέτωπες με ένα κοινό πρόβλημα: την 
έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών όσον αφορά τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχονται για την αντιμετώπισή τους 
με δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μία από τις δυσκολίες έγκειται στο πώς θα καταφέρουμε να ανακατευθύνουμε 
την καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών προς έναν «φιλικό προς το 
περιβάλλον» τρόπο ζωής. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω: 

• εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια, 
προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των παιδιών για τις μελλοντικές γενιές 

• εκστρατειών ενημέρωσης για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, στις 
οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες για καινοτόμες λύσεις από τον ιδιωτικό 
τομέα, τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Οι 
επικοινωνιακές στρατηγικές πρέπει επίσης να εστιάσουν στις τοπικές ανάγκες. 

Συνοψίζοντας το θέμα της συμμετοχής των πολιτών, οι συνομιλητές 
συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις με 
αυστηρούς στόχους και τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας στον τομέα της 
επικοινωνίας. Ωστόσο, για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, θα 
πρέπει οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να εμπλακούν ενεργά, να αλλάξουν στάση 
και να συνεργαστούν. 
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5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτός ο τομέας τόσο από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελεί έναν από 
τους κύριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης. Οι αδυναμίες που 
προκύπτουν στην έρευνα και την καινοτομία οδηγούν σε σημαντικές οικονομικές 
απώλειες και στην έλλειψη μιας καλής βάσης για το μέλλον. Αυτό με τη σειρά 
του συνεπάγεται διαρροή επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, με 
επιπτώσεις στην ποιότητα της απασχόλησης. Κάποιες από αυτές τις 
προκλήσεις είναι παλιές, όπως η αναβάθμιση των ερευνητικών ικανοτήτων στα 
επίπεδα των κορυφαίων κέντρων της βόρειας Ευρώπης, πέρα από αυτό όμως 
οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία από τον ιδιωτικό τομέα 
παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και σίγουρα η παρατεταμένη οικονομική κρίση 
δεν έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εταιρείες υστερούν στην 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης και της καινοτομίας επιχειρηματικών 
μοντέλων. 

Η ΕΕ διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων για να στηρίξει την καινοτομία. Υπάρχει 
το ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon 2020», το οποίο χρηματοδοτεί την αριστεία 
σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, όπου μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και ερευνητικά ταμεία 
διαθέτουν ορισμένα προγράμματα προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα 
καινοτομίας των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων. Αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων, αλλά και 
εξειδικευμένων δανείων ή ιδίων κεφαλαίων για καινοτομία σε εταιρείες ή μπορεί 
να παρέχουν στήριξη σε τράπεζες για επέκταση δανεισμού με χαμηλά επιτόκια 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια μεγάλη, περίπλοκη και 
κυρίως αφανή υποστήριξη, καθώς τα κεφάλαια που διοχετεύονται από κοινού 
σε εθνικές τράπεζες προώθησης ή άλλες ιδιωτικές εμφανίζονται σε πολλούς 
δικαιούχους ως κανονικές τραπεζικές υπηρεσίες. 

Η πρόκληση για την ΕΕ και τις εθνικές αρχές είναι να διασφαλίσουν ότι οι 
επενδύσεις θα έχουν θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο. Αναφορικά με αυτό, 
καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για να αυξηθεί η ποιότητα των 
παρεμβάσεων. Δυστυχώς, οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα πολυάριθμα 
προγράμματα και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πολιτικές της ΕΕ, γεγονός 
που κατέστησε ακόμα πιο σημαντική την παιδαγωγική αξία των προγραμμάτων. 
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5.1 Μια νέα προσέγγιση στην καινοτομία 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία άλλαξε κατεύθυνση από 
το 2007, όταν συνέδεσε τα ερευνητικά και αναπτυξιακά της προγράμματα με μια 
βιομηχανική στρατηγική. Η εφαρμοσμένη έρευνα κατέλαβε σημαντική θέση σ’ 
αυτή την πολιτική, ενώ ένας νέος οργανισμός, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας, ανέλαβε να προωθεί ιεραρχικά τις ερευνητικές προτάσεις. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε στην πολιτική συνοχής τη 
δέσμευση κατάρτισης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η ικανότητα των περιφερειών να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις. 
Στην ΕΕ έχουν ήδη καταρτιστεί 125 στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, με την 
προσδοκία να φτάσουν (έχοντας τη στήριξη της ΕΕ με πάνω από 67 
δισεκατομμύρια ευρώ) σε 15.000 νέα προϊόντα, στη σύσταση 140.000 νέων 
επιχειρήσεων και 350.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Αναζητώντας περισσότερη εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσοντας τοπικά 
ερευνητικά έργα υποδομής, υπάρχει η προοπτική να επιτευχθεί περισσότερη 
οικονομική ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση, έχοντας επίσης μια πιο διάχυτη 
εδαφική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές και τα πανεπιστήμια έχουν 
αυξήσει τη συνεργασία τους. 

Στις μέρες μας υπάρχει μια πληθώρα τεχνολογικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες χάρη στην πρόσβαση που έχουμε σε πληροφορίες και γνώση. 
Πρέπει λοιπόν να τις αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής 
μας και την επικοινωνία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, ενώ 
παράλληλα να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να επεκτείνουμε τα όριά μας 
συνεργαζόμενοι ως δίκτυα και οικοδομώντας δεσμούς με άλλες ομάδες που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες αλλά και πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Μπορούμε 
να κερδίσουμε πολλά από τα διαφορετικά οράματα και τους διαφορετικούς 
τρόπους, ώστε να καταφέρουμε τελικά να βρούμε κοινές λύσεις σε κοινά 
προβλήματα, έχοντας πάντα επίγνωση των διαφορετικών αντιλήψεων. Ενώ οι 
ευρωπαϊκοί δείκτες έρευνας και καινοτομίας υπερέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 
σε ό,τι αφορά τους βασικούς δείκτες έρευνας και τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, παρ’ όλα αυτά βρίσκονται πίσω στην αξιοποίηση της γνώσης για 
μετάβαση από το επίπεδο επίδειξης και εκκίνησης στην κλίμακα, στην 
εξασφάλιση ειδικευμένων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση του βιομηχανικού 
ιστού και, τελικά, της βιώσιμης παραγωγής πλούτου. 
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5.2 Η προστιθέμενη αξία της αριστείας στην Έρευνα, Ανάπτυξη, 
Καινοτομία (ΕΑΚ) 

Οι ειδικές ραδιοφωνικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αξία της αριστείας 
στην ΕΑΚ και στην ανάγκη να αναπτυχθεί και να ωφεληθεί η καινοτομία πέρα 
από τα κέντρα αριστείας. Πρώτα απ’ όλα, οι επενδύσεις στην καινοτομία δεν 
πρέπει να αφορούν μόνο τη βασική έρευνα και τις πρακτικές επιδείξεις, ούτε τα 
συνηθισμένα οικονομικά κέντρα. Είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερες 
επενδύσεις σε εκείνα τα έργα που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη 
αξία στα τοπικά προϊόντα, ώστε να μπορούν να σταθούν εμπορικά σε 
μεγαλύτερες αγορές, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρωπαϊκά ταμεία θα 
πρέπει να αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού και 
τεχνολογικού προϋπολογισμού τους στην ανάπτυξη λύσεων που θα ενισχύσουν 
τον δεσμό μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές 
ανάγκες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εξάπλωση, ωστόσο, δεν σημαίνει και χαμηλή 
ποιότητα. Η ικανότητα καινοτομίας στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να 
αναπτύξει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο αριστείας, στο πλαίσιο του υψηλότερου 
επιπέδου της ευρωπαϊκής έρευνας. Η αριστεία είναι η αρετή που πρέπει να 
προηγείται της ηγεσίας σε οποιονδήποτε καινοτόμο τομέα, καθώς επίσης και η 
προϋπόθεση που πρέπει να θεμελιώσει τις βάσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη. 

Αρκετά συχνά ακατάλληλες πολιτικές δομές σε εθνικό επίπεδο παρακωλύουν 
την ικανότητα καινοτομίας. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο 
του Radio Agora στο Μιλάνο κατέδειξαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην έρευνα 
και άσκησαν κριτική στην ακαμψία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και 
στην έλλειψη εθνικών κονδυλίων. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες 
κατέδειξαν την ανάγκη για μεταρρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση ώστε να εισαχθεί η προσέγγιση που βασίζεται στην αριστεία από 
τα ερευνητικά πλαίσια της ΕΕ. Όσον αφορά την περίπτωση της Ιταλίας, 
ορισμένα κέντρα, όπως το Μιλάνο, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά αυτός δεν πρέπει να είναι ο τρόπος να 
προχωρήσουμε, καθώς πολλά ινστιτούτα σε όλες τις χώρες δεν κατάφεραν να 
οικοδομήσουν την ικανότητα να διαπεράσουν τις πολυπλοκότητες. 

Στις δράσεις του Radio Agora στην Ανδαλουσία, παρουσιάστηκαν 
παραδείγματα επιτυχίας στην Ισπανία (όπου η εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις περιφερειακές αυτόνομες αρχές ελέγχου), όπως η επιτυχής 
εμφάνιση ενός σημαντικού κόμβου επιστήμης και καινοτομίας που εφαρμόζεται 
σε πρωτοποριακούς τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η ιατρική και η φαρμακευτική 
έρευνα, γεωργικά τρόφιμα, αιολική και ηλιακή ενέργεια, αεροναυτική, 
κατασκευές, οικολογικά υφάσματα, βιομηχανική μηχανική, ρομποτική, 
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τηλεπικοινωνίες, ακόμη και οπτικοακουστικές τεχνολογίες. Το λανθάνον 
πρόβλημα παραμένει η έλλειψη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, η οποία θα 
μπορεί να μετατρέψει όλα αυτά τα ταλέντα σε μια δυνατή και διασυνδεδεμένη 
παραγωγική βιομηχανία, ικανή όχι μόνο να εξάγει τα προϊόντα και την 
τεχνογνωσία του αλλά και να ξεπερνάει τον σκόπελο της επικοινωνιακής 
αδυναμίας. Η διεπιστημονική συνεργασία θα μπορούσε να αυξήσει την αξία της 
παραγωγής τους, επιτρέποντας παράλληλα μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη 
συγκέντρωση πόρων για την καινοτομία και την έρευνα που παρέχει η Ευρώπη 
στην Ανδαλουσία. 

Και οι συνομιλητές στην Ελλάδα μίλησαν για την ανάγκη διευρυμένης ενίσχυσης 
των διαδικασιών διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, όπως φαίνεται να έχει 
πραγματοποιηθεί από ορισμένους οργανισμούς/ιδρυματα. Στην Ελλάδα κάποια 
ιδρύματα κατάφεραν να αναπτύξουν το επίπεδο αριστείας, που είναι απαραίτητο 
για να έχουν πρόσβαση στη στήριξη της ΕΕ, και να είναι αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τοπικά. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα 
πολυάριθμων έργων, ενώ αναφέρθηκε και η περίπτωση της Κρήτης ως ενός 
κέντρου αριστείας με συνεχή ανοδική πορεία, η οποία έχει να επιδείξει πολλά 
έργα που προσφέρουν λύσεις στο νησί, ιδίως σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οι συνομιλητές, ωστόσο, εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για την ικανότητα αντιμετώπισης έγκαιρα και στην πράξη των 
προβλημάτων που προκαλούνται από τις κρίσεις. Ο κυβερνητικός μηχανισμός 
καθυστερεί να εφαρμόσει με επιτυχία λύσεις και να αντιμετωπίσει κρίσεις, όπως 
κάποιες καταστάσεις που προκύπτουν λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. 
Αυτές οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο 
επίπεδο της έρευνας και της καινοτομίας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγκωμιάστηκε το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ 
ερευνητών και επαγγελματιών από διάφορους τομείς και διαφορετικές χώρες 
στην ΕΑΚ. Τέτοιες συνέργειες πρέπει να υιοθετηθούν και από άλλους 
οικονομικούς φορείς και κοινωνικούς παράγοντες, τόσο από τον δημόσιο όσο 
και από τον ιδιωτικό τομέα. Μια συνεργασία αυτού του είδους θα πρέπει, 
επομένως, να χρησιμεύσει για τη δημιουργία επιστημονικών οικοσυστημάτων 
που θα συμβάλλουν στην επαρκή πρόοδο σε όλα τα πεδία της γνώσης. Τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια και η κοινοτική πολιτική σε επιστημονικά θέματα πρέπει να 
προωθήσουν ακόμα περισσότερο την κινητικότητα των ερευνητών. Ωστόσο, 
είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην οδηγήσει όλο αυτό σε 
μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών, αντιθέτως να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε υπό ανάπτυξη 
περιοχές. Επιπλέον, είναι ανάγκη να βελτιωθούν και άλλες πολιτικές για την 
καταπολέμηση της ανασφάλειας στο εργασιακό επίπεδο. Αυτό ισχύει επίσης και 
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για τα ερευνητικά κέντρα, τα συμβόλαια των οποίων είναι ασταθή, χωρίς 
συνέχεια και ασφάλεια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να 
είναι δύσκολο να παραμείνουν οι ερευνητές και να μην οδηγηθούν σε μαζική 
μετανάστευση. 

 

5.3 Ευρύτερη ένταξη της καινοτομίας γενικά στα αναπτυξιακά 
προγράμματα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει τα προφανή οφέλη που 
προκύπτουν όταν η ικανότητα καινοτομίας ενισχύεται από τα περιφερειακά 
κονδύλια και την πολιτική εδαφικής συνοχής. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που η πολιτική συνοχής της ΕΕ περιλαμβάνει την ανάγκη ανάπτυξης έξυπνων 
στρατηγικών εξειδίκευσης. Τα ερευνητικά κέντρα και οι ενδιάμεσες διοικήσεις 
που λειτουργούν στις περιφέρειες είναι σε θέση να καθορίσουν καλύτερα τις 
δικές τους ανάγκες και να βελτιώσουν τη δυναμική της συνεργασίας. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες στο σύνολό τους προστατεύουν την ταυτότητα της κάθε 
περιοχής, ενώ παράλληλα παράγουν ένα ευρύτερο φάσμα στόχων και 
εμπλουτίζουν τη μεταφορά της γνώσης. 

Οι συμμετέχοντες στις ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές τόνισαν την ανάγκη να 
υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση των ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να προωθηθεί η 
επιστημονική ανάπτυξη που στηρίζεται σε αρχές αλληλεγγύης, και να ληφθούν 
υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος από αυτές τις καινοτομίες και η κατανομή του 
πλούτου. Χωρίς να υπάρχει μια κοινωνική συνιστώσα στη συμμετοχή και την 
ανάμειξη εταιρειών, οι προσπάθειες του δημόσιου τομέα από μόνες τους δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη κατανομή του πλούτου. 

Τόσο οι συνομιλητές όσο και το κοινό εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις 
ολοένα αυξανόμενες ανισότητες, δηλώνοντας ότι οι μετρήσεις της οικονομικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τους δείκτες κοινωνικής και 
ανθρώπινης ανάπτυξης. Η έννοια της προόδου πρέπει να συμβαδίζει με τη 
συλλογική ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδος πρέπει να ενσωματώνει και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 
διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος δεν θα επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στο 
περιβάλλον και εξάντληση των φυσικών πόρων, ούτε θα θέσει σε κίνδυνο την 
ακεραιότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των μελλοντικών γενεών. 
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5.4 Ηθική εκπαίδευση εναντίον συσσώρευσης γνώσεων 

Στις συζητήσεις που αφορούσαν την ποιότητα της εκπαίδευσης τονίστηκε η 
ανάγκη να απομακρυνθούμε από άκαμπτα συστήματα που απλώς 
συσσωρεύουν γνώσεις και να στραφούμε σε έναν πιο κριτικό και λογικό τρόπο 
σκέψης. Ορισμένοι ομιλητές έκαναν λόγο για μια πιο ηθική εκπαίδευση, η οποία 
θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανάγκες και τάσεις με 
μια εξατομικευμένη οπτική. Γι’ αυτό και η ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και 
της ιδιωτικότητας, των κοινωνικών αναγκών και των ατομικών ελευθεριών 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν έχουν νόημα εάν 
δεν συνοδεύονται από αίσθημα ατομικής ευθύνης και προβληματισμού, τον 
ρόλο που παίζει το εν λόγω άτομο στην κοινωνία και πώς οι δράσεις του 
επηρεάζουν όχι μόνο το μέλλον κάποιου αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων 
που μας περιβάλλουν. 

Μια άλλη παράμετρος που παρουσιάστηκε στις συζητήσεις ήταν η αξία και η 
ακρίβεια των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρέχει η γνώση πρέπει να 
μπορούν να επαληθευτούν ανά πάσα στιγμή και να υπάρχει ένα επίπεδο 
επιστημονικής αυστηρότητας που να αποτελεί ασπίδα απέναντι σε οργανωμένα 
συμφέροντα και χειραγώγηση πληροφοριών. Είναι ανάγκη επίσης να δοθεί 
έμφαση στις πηγές πληροφοριών για να σταματήσει η επικίνδυνη τάση της 
εποχής να θεωρούνται η παραπληροφόρηση και οι αποδεδειγμένα ψεύτικες 
ειδήσεις ως κοινότοπη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους συνομιλητές, 
απαιτείται μεγαλύτερη δέσμευση από τους δασκάλους, τους φορείς διάδοσης 
και τους επικεφαλής σε επιστημονικούς τομείς, καθώς έχουν ευθύνη να 
βοηθήσουν στη διακοπή αυτής της τάσης, όχι μόνο ως εκπαιδευτικοί αλλά και 
ως καλοί ακροατές, ώστε να μπορούν να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικές 
μεθόδους για τη μετάδοση της γνώσης. 

 

5.5 Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών για την αλλαγή προτύπων 

Οι πολίτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς θεσμούς και την 
επιστήμη, εν μέρει λόγω της ασύμμετρης κρίσης που έπληξε τη ζωή και τις 
προσδοκίες τους, από την οικονομική κρίση μέχρι το μεταναστευτικό, αλλά και 
εξαιτίας των εντάσεων και των αντικρουόμενων πληροφοριών όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή. Η δυσπιστία και η πολιτική σύγχυση απαιτούν μια 
μεταρρύθμιση των πολιτικών θεσμών και τη σύνδεση των πολιτών με τη λήψη 
αποφάσεων προκειμένου να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη. 
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Στις συζητήσεις του Radio Agora εκφράστηκε έντονη ανησυχία ως προς την 
επίδραση που ασκούν μεγάλες εταιρείες στην πολιτική των λόμπι, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και την επιρροή 
των ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων στα επιστημονικά αποτελέσματα. 
Άλλες ανησυχίες που εκφράστηκαν περιλαμβάνουν παραπληροφόρηση που 
δυσφημεί τις επιστημονικές μελέτες ή προωθεί ψευδο-επιστημονικό έργο που 
παρουσιάζει παραπλανητικές πληροφορίες και παραβιάζει την κοινωνική 
σύμβαση μεταξύ των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, της δημόσιας διοίκησης και 
των πολιτικών ομάδων. 

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αποτυχίες του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μετασχηματιστούν οι πολιτικές δομές, 
ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις σημερινές προκλήσεις της γρήγορης 
πληροφόρησης, της ροής αγαθών, ανθρώπων και δεδομένων διασυνοριακά και 
σε νοικοκυριά, ακόμη και σε ατομικές συσκευές τηλεφώνου. Οι πολίτες πρέπει 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη, έχοντας στη διάθεσή τους καλύτερη 
επικοινωνιακή ροή των επιστημονικών δεδομένων και συμμετέχοντας σε 
ενισχυμένους δημοκρατικούς θεσμούς. 

Οι ομιλητές ζήτησαν μεταρρυθμίσεις που να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι τοπικές ανάγκες, δίνοντας στους πολίτες την αίσθηση ότι αποτελούν 
πολύτιμο τμήμα της κοινωνίας. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και οι 
συνεχείς ροές αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με τις παγκόσμιες 
προκλήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν βάλει στο περιθώριο πολλούς πολίτες και 
έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια για μια παγκόσμια δομή που οι δείκτες της 
παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες, ακόμη και 
όταν αυξάνεται ο παγκόσμιος πλούτος. Η γενική παραδοχή των ειδικών ότι η 
κλιματική αλλαγή είναι μια αυξανόμενη απειλή, την ίδια στιγμή που η πολιτική 
ηγεσία δεν φαίνεται να μπορεί να αντιδράσει ανάλογα, αυξάνει τις κοινωνικές 
εντάσεις ανάμεσα σε εκείνους που ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις από την 
κλιματική αλλαγή και εκείνους που ανησυχούν για τον τρόπο ζωής και τα 
εισοδήματά τους. Όλο αυτό απαιτεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που να 
μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανησυχίες και αναπτύσσοντας νέες λύσεις, διαθέσιμες σε όλους, που αυξάνουν 
την οικονομική και κοινωνική ευημερία εν γένει. 

Οι ομιλητές τόνισαν ότι για την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 
που αφορά την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητο να τεθούν όρια στη 
χρηματοοικονομική κερδοσκοπία και την επιδίωξη της συνολικής οικονομικής 
ανάπτυξης, όπως υπολογίζεται σήμερα. Πρέπει να παρουσιαστούν νέες μέθοδοι 
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που να υπολογίζουν την κοινωνική ευημερία με τεχνολογίες που εστιάζουν στις 
κοινωνικές προκλήσεις και την πρόοδο. 

Μερικοί συνομιλητές εξέφρασαν την ανάγκη να αλλάξει το υπάρχον 
χρηματοοικονομικό μοντέλο, το οποίο επέτρεπε σε μεγάλες κοινοπραξίες να 
εστιάζουν στην αξία των μετόχων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όσο θα έπρεπε 
τον κοινωνικό αντίκτυπο. Γι’ αυτό, λοιπόν, υπάρχει η ανάγκη για αλλαγή του 
οικονομικού προτύπου. 

Επίσης, σύμφωνα με κάποιους ομιλητές, η τεχνολογική πρόοδος ενδυναμώνει 
τη φωνή των πολιτών. Για παράδειγμα, έχει δεχτεί εγκωμιαστικά σχόλια η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ολοένα και μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο είναι αρκετά έντονη και η 
ανάγκη για συμμετοχή των νεότερων γενιών σε θέματα που επηρεάζουν το 
μέλλον τους. 

 

5.6 Η πρόκληση της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού στο 
εξωτερικό (brain drain)  

Ανάμεσα στις φωνές που εκφράζουν προβληματισμό, η Επιτροπή SEDEC της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 
για τις μελλοντικές συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν ληφθούν μέτρα 
σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επίπεδο για τον περιορισμό τη «διαρροή 
εγκεφάλων» (brain drain). 

Οι ομιλητές απέδωσαν αυτή τη διαρροή στις περιφερειακές ανισότητες και στην 
έλλειψη ισχυρών πολιτικών συνοχής. Όπου παρατηρείται στήριξη της 
περιφερειακής συνοχής από την ΕΕ ή από εθνική χρηματοδότηση, όπου 
υπάρχουν επενδύσεις στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την καινοτομία, την 
κοινωνική ένταξη και, πάνω απ’ όλα, σε περιοχές με ανοιχτές οικονομίες που 
βασίζονται σε οικονομίες κλίμακας, η διαρροή του επιστημονικού δυναμικού 
σημειώνει πτώση ή αντιστρέφεται. Οι πολιτικές της ΕΕ θεωρείται ότι βοηθούν τα 
ταλαντούχα άτομα να παραμείνουν στη χώρα και τις περιοχές τους ή ακόμη και 
ότι προσελκύουν καινούρια ταλέντα (brain gain). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 
στενής συνεργασίας με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της διαρροής του επιστημονικού 
δυναμικού στο εξωτερικό και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η ψηφιακή 
οικονομία παρουσιάστηκε επίσης σαν το κλειδί που ανοίγει την πόρτα σε 
ευκαιρίες για τη διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, αποφεύγοντας τη 
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μετεγκατάσταση. Σταματώντας το brain drain, κάθε περιοχή γίνεται πιο 
ελκυστική και ενισχύεται η διατήρηση ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

Το θέμα αυτής της διαρροής εξειδικευμένων εργαζόμενων κατείχε κεντρική θέση 
στις συναντήσεις του προγράμματος Agora στην Ελλάδα, προκαλώντας έντονες 
συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη 
με ένα ισχυρό brain drain, το οποίο τώρα εκτιμάται ότι αποτελεί εμπόδιο στην 
ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική εκπομπή 
του Radio Agora, την περίοδο 2007-2017 περίπου 500.000 νέοι και απόλυτα 
ικανοί Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα τους, δηλαδή ένα ποσοστό 4,6% επί του 
συνολικού πληθυσμού της. Προέρχονται από το πιο παραγωγικό τμήμα της 
ελληνικής κοινωνίας, με το 51,4% να ανήκει στην αποφασιστικής σημασίας 
ηλικιακή κατηγορία των 25-44, ενώ σχεδόν το 70% από αυτούς είναι απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παρουσιάστηκαν διάφορες απόψεις για το πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η 
διαρροή ή με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η επιστροφή τους. Στη 
συνάντηση συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και μία γιατρός που επέστρεψε στην 
Ελλάδα και εξήγησε τις δυσκολίες που συνάντησε για να επανενταχθεί στο 
ελληνικό σύστημα. Το ζήτημα που ανέκυψε ήταν το χαμηλότερο επίπεδο 
επαγγελματισμού σε σύγκριση με τη χώρα στην οποία εργάστηκε η γιατρός. Μία 
από τις πτυχές του προβλήματος έχει να κάνει με την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί 
ο τρόπος πρόσληψης και αντιμετώπισης του προσωπικού, με ζητούμενο οι 
προσλήψεις και στη συνέχεια η επαγγελματική εξέλιξη να βασίζονται σε 
αξιοκρατικά και όχι γραφειοκρατικά κριτήρια ή στις γνωριμίες. Αυτή όμως η 
αρνητική άποψη δέχτηκε επίσης κριτική και θεωρήθηκε υπερεκτιμημένη, σαν οι 
άλλες χώρες να ήταν πολύ καλύτερες από την Ελλάδα, το οποίο αμφισβητήθηκε 
από αρκετούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που 
διεξήχθη για τους Έλληνες που μετανάστευσαν, οι κυριότεροι παράγοντες 
μετανάστευσης ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας: α) 60% λόγω έλλειψης 
ευκαιριών, β) 60% λόγω έλλειψης σωστών συνθηκών εργασίας (ιδιαίτερα επειδή 
δεν υπάρχει ένα σύστημα που να βασίζεται στην αξιοκρατία τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον δημόσιο τομέα), γ) 46% επειδή βρήκαν καλύτερες ευκαιρίες σε 
άλλες χώρες από την αρχή. Η επιθυμία να ζήσουν σε κάποια άλλη χώρα 
περιορίστηκε μόνο στο 25% των ερωτηθέντων. 

Ενώ η συζήτηση στην Ελλάδα κινήθηκε σε έντονους ρυθμούς, φαίνεται ότι και οι 
άλλες μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Παρ’ όλα 
αυτά, επικράτησε γενικά η άποψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων και στη διευκόλυνση της δημιουργίας επιχειρήσεων, ανταμείβοντας 
τις θέσεις εργασίας με καλές προοπτικές. 
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Η εσωτερική μετανάστευση κατείχε δεσπόζουσα θέση και στις συζητήσεις στο 
Μιλάνο, λόγω της διαρροής προς την πόλη και της πίεσης από την πλευρά της 
προσφοράς ακινήτων. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε καταλύματα 
εξαιτίας του ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών που μετακόμισαν στο 
Μιλάνο, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την ενοικίαση ακινήτων σε 
τουρίστες που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Airbnb. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές πολιτικές της ΕΕ που αποτρέπουν το brain 
drain, όπως η πολιτική συνοχής, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και 
η στήριξη σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ή ερευνητικά προγράμματα. Τα κράτη-
μέλη εφαρμόζουν επίσης ορισμένες πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, όπως 
φορολογικά κίνητρα για εταιρείες ή φοροαπαλλαγές για νέους εργαζόμενους. 
Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις συζητήσεις, τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να 
παραμείνει στη χώρα το εξειδικευμένο δυναμικό. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να 
αναθεωρηθούν οι πολιτικές και να γίνουν πραγματικές αλλαγές όχι μόνο σε 
νομικό επίπεδο αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πρέπει να 
γίνουν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί περισσότερη αξιοκρατία και διαφάνεια 
και να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν την απασχόληση 
(όπως οικονομικά κέντρα καθημερινής απασχόλησης για παιδιά). 

Η ΕΕ εργάζεται επίσης για τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για τους 
κατώτατους μισθούς της ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει ένα εγγυημένο εισόδημα 
σε όλους τους εργαζόμενους, παρέχοντάς τους ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο 
σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας. 

Σε μία από τις συζητήσεις τονίστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κύκλου 
που θα μπορέσει να κρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων: των επιχειρήσεων, του κράτους και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ενέργειες πρέπει να καλύπτουν τους ακόλουθους 4 
άξονες: 

• Διακοπή της διαρροής των ειδικευμένων εργαζομένων  

• Προσέλκυση πίσω εκείνων που έφυγαν (Brain Recaining / Wisdom Gain) 

• Σύνδεση όσων μετανάστευσαν στο εξωτερικό με εγχώριες επιχειρήσεις και με 
την ερευνητική κοινότητα (Brain Circulation) 

• Προώθηση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου ως κόμβου για την 
προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από όλο τον κόσμο, με ελκυστικές 
συνθήκες όσον αφορά τις οικονομικές ευκαιρίες, το βιοτικό επίπεδο και τη φιλική 
προς την απασχόληση φορολογία 
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5.7 Προστασία και ενίσχυση των βασικών αξιών του Ευρωπαϊκού Έργου 

Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν την αίσθηση ότι οι βασικές αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τις συνέλαβε ο Ρομπέρ Σουμάν έχουν εν μέρει 
ξεχαστεί. Αυτές οι αξίες είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι πάνω στους οποίους 
στηρίχτηκε η ύπαρξη της ΕΕ. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληθυσμιακά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σύγκριση με την 
Κίνα ή την Ινδία. Ωστόσο, το μοντέλο της ΕΕ κατείχε ανέκαθεν δεσπόζουσα 
θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις κοινωνικές και δημοκρατικές αξίες, 
τις πολιτικές πρόνοιας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια 
θέση που έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια, ωστόσο πρέπει να ανακτηθεί. 

Από τις συζητήσεις τονίστηκε η ανάγκη να προστατευτούν οι αξίες εκείνες που 
οδήγησαν στην οικοδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού έργου, όπως είναι οι ίσες 
ευκαιρίες, η ελευθερία έκφρασης, η ανεκτικότητα, η προστασία των 
μειονοτήτων, η αλληλεγγύη απέναντι στους μη προνομιούχους, η υποστήριξη σε 
όσους καταφεύγουν στην Ευρώπη για να ξεφύγουν από την καταπίεση και από 
διάφορους άλλους κινδύνους. Στις συζητήσεις εκφράστηκε η ανάγκη να 
προσεγγίσουμε κάποια θέματα με την ίδια ρεαλιστική, κοινή οπτική, όπως για 
παράδειγμα να υιοθετήσουμε μια κοινή πολιτική για την υποδοχή και την 
υποστήριξη των προσφύγων. Οι διχογνωμίες που προωθούν ορισμένες 
εθνικιστικές πολιτικές ομάδες πρέπει να εξουδετερωθούν μέσα από άλλες 
λύσεις και μέσα από τον διάλογο. 

Η συζήτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επανεκτιμηθεί και να 
προσδιοριστεί εκ νέου η συνοχή, ώστε να έχει περισσότερη σχέση με τους 
πολίτες σήμερα και να μπορεί να συνδυαστεί με την ανάγκη για μια πιο 
συνεκτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία. Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη 
βελτίωσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και δημιουργώντας καλύτερες 
πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής είναι μια προοπτική. Χρειάζεται ένα 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα που να βασίζεται σε κοινωνικές αξίες και μια 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό και την 
επιστήμη. Οι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους και διατηρώντας τον κοινωνικό ιστό. 
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6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η απασχόληση υπήρξε ανέκαθεν σοβαρό πρόβλημα στη νότια Ευρώπη. Με το 
ξέσπασμα μάλιστα της οικονομικής κρίσης, οι χώρες στις οποίες σημειώθηκαν οι 
πιο βαριές και παρατεταμένης διάρκειας επιπτώσεις ήταν αυτές του ευρωπαϊκού 
Νότου. Πολλοί πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση θεώρησαν 
υπεύθυνη για την ανεργία την Ευρωζώνη με τις μακροοικονομικές 
προϋποθέσεις της, όπως και την πολιτική λιτότητας, ωστόσο η λιτότητα ήταν μια 
πολιτική επιλογή βασισμένη στην οικονομική συνθήκη της συγκεκριμένης 
περιόδου την οποία υιοθέτησαν ακόμα και κράτη μη μέλη της Ευρωζώνης, 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, και της οποίας οι προσεγγίσεις και οι επιπτώσεις 
ήταν διαφορετικές από χώρα σε χώρα. 

Ωστόσο, αυτό που έφερε στην επιφάνεια η οικονομική κρίση είναι μια σοβαρή 
αδυναμία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη διακυβέρνησή τους, καθώς και 
μια σειρά από βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες στις «χώρες συνοχής», ιδίως στις 
μεσογειακές. Η έλλειψη ανθεκτικότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
κρίσης έθεσε υπό αμφισβήτηση το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και 
την προηγούμενη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Είναι επίσης σαφές ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει «επιστροφή στην κανονικότητα», ούτε 
επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, καθώς δεν ήταν βιώσιμη. 
Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με βαθιές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 
που οφείλονται στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες με τη σειρά τους 
δημιουργούν μια νέα οικονομική πραγματικότητα και αυτό θα είναι πρόκληση για 
όλες τις χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοχέτευσε στην αγορά αξιοσημείωτα κεφάλαια για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ανακατευθύνοντας τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 
(ΠΑΝ), προωθώντας τα διαρθρωτικά ταμεία με λιγότερη εθνική 
συγχρηματοδότηση και κινητοποιώντας τις επενδύσεις με το «σχέδιο Γιούνκερ» 
(το Ευρωπαϊκό Ταμείο για στρατηγικές επενδύσεις). Όμως, οι ανάγκες 
απασχόλησης στο μέλλον πρέπει να είναι πιο ευέλικτες και ως έναν βαθμό 
ακόμα και περιττές. Όλο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με 
ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα, εκτός κι εάν βρούμε ένα νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο, το οποίο αποτελεί τόσο εθνικό καθήκον όσο και καθήκον της ΕΕ. Η 
κοινωνική πολιτική και η πολιτική της αγοράς εργασίας δεν είναι αρμοδιότητα 
της ΕΕ, αλλά πού βρίσκονται οι ευθύνες; 
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Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα τα οποία ανέπτυξαν και επεξεργάστηκαν  
οι συνομιλητές στις δράσεις του Radio Agora. 

 

6.1 Οι δομές της αγοράς εργασίας έχουν αλλάξει 

Οι συζητήσεις έθεσαν επί τάπητος τη μεταβαλλόμενη φύση της αγοράς 
εργασίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής επινοήθηκε για να βοηθήσει στην 
επίτευξη των καλύτερων επιπέδων εδαφικής ισορροπίας για όλες τις χώρες, 
περιοχές και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαλείφοντας τα οικονομικά και 
κοινωνικά κενά. Η καινοτομία ήταν ένα όργανο ανάπτυξης, με την πρόοδο και 
την ανάπτυξη να οδηγεί άμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά αυτή η 
σχέση μεταξύ καινοτομίας και εργασίας που παρατηρήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 φαίνεται να είναι ξεπερασμένη. Τώρα που ο 21ος αιώνας 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η κύρια πολιτική φιλοσοφία βασίζεται στην 
προώθηση δράσεων οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και την ίδια πρόσβαση σε 
δικαιώματα για να γίνουν ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά. Σε μια 
παγκόσμια αγορά που ψηφιοποιείται και μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, 
αλλά και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που απειλείται από την κλιματική 
αλλαγή και το οποίο απαιτεί επανεξέταση του οικονομικού μοντέλου που 
χρησιμοποιείται. 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ βασίζεται, επομένως, σε επενδυτικές στρατηγικές 
για την οικοδόμηση βιώσιμων δραστηριοτήτων και όχι σε επιδοτήσεις που, 
εντέλει, διατηρούν μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες που βρίσκονται σε 
πτωτική πορεία. Βασίζεται σε ολοκληρωμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν 
τα κονδύλια της ΕΕ για την ενίσχυση και την προώθηση μεσοπρόθεσμων 
σχεδίων τα οποία θα υλοποιηθούν σε επταετή επιχειρησιακή περίοδο, στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έπειτα από συμφωνημένα μέτρα που 
βασίζονται σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, με δυνατότητα 
τροποποίησής τους. Τα προγράμματα πρέπει να ενσωματώσουν τα 
προγράμματα απασχόλησης στις οικονομικές στρατηγικές και στα ανάλογα 
μέτρα. Οι δράσεις στήριξης πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες, τα 
κεφάλαια να υπόκεινται στους κανόνες δημόσιου ελέγχου και λογοδοσίας και να 
εποπτεύονται περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα προγράμματα απασχόλησης επιδιώκουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες για 
μια πιο προηγμένη κοινωνία, καθώς και τις τεχνικές δεξιότητες για μια πιο 
συνδεδεμένη κοινωνία. Τα προγράμματα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με την 
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ισότητα των φύλων και την ένταξη, με στόχο την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προτύπων. 

Η πολιτική συνοχής πρέπει να έχει ολοκληρωμένα προγράμματα και τα 
προγράμματα απασχόλησης πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, επιχειρηματικότητας και μεταφοράς δεξιοτήτων με 
πιο αφοσιωμένους πολίτες. 

 

6.2 Υιοθετώντας νέους τρόπους εργασίας 

Στο πρόγραμμα συζητήθηκαν επίσης οι αλλαγές που επέφεραν στον εργασιακό 
τομέα οι τεχνολογικές εξελίξεις. Τα τελευταία τριάντα χρόνια πολλά δημόσια 
έργα υποδομής πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου με πόρους της ΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δίκτυα επικοινωνιών, 
μεταφορών και τα οδικά δίκτυα, τα οποία συναγωνίζονται τα καλύτερα της 
Ευρώπης. Για παράδειγμα, η Ισπανία είναι πλέον σε θέση να υποδέχεται 
περίπου ογδόντα εκατομμύρια τουρίστες ετησίως και διαθέτει τουριστικά 
καταλύματα σε αγροτικές περιοχές, που δίνουν ώθηση στην οικονομία και την 
απασχόληση μικρών δήμων και περιοχών με φυσικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, πολλά από τα κονδύλια, ειδικά εκείνα που διατέθηκαν για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δεν αξιοποιήθηκαν με 
μακροπρόθεσμη προοπτική όλες αυτές τις δεκαετίες της στήριξης των χωρών 
της νότιας Ευρώπης και τώρα είναι εμφανείς οι συνέπειες από όλο αυτό. Στην 
Ισπανία, την Ιταλία ή την Ελλάδα η δημιουργία θέσεων εργασίας αφορούσε ως 
επί το πλείστον τον τομέα του τουρισμού ή των κατασκευών και όχι εκείνους 
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για διαρθρωτικές 
αλλαγές και μια διαφοροποιημένη κοινωνία υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές 
ανάγκες της οικονομίας. Δεν υπήρξε στρατηγικός σχεδιασμός στα πανεπιστήμια 
και η οικονομία αυτών των τριών χωρών δεν φαίνεται να προσφέρει ευκαιρίες 
στους νέους, ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν από την αγορά εργασίας της 
χώρας τους. 

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων, μετά την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, και έγιναν αρκετές προσαρμογές στα 
προγράμματα ώστε να εστιάζουν στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας. Η 
ιδέα πίσω από τη χρήση των κονδυλίων έχει αλλάξει και μια νέα φιλοσοφία 
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καθοδηγεί τις ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές σύγκλισης. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν σταδιακά διαποτιστεί και διεισδύσει σε 
στρατηγικές συνοχής όσον αφορά την ισότητα και την απασχόληση. 

 

6.3 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και οι δυσκολίες εφαρμογής τους 

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους, αλλά διαθέτει 
και ορισμένα προγράμματα για τη διαρθρωτική αλλαγή και τον μετασχηματισμό 
των αγροτικών περιοχών. Ένα από αυτά τα προγράμματα ήταν και η 
προσέγγιση LEADER, η οποία χρηματοδότησε προγράμματα για τις αγροτικές 
κοινότητες, με βάση τα οποία θα σχεδίαζαν και θα ανέπτυσσαν τις δικές τους 
πρωτοβουλίες για την προώθηση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Το 
LEADER είχε την ικανότητα να υλοποιεί, αν και μετριοπαθώς, πρωτοβουλίες και 
δράσεις που είναι αποδεδειγμένα χρήσιμες. Ωστόσο, πέρα από το επίπεδο της 
τοπικής κοινότητας, ούτε οι δημόσιες διοικήσεις ούτε οι γεωργικές οργανώσεις 
υποστήριξαν την αποτελεσματικότητά του, προτιμώντας να στηρίξουν τον 
γεωργικό τομέα ή να χρησιμοποιήσουν την περιφερειακή χρηματοδότηση για 
μεγαλύτερα προγράμματα. Οι συνομιλητές στα προγράμματα παρουσίασαν ένα 
άλλο όραμα, δηλώνοντας ότι, χάρη στο ανθρώπινο ταλέντο, τους φυσικούς 
πόρους και τη μακροχρόνια εμπειρία σε αγροτικές κοινότητες, τα κεφάλαια αυτά 
μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εύκολη η εφαρμογή προγραμμάτων σε αγροτικές 
κοινότητες. Η αδυναμία του αγροτικού περιβάλλοντος είναι ότι δεν διαθέτει 
οργανωμένο κοινωνικό ιστό, ούτε τη διοικητική ικανότητα να αναπτύσσει 
πολυμερή προγράμματα. Σε γενικές γραμμές, οι κάτοικοι των αγροτικών 
κοινοτήτων δεν γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και καινούριες θέσεις εργασίας, γι’ αυτό και είναι 
αναγκαίο να μάθει ο κόσμος τον τρόπο λειτουργίας και το σκεπτικό τους όσο το 
δυνατόν καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο τον κόσμο 
είναι ό,τι αφορά τον συνεχιζόμενο εδαφικό μετασχηματισμό. 

Οι πολιτικές για την εδαφική ανάπτυξη πρέπει να αντιμετωπίσουν και το 
σύγχρονο πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού στους μικρούς αγροτικούς 
δήμους, όπως για παράδειγμα στην καρδιά της Ανδαλουσίας, στη νότια Ιταλία ή 
σε ελληνικές αγροτικές περιοχές και νησιά. Κάποιες επαρχίες απειλούνται από 
μεγάλη μείωση του πληθυσμού, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
αναμένεται να αποχωρήσει έως και το 90% του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. 
Ορισμένοι συνομιλητές απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στην έλλειψη πραγματικής 
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αγροτικής μεταρρύθμισης, με όραμα για την προστασία και τη διατήρηση αυτών 
των κατοικημένων περιοχών και για την ανάπτυξη των θέσεων απασχόλησής 
τους. 

Έχοντας αποτύχει να βρουν εφικτές, αξιοπρεπείς επιλογές απασχόλησης, οι 
νέοι αυτών των δήμων πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή τους, για να 
αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε αστικές περιοχές, οι οποίες όμως δεν 
οδηγούν πάντα σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ συχνά οι νέοι χάνουν 
την επαφή τους με την περιοχή και τον πολιτισμό τους. Αυτός ο ξεριζωμός 
χωρίς πραγματικές προοπτικές, από την αγροτική στην αστική φτώχεια δηλαδή, 
οδηγεί σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία, τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση των περιοχών και τη δημιουργία 
αξίας, αν συνδυαστούν με ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Οι συνομιλητές στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα παραπονέθηκαν ότι οι γεωπόνοι 
δεν γνωρίζουν την κατάσταση του εδάφους, δίνοντας ως επιχείρημα ότι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ή την Κεντρική Αμερική εκπαιδεύονται δουλεύοντας για έναν 
χρόνο ως εργάτες σε αγροκτήματα. Από την πλευρά τους, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι που επιβλέπουν και διαχειρίζονται τους πόρους 
δεν επισκέπτονται ποτέ τα χωράφια, ούτε γνωρίζουν την περιοχή ή τις ανάγκες 
της. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο με 
τις αγροτικές κοινότητες και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών. 

 

6.4 Δημιουργία Θέσεων Εργασίας: Προτάσεις & Μηνυμάτα των 
συμμετεχόντων στο Radio Agora 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επενδύσει οικονομικά απαιτεί από τις δημόσιες και 
περιφερειακές υπηρεσίες να δεσμεύσουν τον προϋπολογισμό τους σε φιλόδοξα, 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
να αναπτύξουν κοινωνικά βιώσιμες λύσεις που να εγγυώνται αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πολίτες μέσω της προστασίας των 
συνθηκών εργασίας. Ταυτόχρονα, αυτή η συνέργεια ανάμεσα σε διάφορα 
στάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και 
τοπικών διοικήσεων, πρέπει να συμβάλλει στην τόνωση της συμμετοχής των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω ενός σταθερού κλίματος ρυθμιστικής και 
οικονομικής ασφάλειας. 
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Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν πολιτικές χωρίς προκαταλήψεις, οι οποίες 
όμως να αναπτύσσονται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Η 
διαχείριση των κεφαλαίων πρέπει να γίνεται με όραμα για το μέλλον, χωρίς 
κομματικά συμφέροντα. Απαιτούνται βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
σχεδιασμό της περιοχής, ώστε να μη χαθούν οι δημόσιοι πόροι, ούτε να 
σπαταληθούν λόγω έλλειψης προγραμματισμού ή μη ικανοποιητικής 
εφαρμογής. Επίσης είναι σημαντικό οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν 
να είναι βιώσιμες και μετά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία έλαβαν 
ενίσχυση. 

Πρέπει όλες οι απόψεις και οι ιδέες να αντιμετωπιστούν χωρίς πολιτικές 
προκαταλήψεις ως μοναδικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων. Οι τοπικές 
ομάδες δράσης ενθαρρύνουν αυτή την επικοινωνία, αν και υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 
(και εθνικών) κονδυλίων. Το ζητούμενο σε μόνιμη βάση πρέπει να είναι η 
ανάληψη ευθυνών και η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Αυτή η διαφάνεια 
είναι απαραίτητο να ενισχυθεί σε τοπικό επίπεδο με παιδαγωγικά και 
εκπαιδευτικά στοιχεία. Η πρόοδος που θα σημειωθεί τοπικά πρέπει να διαδοθεί 
μέσω εθνικών αντιπροσώπων στα ευρωπαϊκά ιδρύματα και σε άλλες χώρες, για 
να προωθήσουν τη δράση και να επιδείξουν την ευρωπαϊκή αξία τους. 

 

6.4.1 Η αλληλεγγύη ως βασική αξία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό και αξιακό πλαίσιο σχεδιάστηκε με βάση την 
αρχή της αλληλεγγύης των κρατών-μελών και των περιφερειών της μέσω της 
συνοχής. Γεννήθηκε επίσης έχοντας ως στόχο να προωθήσει μια ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κι 
ενώ οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου έχουν αναπτυχθεί και έχουν εδραιώσει τη 
θέση τους, πρέπει ωστόσο να συνεχίσουν να κινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο οι βασικές αξίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες, με σαφή θεμελιώδη μηνύματα που 
θα μπορέσουν να μπουν πάνω από τα πάμπολλα ακρωνύμια και τις 
συντομογραφίες που χρησιμοποιεί η ΕΕ για να φτάσει στην κοινή γνώμη. Τα 
σύμβολα μεταφέρουν μηνύματα επειδή αυτό που δεν φαίνεται δεν υφίσταται 
στον σύγχρονο κόσμο. Παρότι η σύγκλιση και η ανάπτυξη δεν έχουν φτάσει 
ακόμη στο καλύτερο δυνατό σημείο, ωστόσο έχουμε καταφέρει να 
εκσυγχρονιστούμε και να προχωρήσουμε τα τελευταία τριάντα χρόνια 
περισσότερο απ’ ό,τι τον προηγούμενο αιώνα, και αυτή την ώθηση πρέπει να τη 
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διατηρήσουμε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση και οικονομική 
κρίση. 

Η ΕΕ ως σύμβολο μας υπενθυμίζει ότι αποτελούμε τμήμα ενός κοινού έργου, 
μιας κοινής δέσμευσης, η οποία έχει ήδη σταθερά θεμέλια σε ό,τι αφορά την 
εμπειρία, στον βαθμό που είναι ικανή να αντιμετωπίσει προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιακών, σε έναν κόσμο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό. Σε αυτή την κοινή κληρονομιά μπορούμε να 
αναζητήσουμε τους ακρογωνιαίους λίθους για να τονώσουμε τις ευρωπαϊκές 
αξίες και δομές. Οι συνομιλητές στα ραδιοφωνικά προγράμματα τόνισαν ότι δεν 
αρκεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, υπάρχει επίσης και η ανάγκη για 
ποιότητα, καθώς οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να δημιουργούν και 
ευκαιρίες ανταμοιβής. Οι παρουσιαστές ανέφεραν την ανάγκη της 
«αξιοπρέπειας» στην απασχόληση. 

Τα σχέδια συνοχής πρέπει να στηρίζουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία ενισχύει ηθικά, μέσω των πολιτικών απασχόλησης, την 
αξιοπρέπεια των εργαζομένων.  

Ορισμένοι από τους συνομιλητές τόνισαν ότι, σε αντίθεση με ένα σύγχρονο 
ρεύμα λαϊκιστών που θεωρούν ως μοναδική ολοκληρωμένη λύση το κλείσιμο 
των συνόρων, τα απλά μηνύματα δεν αρκούν για να δώσουν απαντήσεις σε 
περίπλοκα ζητήματα. Ενώ δεν έχουμε μέλλον εκτός Ευρώπης, ωστόσο είναι 
αναγκαίο να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εξωτερική πολιτική 
μας, δημιουργώντας μέσω αυτής ισχυρές συνεργασίες με άλλες περιοχές μη 
προνομιούχες ανά τον κόσμο. Η ηγεσία τέτοιων δράσεων πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπόψη της και να αντιμετωπίσει την πληθώρα εξτρεμιστικών κινημάτων 
που επιδιώκουν συστηματικά να υπονομεύσουν τα ευρωπαϊκά ιδανικά, προς 
όφελος των ολοκληρωτικών, αυταρχικών και εθνικιστικών ιδεολογιών. 

 

6.4.2 Σχέδιο δράσης για την απασχόληση στο μέλλον  

Δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην «παλιά κανονικότητα», καθώς οι χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου δεν έχουν μόνο να ανακάμψουν από την οικονομική 
κρίση του 2008 αλλά και να αντιμετωπίσουν μια ιστορικής σημασίας στιγμή, την 
4η τεχνολογική επανάσταση. Όλη η ΕΕ από κοινού πρέπει να προωθήσει ένα 
νέο κοινωνικό και οικονομικό συμβόλαιο για ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές 
μέλλον. 
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Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης δημιουργεί την υποχρέωση κατά τη 
διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα να προσανατολιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός σε καινοτόμες δράσεις 
και σε νέες πολιτικές που συνδέονται με καθοριστικής σημασίας τομείς για το 
μέλλον (ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η καλύτερη εκπαίδευση, η 
κατάρτιση δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας) και λιγότερο σε 
υποδομές. Έτσι οι χώρες αυτές θα επιτύχουν την αναβάθμιση της παραγωγής 
και την ενίσχυση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και της επιχειρηματικότητας. 
Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση της ανεργίας και 
στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη 
στις περιφέρειες χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Η 
συμμετοχή των γυναικών κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία, ενώ 
και ο σχεδιασμός της περιφερειακής στρατηγικής θα πρέπει να γίνει με βάση την 
ισότητα των φύλων. 

Ένα άλλο βασικό σημείο για να εκμεταλλευτούν οι χώρες μας τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, σε επίπεδο περιφερειών και ενδιαφερομένων, είναι η κατάρτιση 
επενδυτικών σχεδίων που θα είναι ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 
διεθνών επενδυτών. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται επίσης να ενισχυθεί η εκπαίδευση 
σε όλα τα επίπεδα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να 
αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις τα άτομα που θα υπηρετήσουν αυτό τον 
στόχο στο εγγύς μέλλον. Επίσης, μια νέα εκπαιδευτική εστίαση θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει το θέμα των ανέργων που διαθέτουν χαμηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται επαναπροσδιορισμός, με την παροχή 
νέων ειδικοτήτων και ικανοτήτων. Τα πανεπιστήμια πρέπει να δημιουργήσουν 
το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να χτιστούν οι διαδικασίες 
επαναπροσδιορισμού, πιθανώς σε συνεργασία και σε σχέση με την αγορά και 
τη βιομηχανία. 

Επιπλέον, όπως τόνισαν ορισμένοι ομιλητές στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε 
να αναδιοργανωθεί ο διοικητικός μηχανισμός της κεντρικής κυβέρνησης, των 
περιφερειών, των δήμων και γενικά του δημόσιου τομέα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση. Οι διαδικασίες, η γραφειοκρατία και 
οι διοικητικές πράξεις πρέπει επίσης να απλοποιηθούν. Η ίδια αναφορά έγινε και 
για την Ιταλία, όπου και εκεί υπάρχει έλλειψη εθνικής στρατηγικής, ενώ οι 
περιφέρειες που έχουν πολλές ανάγκες και στόχους έχουν ακόμη λίγους 
δημόσιους πόρους. Τέλος, υπάρχει η ανησυχία ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι σε 
πολλές ιταλικές περιοχές δεν αποτελούν επενδύσεις, αλλά, επί της ουσίας, 
υποκατάστατα επενδύσεων στην εθνική χρηματοδότηση, ειδικά στον Νότο. Αυτό 
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έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της προσθετικότητας και περιορίζει τις 
δυνατότητες αλλαγής. 

Οι περισσότεροι συνομιλητές πιστεύουν ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις δεν 
μπορούν να αντέξουν στη νέα εποχή. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που 
διέπουν την πολιτική συνοχής, καθώς και τα βασικότερα θεσμικά κείμενα που 
εγκαθιδρύουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εστιάζουν κυρίως στον άξονα των 
πολιτικών για την ανάπτυξη της απασχόλησης, με στόχο τη μείωση της 
ανεργίας. Ο τέταρτος στόχος της νέας προγραμματικής περιόδου, ιδίως μέσω 
του ΕΚΤ, φαίνεται να ορίζει μια σειρά από σημαντικά μέτρα, τα οποία καλύπτουν 
όλο το φάσμα της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αφορούν τη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την 
Ένωση. Αυτά τα σημαντικά μέτρα είναι τα ακόλουθα: 

* βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που 
αναζητούν εργασία (κυρίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων), 

* αναβάθμιση της ποιότητας και καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης και των 
συστημάτων με την αγορά εργασίας, 

* προώθηση της διά βίου μάθησης, 

* ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

* ενεργοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ώστε να ενισχύουν την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή 
κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα 
στοχευμένα και αποτελεσματικά προκειμένου να βελτιωθούν οι ποσοτικοί 
δείκτες της απασχόλησης και κυρίως της ανεργίας. 
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7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το σύνολο των δράσεων του Radio Agora στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα ανέδειξε τις ανησυχίες που έχουν οι κοινωνίες των τριών αυτών χωρών, 
καθώς και τις προσδοκίες από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
παράλληλα τέθηκε και το ζητούμενο να γίνουν πληρέστερα γνωστές στο ευρύ 
κοινό οι πολιτικές της ΕΕ.  

Αναφορικά με τις απόψεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στις περιφέρειες, 
είναι πλέον σαφές ότι η οικονομική κρίση και η επακόλουθη κρίση με το 
μεταναστευτικό έχουν επηρεάσει βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι 
σε όλα τα κυβερνητικά όργανα, και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά. Αυτή η κρίση 
εμπιστοσύνης έχει γενικευθεί μεταξύ όλων των κρατών-μελών και δεν αποτελεί 
ιδιαιτερότητα μόνο των συγκεκριμένων κρατών-μελών. Παρ’ όλα αυτά, οι 
συμμετέχοντες στο Radio Agora εκφράστηκαν σε γενικές γραμμές θετικά για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας κυρίως αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο που οι 
εθνικές κυβερνήσεις χειρίστηκαν την κρίση και όχι όπως τη χειρίστηκε η ίδια η 
ΕΕ. 

Κοινή συνισταμένη όλων των χωρών ήταν η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι 
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απόσταση της ΕΕ από τα 
προβλήματα του κάθε τόπου. Η πολιτική της λιτότητας και η έλλειψη 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπονομεύουν σε αυτές τις χώρες τις θετικές απόψεις 
για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Είναι πλέον απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
ξαναθυμηθεί τις θεμελιώδεις αρχές της για αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
των πολιτών. Όσον αφορά τις δικές τους κυβερνήσεις, είναι αναγκαία η 
υιοθέτηση πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών πολιτικών, οι οποίες όμως να 
συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προσαρμογή από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. 

Ένα ισχυρό μήνυμα δόθηκε επίσης για την έλλειψη σωστής επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορεί να 
διαμαρτύρονται για τις πολιτικές της ΕΕ που δεν τους αρέσουν, την ίδια στιγμή 
όμως εκτιμούν τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών που στην 
πραγματικότητα προέρχονται από την ΕΕ και τα πλεονεκτήματα των οποίων 
προκύπτουν από την ένταξη. Αυτό δημιουργεί μια αρνητικά προκατειλημμένη 
άποψη του ρόλου της ΕΕ ως θεσμικού πλαισίου περιορισμών και όχι ενός 
πλαισίου ελευθεριών, προστασίας και ευκαιριών. 
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Ένα άλλο σημείο συζήτησης ήταν το δημοκρατικό έλλειμμα, όπου ζητήθηκε με 
σαφήνεια να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα σύστημα λήψης 
αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, από το 
τοπικό μέχρι το επίπεδο της ΕΕ. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του Radio Agora εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για τις μελλοντικές προκλήσεις, από την οικονομική κρίση, το 
μεταναστευτικό, την κλιματική αλλαγή μέχρι τις ραγδαίες αλλαγές λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε γενικές γραμμές, 
θεωρήθηκε απαραίτητη η ολοένα και καλύτερη ολοκλήρωση της ΕΕ, παρόλο 
που οι δράσεις δεν ήταν ίδιες για όλους. Οι απόψεις για το κοινωνικοοικονομικό 
μοντέλο δεν ήταν πάντα οι ίδιες: Κάποιοι θεωρούσαν αναγκαίο να εστιάσουμε 
στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ άλλοι ζητούσαν περισσότερη 
ισότητα και οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Δεν ήταν ξεκάθαρο με ποιο τρόπο 
θα μπορούσε η οικονομία να γίνει βιώσιμη, ενώ υπήρχαν και κάποιοι που 
εξέφρασαν την άποψη ότι το παρόν οικονομικό σύστημα χρειάζεται εκ βάθρων 
αναδιάρθρωση. Για κάποιους άλλους, βέβαια, αυτή η οικονομία προετοιμάζεται 
για μια ανταγωνιστική αγορά, με ανταγωνιστές χαμηλότερου κόστους όπως η 
Κίνα. Παρ’ όλα αυτά, για να ενισχυθεί το όποιο μέλλον, όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει ποιοτική εκπαίδευση, ένα ισχυρό επίπεδο 
καινοτομίας, καλύτερη κατάρτιση δεξιοτήτων και εργαλεία για τους 
επιχειρηματίες και το εργατικό δυναμικό, ενώ αρκετές φορές έγινε λόγος για 
περισσότερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η 
βιωσιμότητα τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Και στις τρεις χώρες η Ευρώπη χαίρει εκτίμησης, αν και θεωρήθηκε ότι υπάρχει 
μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτήν και στις χώρες. Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο 
οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ μέσω 
των ΜΜΕ και με την πραγματοποίηση περισσότερων διαλόγων. Εκφράστηκε η 
επιθυμία για μεγαλύτερη παρουσία ή ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων στη ζωή των πολιτών.Παρά τη σύμπνοια απόψεων και την κοινή 
οπτική, υπήρξαν και κάποιες πτυχές μεταξύ των χωρών που διέφεραν και αυτές 
καταγράφονται στα συμπεράσματα σχετικά με τους προτιμώμενους τρόπους 
προώθησης, ιδίως στους κύριους τομείς που αφορούν την υποστήριξη της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ. 

Στην Ανδαλουσία φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη συναίσθηση ότι οι 
παραδοσιακές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προστατεύουν και 
προωθούν τις επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να εφαρμόζονται. 
Οι ποικίλες προκλήσεις που εμφανίζονται απαιτούν κάτι παραπάνω από μια 
απλή συνέχεια. Θεωρείται απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην καινοτομία 
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προκειμένου να μεταμορφωθούν οικονομικοί τομείς όπως η γεωργία, ενώ οι 
περιφέρειες θα πρέπει να έχουν ως βασική πολιτική μια στρατηγική 
βιοοικονομίας, η οποία θα κάνει το περιβάλλον πιο ανθεκτικό στην κλιματική 
αλλαγή, προωθώντας παράλληλα μια πιο κυκλική οικονομία. Περισσότερη 
έμφαση στην καινοτομία πρέπει επίσης να δοθεί και στις νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες. 

Στο Μιλάνο και στις γειτονικές περιοχές θεωρούνται επίσης ζητούμενο η 
καινοτομία και η δημιουργία επιχειρήσεων, καθώς και η αναζήτηση νέων 
λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα. Για την περιοχή είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρηθεί και να επεκταθεί η κορυφαία κατηγορία της έρευνας και της 
καινοτομίας, με μια όμως κατά πολύ διαφοροποιημένη ατζέντα. Μία από τις 
σοβαρές ανησυχίες είναι η έλλειψη ευνοϊκών συνθηκών, όπως η 
αναποτελεσματική και ξεπερασμένη πλέον γραφειοκρατία, που δρα σε πολλά 
επίπεδα, την οποία όμως οι αρχές της πόλης, τα ιδρύματα που σχετίζονται με 
την καινοτομία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να τη χειρίζονται 
διαφορετικά, για να καταφέρουν να προχωρήσουν μπροστά χωρίς να 
παραβιάσουν τον νόμο. Παρότι η Ιταλία έχει την απαιτούμενη ικανότητα, τα 
μέσα και τις δυνατότητες να αναπτυχθεί, είναι δεμένη σε άκαμπτες δομές. Όπως 
συμβαίνει και με τις άλλες χώρες, η κλιματική αλλαγή συγκαταλέγεται στις πιο 
σοβαρές ανησυχίες και ακολουθούν ορισμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να 
ληφθούν σε ό,τι αφορά την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής. 

Για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του Μιλάνου ήταν σαφές ότι πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη διοικητική μεταρρύθμιση. Χωρίς μια αποτελεσματική, 
στρατηγικής σημασίας και ευέλικτη διακυβέρνηση, δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της χώρας, ούτε μπορούν να υλοποιηθούν οι 
ευκαιρίες που προσφέρουν οι μηχανισμοί στήριξης της ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι ορατές οι επιπτώσεις 
από την οικονομική κρίση, οι οποίες μάλιστα έχουν επιδεινωθεί από τη μεγάλη 
ροή των μεταναστών. Γι’ αυτό και οι συζητήσεις επηρεάστηκαν έντονα από τις 
επιπτώσεις της κρίσης. Ενώ η χώρα έχει πραγματοποιήσει πολλές 
μεταρρυθμίσεις, οι συμμετέχοντες επισήμαναν την έλλειψη «καλής 
διακυβέρνησης» ως το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και την απορρόφηση 
των κονδυλίων της ΕΕ. Πέραν τούτου, υπήρχαν σαφή μηνύματα σχετικά με το 
να αναμένουμε από τις αρχές να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές και να 
εστιάσουν στη χρηματοδότηση για να χτίσουν μια καλύτερη βάση για μια 
σύγχρονη οικονομία. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι ακόλουθοι εμπειρογνώμονες από τρία κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνέβαλαν στη δημιουργία και συγγραφή αυτής της έκδοσης και τους 
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως: 

ΕΛΛΑΔΑ: Πέτρος Δίπλας, Γιώργος Παγουλάτος, Αλεξάνδρα 
Κοντοστάνου, Έφη Κουλούρη, Χρύσα Ευσταθίου, Ελευθερία Βότσαρη, 
Λόης Λαμπριανίδης, Πόπη Καλαϊτζή, Περικλής Βασιλόπουλος, Θεοδότα 
Νάντσου, Αναστάσιος Αφέντης, Δρ. Νίκος Στρεφτάρης, Κρυσταλλία 
Δρυστέλλα, Γιώργος Αλεξάκης Παναγιώτης Τσολιάς, Νικόλαος Κόνσολας, 
Νίκος Ταχιάος, Πόπη Σουρμαϊδου, Ρένα Παυλάκη, Παναγιώτης 
Πετράκης, Φάνης Σπανός, Κωνσταντίνος Αγοραστός, Δημήτρης 
Μάνωλης, Δρ. Χρήστος Λαδιάς, Κατερίνα Βλασάκη, Σοφία Σκορδίλη, 
Ιωάννα Τζίκα, Σαββατού Τσολακίδου, Μελιώ Κατσιφάρα  
 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Manuel Chaparro Escudero, Fabio Muriel Blanco, Beatriz 
Becerra Basterrechea, María del Carmen Muñoz Rodríguez, Felipe 
González de Canales López-Obrero, José Rafael Guijarro Cárdenas, 
Manuel Salas Garrido, Isabel Rueda Cuerva, Fernando Ferrando Vitales, 
Elena López Gunn, Sonia de Gregorio Hurtado, Hermelindo Castro 
Nogueira, Gregorio Magno Toral Jiménez, Juan Jesús Martín Jaime, 
Federico Mayor Zaragoza, Ana Fe Gil Serra, Lola de Toro Jordano, 
Pedro Parias Fernández de Heredia, Diego Gómez Ojeda, Manuel 
González Guzmán, Carlos de Paz Represa, Clara Aguilera García, Pablo 
Podadera Rivera, Helenio Lucas Fernández Parrado y Vicente Rodríguez 
Saez. 
 

ΙΤΑΛΙΑ: Martina Pagani, Mario Calderini, Massimo Gaudina, Roberto 
Defez, Maria Chiara Pizzorno, Anna Ulian, Teresa Battista, Monica 
Frasoni, Stefano Caserini, Elena Conti, Valentina Bucchi, Katia Raffaelli, 
Marta Fana, Gianfranco Viesti, Roberto Santaniello, Rossana Torri, 
Cristina Tajani, Gianmarco Ottaviano, Nicola De Michelis, Lucia 
Manassi, Simone D'Antonio 
 

Γενικός Συντονισμός: Guillaume BUTEAU (EMA-RTV), Marco Dipuma 
(Radio Popolare), Ειρήνη Γιανναρά (ΕΡΤ) & Ιωάννα Νιαώτη (ΕΡΤ), Jorge 
Nuñez (CEPS) 

Τελική Επιμέλεια Παραγωγής: Jorge Nuñez (CEPS) 
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