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Συντακτικό Σηµείωµα 
 

Το πρώτο άρθρο µε  τίτλο : Η Σταδιακή ∆ιαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής 
Πολιτικής της Όλγας Γιώτη-Παπαδάκη, αφορά στη σταδιακή διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Συγκεκριµένα  εξετάζει τις ροές µετανάστευσης  προς την 
Ευρωπαϊκή ένωση, µε εκτενή αναφορά στην Ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική. Αναφέρει το 
πλαίσιο των πολιτικών οργάνωσης και ενσωµάτωσης των νόµιµων µεταναστών και αφού 
επισηµάνει τα αίτια της παράνοµης µετανάστευσης και το ζήτηµα παροχής ασύλου, αναφέρει τις 
πολιτικές ελέγχου της. Τέλος θίγεται η σηµαντική παράµετρος των διεθνών εξελίξεων σε σχέση 
µε τις µεταναστευτικές ροές.       

Το δεύτερο άρθρο µε τίτλο : Το ∆ίλληµα της Περιφερειακής Πολιτικής: Η Αντιµετώπιση των 
Περιφερειακών Ανισοτήτων και η Επίτευξη Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητος στα πλαίσια 
Υποδειγµάτων Περιφερειακής κατανοµής Επενδύσεων του Στυλιανού Αλεξιάδη παρουσιάζει το 
υπόδειγµα µεγιστοποίησης του προϊόντος µιας οικονοµίας που αποτελείται από µε δύο 
περιφέρειες για τις οποίες οι ρυθµοί µεγέθυνσης και αποταµίευσης είναι διαφορετικοί. Η 
παρουσίαση γίνεται  µέσω της θεωρίας του βέλτιστου έλεγχου. Στη συνέχεια εξετάζονται οι 
στόχοι της οικονοµικής πολιτικής  και η συµβατότητα τους µε την ασκούµενη οικονοµική 
πολιτική. 

Το τρίτο  άρθρο µε τίτλο : Ο ρόλος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή 
Οικονοµική Ανάπτυξη των Χρήστου  Γενιτσαρόπουλου , Χαράλαµπου Μπότσαρη, Χρίστου Λαδιά, 
αφορά στο ρόλο των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ως 
περίπτωση µελέτης ο νοµός της Φθιώτιδας. Με τη χρησιµοποίηση µεταβλητών όπως αριθµός 
επιχειρήσεων, αριθµός φοιτητών, λειτουργικές δαπάνες ιδρυµάτων,  ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία των εµπορίου , real estate , και εκπαίδευσης  τεκµηριώνεται η σχέση της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της ύπαρξης ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Το τέταρτο άρθρο µε τίτλο : Στρατηγικές Βιώσιµης Ανάπτυξης του Αγροτικού Τουρισµού 
στην Ελλάδα των Αναστασία Στρατηγέα,  Χρυσαίδας- Αλίκης Παπαδοπούλου, αφορά στη 
στρατηγική που η χώρα µας πρέπει να χαράξει για να αναπτυχθεί ο αγροτικός τα τοµέας. 
Συγκεκριµένα  στο πρώτο µέρος το άρθρο εξετάζονται οι παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος 
ως η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στο ∆εύτερο µέρος εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση της 
Ελληνικής Γεωργίας ,στο τρίτο και τελευταίο µέρος γίνεται παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων 
βιώσιµης ανάπτυξης του τοµέα της γεωργίας συνοδευόµενα από προτάσεις πολιτικής. 

Το πέµπτο άρθρο µε τίτλο : Χωροταξικές ∆ιαστάσεις των Χαρακτηριστικών των Γεωργών 
και της Γεωργικής ∆ραστηριότητας των Ελένη Παπαδοπούλου Αντωνία Οµπαιντού, Χρίστου 

Λαδιά, Νικόλαου ∆ Χασάναγα   αφορά στην συνεξέταση των χωροταξικών , κοινωνικών , 
πολιτικό-δοικητικών παραγόντων και χαρακτηριστικών συστηµάτων παραγωγής στην αγροτική 
ανάπτυξη. Η διερεύνηση έγινε µέσω δοµηµένων ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 
αγρότες της περιοχής του  Θεσσαλικού  κάµπου.    

Από την ανάλυση τεκµηριώθηκε η αφενός ύπαρξη συσχετίσεων µεταξύ των χωροταξικών,  
κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων και αφετέρου η ύπαρξη ψηφιακού χάσµατος που αφορά 
στην χρήση ΗΥ στη γεωργική εργασία 

Το έκτο άρθρο µε τίτλο : Η Αναζήτηση Χωρικής Πολιτικής για την ΕΕ και η Προοπτική 
Ολοκληρωµένων Προσεγγίσεων Σχεδιασµού στην Ελλάδα των Ευάγγελου Ασπρογέρακα, 

Βασιλικής Ζαχαρή αφορά στο χωρικό σχεδιασµό της Ευρώπης όπου  βασική παράµετρος για την 
ισόρροπη ανάπτυξη είναι το έδαφος. Στο άρθρο αφού εξεταστεί κατά πόσο υφίσταται  πολιτική 
χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος είναι ο ρόλος  των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη χωροταξία στην Ελλάδα ,τεκµηριώνουν το γιατί απουσιάζει η αποτελεσµατική συνέργεια 
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µεταξύ χωροταξικού σχεδιασµού και αναπτυξιακού προγραµµατισµού και τις συνέπειες αυτής 
της απουσίας.   

Το έβδοµο  άρθρο µε τίτλο : Αναδυόµενες Περιφέρειες Αυτοδιάθεσης της Βασιλικής 

Καπόγιαννη  αφορά στη  πιθανή επερχόµενη µεταµόρφωση της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε ένα νέο σύνολο αυτονοµηµένο περιφερειών. Με αναφορά στον εθνικισµό και στα κινήµατα 
αυτονόµησης, την ,µετεξέλιξη των εννοιών και στην εδαφική και πολιτισµική αυτονοµίας, 
τεκµηριώνει πως το υπόδειγµα του «ρεζιοναλισµού» θολώνει τον εθνικισµό µέσα από την 
οικοδόµηση ενός περιφερειακού πλαισίου το οποίο σταδιακά µειώνει το ενδιαφέρον για το 
υφιστάµενο υπόδειγµα του κράτους εθνους. 

Το όγδοο (φιλοξενούµενο) άρθρο µε τίτλο : Ελλάδα και Ένα Σχέδιο Marshall για την 
Μεσογειακή Λεκάνη του Dean Andromidas αφορά στη πρόταση της αξιοποίησης της γεω-
στρατηγικής θέσης της Ελλάδος για την ανάπτυξης της. Με κεντρική ιδέα την εταιρεία Tenessee 
Valley Authority και γεωγραφική έκταση εφαρµογής της τον γεωγραφικό χώρο της Βαλκανικής, 
προτείνονται οι γεωγραφικοί άξονες επί των οποίων θα αξιοποιηθεί το Ελληνικό σχέδιο Marshall 
καθώς και οι οικονοµικοί τοµείς  της ενέργειας , αγροτικής βιοµηχανίας  και ύδρευσης που θα 
λειτουργήσουν ως οι πολλαπλασιαστές του σχεδίου. 

 

                                                                                Χαράλαµπος Μπότσαρης 

                                                                                Γεώργιος Ξανθός 
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Η ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Όλγα Γιώτη Παπαδάκη 

opapadak@panteion.gr 
 

 Πάντειο Πανεπιστήµιο 
 

Abstract 
The immigration phenomenon developed into a permanent feature of modern economic 

and social life and international immigration trends are expected to become stronger. 

The fact that immigration flow rates are high requires the elaboration and 

implementation of measures to manage them.  

The European Union (EU) started developing an immigration and asylum policy which is 

formulated gradually by means of several many–year programs adopted, and has 

extended to three basic axis: First, the planning of legal immigration and the integration 

of incoming immigrants in the host societies; Second, the prevention of illegal 

immigration and the return of illegal immigrants to their place of origin; Third, the 

reception of asylum seekers. In Addition to those axes, the Foreign Policy of the EU seeks 

to fight back against the underlying causes of immigration. 

European Immigration policy develops under the restriction that poses the construction 

of the European Union: on the one hand control of national borders is not a common 

duty; on the other the Schengen acquis has abolished control on internal borders. These 

two facts pose additional burdens for countries on the EU perimeter.  

 
Περίληψη 
Το µεταναστευτικό φαινόµενο αποτελεί ένα παγιωµένο χαρακτηριστικό της σύγχρονης 

πραγµατικότητας και αναµένεται ότι θα ακολουθήσει αυξητική τάση. Κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αποδέκτης σηµαντικών 

µεταναστευτικών ρευµάτων τα οποία πρέπει να τύχουν κοινής αντιµετώπισης από τα κράτη 

µέλη.  

Η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική διαµορφώνεται σταδιακά και αναπτύσσεται σε 

τρεις άξονες :τον προγραµµατισµό της νόµιµης µετανάστευσης και την ενσωµάτωση των 

µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, την διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής ασύλου, και 

τέλος την αποτροπή και αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης. Στην αντιµετώπιση 

της παράνοµης µετανάστευσης, εκτός από τις δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, καλείται να συµβάλλει και η Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης 

περιορίζοντας τις αιτίες που την κινητοποιούν. Η Μεταναστευτική Πολιτική αναπτύσσεται 

υπό τις ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος  στο οποίο η µεν φύλαξη των 

εθνικών συνόρων δεν αποτελεί κοινή αρµοδιότητα αλλά αρµοδιότητα των  κρατών µελών, 

η υιοθέτηση όµως του χώρου Σένγκεν έχει ως συνέπεια την κατάργηση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα- δεδοµένα που επιβαρύνουν  δυσανάλογα τα κράτη που βρίσκονται σε 

εξωτερικά σύνορα. 
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1.Εισαγωγή 
    Οι µετακινήσεις των πληθυσµών είναι αποτέλεσµα διαφορών: διαφορών στα δηµογραφικά 
δεδοµένα, διαφορών στο επίπεδο εισοδήµατος και,  διαφορών στο επίπεδο ανάπτυξης και 
εξασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Καθώς η ύπαρξη διαφορών είναι δεδοµένη, και οι 
πληθυσµιακές µετακινήσεις είναι αναπόφευκτες. Αν οι προηγούµενοι αιώνες χαρακτηρίστηκαν 
από µαζικές πληθυσµιακές  µετακινήσεις, ο 21ος αιώνας, στον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας 
επιτρέπει την ευκολότερη µετακίνηση και παράλληλα την διατήρηση της επικοινωνίας µε τον 
τόπο προέλευσης, οι µετακινήσεις αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό.   

   Το µεταναστευτικό  φαινόµενο αποτελεί πλέον  ένα παγιωµένο δεδοµένο της σύγχρονης 
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής που επιφέρει θετικές ή και αρνητικές συνέπειες. Οι θετικές 
συνέπειες αναφέρονται στην δυνατότητα συµβολής των µεταναστών στην ανάπτυξη της χώρας 
υποδοχής,  αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών στην χώρα προέλευσης µέσω της 
δηµογραφικής αποσυµφόρησης, των µεταναστευτικών εµβασµάτων και της διάδοσης των νέων 
γνώσεων που ο µετανάστης αποκτά στην χώρα όπου εγκαθίσταται. Οι αρνητικές µπορεί να 
συνίστανται σε ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθµού των µετακινουµένων ατόµων µε αποτέλεσµα 
αναντιστοιχία µεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας στην χώρα υποδοχής, ανεπαρκή 
ενσωµάτωση στο νέο κοινωνικό σύνολο, αύξηση της κοινωνικής επιβάρυνσης όπως πχ αύξηση 
δαπανών υγείας, αλλά  και ενδεχόµενη αύξηση της παραβατικής συµπεριφοράς. 

   Οι τάσεις που αφορούν την διεθνή µετανάστευση προβλέπεται ότι θα παραµείνουν αυξητικές. 
Εάν ο παγκόσµιος πληθυσµός των µεταναστών συνεχίσει να αυξάνεται µε τον ρυθµό που 
παρουσίασε τα τελευταία 20 χρόνια, τότε ο αριθµός των ατόµων που ζουν έξω από την χώρα 
καταγωγής τους το 2050 θα φθάνει τα 405 εκατοµµύρια, ενώ των εσωτερικών µεταναστών, τα 
740 (ΙΟΜ 07/2010 ). 

  Τόσο το γεγονός ότι οι ρυθµοί των µεταναστευτικών ρευµάτων είναι υψηλοί, όσο και το ότι οι 
σχετικές προβλέψεις αναµένουν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αναγκάζει σε λήψη µέτρων 
για την διαχείρισή τους. Παρότι θεωρητικά οι πολιτικές που µπορεί να υιοθετηθούν, είναι 
δυνατόν να κινούνται σε µεγάλο φάσµα πιθανών επιλογών, δηλαδή από την προσπάθεια πλήρους 
αποτροπής της µετανάστευσης ως  την άσκηση πολιτικών για την ενσωµάτωση των µεταναστών 
στις κοινωνίες υποδοχής, στην πραγµατικότητα η αποτροπή της µετανάστευσης δεν είναι εφικτή. 
Αντίθετα είναι προτιµότερη η αποδοχή του γεγονότος ότι  το φαινόµενο αυτό δεν είναι πιθανό να 
ανατραπεί και ότι οι διεθνείς µεταναστευτικές κινήσεις µπορεί να αποτελέσουν συντελεστή 
ανάπτυξης τόσο για τις χώρες προέλευσης, όσο  και για τις χώρες υποδοχής εφόσον ισχύουν 
ορισµένες προϋποθέσεις. Με βάση αυτήν την αποδοχή µια σύγχρονη µεταναστευτική πολιτική 
πρέπει να επιδιώκει την αύξηση των θετικών συνεπειών της µετανάστευσης και την εξάλειψη 
των αρνητικών. Η υποδοχή των ατόµων που ζητούν άσυλο υπάγεται σε διαφορετική λογική που 
υπακούει σε ανθρωπιστικές και ηθικές παραµέτρους. 

 
2.Μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατά την δεκαετία 2000-2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε πληθυσµιακή αύξηση περίπου 2  
εκατοµµυρίων ατόµων  ετησίως και το 80% από την αύξηση αυτή προήλθε από την διεθνή 
µετανάστευση. Το γεγονός αυτό σηµατοδότησε µια σηµαντική αλλαγή, δεδοµένου ότι ως  τα 
µέσα της δεκαετίας του '80 η Ευρώπη παρουσίαζε µεγαλύτερο ποσοστό αποδηµίας από ότι 
προσέλκυσης µεταναστών(WMR 2010).  
Περισσότερα από 30 εκατοµµύρια (6,4%) από τους κατοίκους της ΕΕ-27 είναι πολίτες µιας 
άλλης χώρας από την χώρα στην οποία κατοικούν. Από αυτούς το 4% προέρχεται από χώρα µη 
µέλος της Ένωσης (Eurostat).  Οι πρώτες πέντε χώρες προορισµού των µεταναστών είναι η 
Γερµανία, Γαλλία, Ην.Βασίλειο, Ισπανία, και Ιταλία ( UN DESA 2009).  Έως το 2000 οι κύριοι 
λόγοι εισόδου στις χώρες µέλη της Ένωσης ήταν λόγοι επανένωσης της οικογένειας ή 
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δηµιουργίας οικογένειας, η αναζήτηση πολιτικού ασύλου, και η επιστροφή εθνικών µειονοτήτων 
στον τόπο καταγωγής.  Από το 2000 και έπειτα ο κύριος λόγος εισόδου είναι η αναζήτηση 
εργασίας.    Το ρεύµα που δηµιουργήθηκε κατευθύνθηκε αρχικά στην Ιταλία και την Ισπανία 
(IOM 07/ 2010), ενώ από το µέσον της δεκαετίας του '90 η αύξηση των µεταναστευτικών ροών 
προς την Ελλάδα την έκαναν  πρώτη ως προς την αύξηση του ποσοστού εισερχοµένων σε όλη 
την Ευρώπη, µε µεγάλο ποσοστό παράνοµα εισερχοµένων. Οι λόγοι που έκαναν την Ελλάδα 
ελκυστική για µεγάλο αριθµό µεταναστών συνδέονται µε την γεωγραφική της θέση, το διάτρητο 
των συνόρων της και την βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Η προετοιµασία των Ολυµπιακών 
αγώνων λειτούργησε ως επιπρόσθετος ελκυστικός παράγων. 

3. Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική 
    Οι µετακινήσεις ατόµων στο εσωτερικό της Ένωσης υπάγονται στις  αρµοδιότητες του 
λεγόµενου τρίτου πυλώνα  της Συνθήκης του Μάαστριχτ  δηλαδή του τοµέα της ∆ικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών υποθέσεων. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα  βρισκόταν 
εκτός  του κοινοτικού συστήµατος λήψεων αποφάσεων και περιοριζόταν σε απλή συνεργασία 
µεταξύ των κρατών µελών.  

Η µεταγενέστερη Συνθήκη του Άµστερνταµ µετέτρεψε τις πολιτικές  αυτές (∆ικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων - ∆ΕΥ) σε θεµελιώδη στόχο της Ένωσης καθώς προβλέπει την 
ανάπτυξή της  ως χώρου 'Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης' (άρθρο 2) και επίσης  
'κοινοτικοποίησε' τα θέµατα  του ασύλου, της µετανάστευσης, των ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα και της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέµατα. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την µετανάστευση και το άσυλο διαµορφώνεται σταδιακά µέσα από 
τα υιοθετούµενα πολυετή προγράµµατα και εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί 
είναι ο προγραµµατισµός της νόµιµης µετανάστευσης και η ενσωµάτωση των εισερχοµένων 
µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, η αποτροπή της παράνοµης µετανάστευσης και η 
επαναπροώθηση των παρανόµως διαµενόντων στην Ένωση, και τέλος η υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο. Κατά την πρώτη φάση εφαρµογής των προβλέψεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ σε 
σχέση µε την ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης, 
υιοθετήθηκε το πρόγραµµα του Τάµπερε (1999)  το οποίο ρύθµισε (µεταξύ άλλων) θέµατα που 
αναφέρονται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σύµφωνα µε το κεκτηµένο του Σέγκεν1, 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την κατάργηση των διακρίσεων κάθε µορφής. 
Το πρόγραµµα της Χάγης (2004) που ακολούθησε, επεδίωξε να ρυθµίσει τις µεταναστευτικές ροές 
της Ένωσης και να εµβαθύνει την συνεργασία για την µετανάστευση και τον έλεγχο των 
συνόρων. Η ίδρυση του οργανισµού Frontex2 του Eurosur3, και η απόφαση για σταδιακή 

                                                 
1 Η Συνθήκη Σένγκεν υπεγράφη αρχικώς από την Γαλλία, την ∆υτική Γερµανία και τις χώρες της Μπενελούξ το 

1985 και η εφαρµογή της άρχισε το 1995. Με την υπογραφή της Συνθήκης του Άµστερνταµ η συνθήκη υιοθετήθηκε 
και από τα µέλη της τότε Κοινότητας µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. ∆ύο ακόµη χώρες 
µη µέλη (η Νορβηγία και η Ισλανδία) προσεχώρησαν στον χώρο Σένγκεν την ίδια περίοδο. Σήµερα στον χώρο αυτό 
υπάγονται 25 χώρες µεταξύ αυτών και η Ελβετία (από το 2008, όπως και κάποια από τα µικρά κράτη της Ευρώπης 
(Μονακό, Βατικανό και Σαν Μαρίνο. Το Λιχτενστάιν αναµένεται να έχει πλήρη προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν στο 
τέλος του 2011). Ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη της Ένωσης δεν έχουν ακόµη ενταχθεί σε αυτόν (Βουλγαρία, 
Ρουµανία και Κύπρος). Μετά την εφαρµογή του σχετικού κώδικα τα συµµετέχοντα κράτη οφείλουν να αποσύρουν 
κάθε εµπόδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας στα εσωτερικά σύνορα. Οι πολίτες χωρών που δεν έχουν υπογράψει την 
Συνθήκη µπορούν να ταξιδέψουν σε όποια χώρα επιλέξουν για περίοδο 90 ηµερών υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 
τους προβλεπόµενους όρους. 

 
2 Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 2007/2004 του Συµβουλίου της 26/10/2004 σχετικά µε την σύσταση Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για την διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισµός Frontex έχει ως κύριο στόχο, το να 'διευκολύνει και να καθιστά 
αποτελεσµατικότερη την εφαρµογή ενεστώτων και µελλοντικών κοινοτικών µέτρων για την διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων', ενώ η ευθύνη και ο έλεγχος για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων βαρύνει τα κράτη 
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διαµόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου έως το 2010 συγκαταλέγονται σε 
αυτές. Οι αρχές που διέπουν την µεταναστευτική πολιτική της Ένωσης περιλαµβάνονται στο 
'Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την µετανάστευση και το Άσυλο' που υιοθετήθηκε το 20084. Η λογική 
που διέπει το Σύµφωνο, βασίζεται στην άποψη ότι η οργάνωση των εισερχοµένων 
µεταναστευτικών ροών θα πρέπει να συνυπολογίζει την ικανότητα απορρόφησης τους από τα 
κράτη µέλη σε όρους αγοράς εργασίας, στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης και παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών ώστε να αποτραπούν φαινόµενα εκµετάλλευσης και δηµιουργίας εγκληµατικών 
δικτύων. Οι δεσµεύσεις που η Ένωση αναλαµβάνει και καταγράφονται στο Σύµφωνο είναι : 

• να οργανώσει την νόµιµη µετανάστευση κατά τρόπο που συνυπολογίζει τις 
προτεραιότητες, τις ανάγκες και την ικανότητα υποδοχής όπως προσδιορίζεται από το 
κάθε Κράτος µέλος. 

• να ελέγχει την παράνοµη µετανάστευση ελέγχοντας ότι οι παράνοµοι µετανάστες 
επιστρέφουν στην χώρα προέλευσης ή στην χώρα διέλευσης. 

• να καταστήσει περισσότερο αποτελεσµατικούς τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων 

• να δηµιουργήσει την Ευρώπη του ασύλου, και  

• να δηµιουργήσει µια κατανοητή εταιρική σχέση µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης 
προκειµένου να υποβοηθήσει τις συνέργειες µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης. 

 
3.1.Η οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης και η ενσωµάτωση των µεταναστών 
 Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας υιοθετήθηκε το πρόγραµµα της 

Στοκχόλµης
5 ως προς την µεταναστευτική πολιτική σύµφωνα µε το οποίο, η νόµιµη  πρόσβαση 

στον Ευρωπαϊκό χώρο θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνεται και ταυτόχρονα να λαµβάνονται 
µέτρα για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήµατος. 
Για την επίτευξη αυτών των επιλογών θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Frontex και του 
Eurosur. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του συστήµατος πληροφοριών 
Σέγκεν6 (SIS II) και στην σταδιακή λειτουργία του συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις7 
(VIS.). 

 Με δεδοµένο ότι η ΕΕ προβλέπει ότι η σχέση ενεργού –εξαρτώµενου πληθυσµού θα τείνει να 
επιδεινώνεται στις επερχόµενες δεκαετίες, η µετανάστευση προβάλλει ως ο µόνος τρόπος για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η προσέλκυση µεταναστών εποµένως αποτελεί βασική επιλογή 

                                                                                                                                                  
µέλη. Ο οργανισµός επικουρεί τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν καταστάσεις που απαιτούν αυξηµένη τεχνική και 
επιχειρησιακή συνδροµή στα εξωτερικά τους σύνορα 

 
3 COM (2008) 68 final. Το ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης συνόρων (Eurosur) έχει ως κύριο στόχο την αποτροπή 

της παράνοµης διέλευσης των συνόρων, την µείωση του αριθµού των λαθροµεταναστών που χάνουν την ζωή τους 
στην θάλασσα, την αύξηση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ µέσω της πρόληψης του διασυνοριακού εγκλήµατος 

 
4   http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf  

5 Stockholm programme,2 December 2009, Council of the European Union 17024/09 

6 Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δηµιουργήθηκε ως αντισταθµιστικό µέτρο στην κατάργηση των εσωτερικών 
συνοριακών ελέγχων και αποτελεί κοινή βάση δεδοµένων για την επιβολή του νόµου 

 
7 Στόχος του συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις είναι να βελτιώνει την εφαρµογή της κοινής πολιτικής 

στον τοµέα των θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας και της διαβούλευσης µε τις κεντρικές αρχές. Κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 767/2008 
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ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση ανάµεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις 
προσφερόµενες δυνάµεις εργασίας µε παράλληλο συνυπολογισµό των  αναγκών σε  δεξιότητες. 
Για τον σκοπό αυτόν είναι  σηµαντική η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των 
εισερχοµένων ώστε να µπορούν να κάνουν χρήση συνολικά του δυναµικού τους. Οι ανάγκες σε 
εργατικό δυναµικό και ειδικότητες πρέπει να εκφράζονται από τα κράτη µέλη και η διαχείριση 
των εισερχοµένων µεταναστευτικών ρευµάτων πρέπει να µπορεί να τις συνυπολογίζει. Οι 
εκφραζόµενες ανάγκες πρέπει να συνυπολογίζουν τους συνολικούς αναπτυξιακούς στόχους της 
Ένωσης όπως εκφράζονται από την επιλογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, οπότε είναι 
σηµαντική  η ενσωµάτωση από τα κράτη µέλη της οδηγίας που αφορά την προσέλκυση 
εργαζοµένων υψηλής εξειδίκευσης8 καθώς η Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για αυτή την 
κατηγορία εργαζοµένων εφόσον πρέπει να αντιµετωπίσουν 27 διαφορετικές διαδικασίες εισόδου  
και δυσχέρεια µετακίνησης µεταξύ των κρατών µελών  Οι προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής 
στα κράτη µέλη πρέπει να ακολουθούν κοινό σχήµα και να εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των 
εισερχοµένων σύµφωνα µε την σχετική πρόταση της Επιτροπής9. 

  Η οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές ενσωµάτωσης 
ασκούµενες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και των δηµοσίων υπηρεσιών ώστε τελικώς να µην 
υπάρχει διαφορά στην ενσωµάτωση των εισερχοµένων µεταναστών από των  γηγενών πολιτών  
στις κοινωνίες υποδοχής. Το Συµβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε τις Κοινές Βασικές 
Αρχές10 οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο ενσωµάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι Κοινές 
Βασικές Αρχές, όπως  και η θέσπιση του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων των Πολιτών, που 
υιοθετήθηκε το 2001 και  οι διατάξεις του είναι εφαρµοστέες σε όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, αποτελούν σηµείο αναφοράς ως προς την επιτυχία των πολιτικών ενσωµάτωσης.  
Επιπλέον, η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση το 1997 έφερε ως 
κεντρικά θέµατα την ένταξη των οµάδων που µειονεκτούν, των εθνικών µειονοτήτων, και την 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Η ΕΕ έχει αποκτήσει σηµαντικό θεσµικό  οπλοστάσιο 
προκειµένου να προωθεί τα σχετικά θέµατα11. Η ευθυγράµµιση των Εθνικών πολιτικών 
ενσωµάτωσης ακολουθεί το ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής στο επίπεδο της Ένωσης µε 
κύριο σηµείο αναφοράς τις Κοινές Βασικές Αρχές.  

  Η ευθυγράµµιση των Εθνικών πολιτικών ενσωµάτωσης ακολουθεί το ευρύτερο πλαίσιο της 
Πολιτικής αυτής στο επίπεδο της Ένωσης µε κύριο σηµείο αναφοράς τις Κοινές Βασικές Αρχές. 
Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στην Τρίτη Έκθεση για την Μετανάστευση και 
την Ενσωµάτωση12  τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει διάφορα µέτρα για την ενίσχυση της 
διαδικασίας ενσωµάτωσης ως µιας διαδικασίας  διπλής κατεύθυνσης αν και η διαδικασία αυτή 
δεν µπορεί να έχει σύντοµα αποτελέσµατα. Προκειµένου να προωθήσουν την ενσωµάτωση στην 
αγορά εργασίας, τα κράτη προωθούν πρωτίστως την εκµάθηση της γλώσσας τους, ενώ ορισµένα 
κράτη έχουν δηµιουργήσει προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης ή εστιάζουν σε ειδικές 

                                                 
8 Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό 
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης  COM/2007/0637 τελικό 
9 Simplified admission procedures and common set of rights for third county workers MEMO/07/422, 
 COM/2007/0638 final 

10 ΙΝΙ (2008) 2262,2/7/2008 Parliament 'Evaluation of the Dublin system'(Own initiative report) 
 
11 Council document 14615/04 of 19 November 2004. 
 

12 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. Third annual report on Migration and Integration COM (2007) 512 final 
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εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Περιορισµένα παραµένουν τα µέτρα για την προώθηση πρωτοβουλιών  
αλληλεπίδρασης µεταξύ µεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής, όπως και τα µέτρα για την 
ενίσχυση διαλόγου, για την κατανόηση και αποδοχή των διαφορετικών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και ακόµη για την ενίσχυση της συµµετοχής στην διαχείριση των τοπικών 
υποθέσεων.  

 
3.2. Ο έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης 
  Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα µεταναστευτικά ρεύµατα τροφοδοτούνται από ανισότητες που 
υπάρχουν µεταξύ διαφορετικών κρατών σε πολλά επίπεδα από την ασυµµετρία µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, την διαφορά του επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, τις πολεµικές συρράξεις ακόµη και τις συνέπειες της κλιµατικής  αλλαγής που 
αναµένεται να κινητοποιήσουν πρόσθετα µεταναστευτικά ρεύµατα από τα οποία ένα µέρος θα 
κατευθυνθεί έξω από τα όρια της χώρας του. Το γεγονός όµως ότι µαζί µε την νόµιµη 
εξακολουθεί να υπάρχει και µη νόµιµη επιβάλλει την λήψη πρόσθετων µέτρων που αναφέρονται 
στην δηµιουργία αποτρεπτικών µηχανισµών της παράνοµης µετανάστευσης, µαζί µε την 
δηµιουργία µηχανισµών καταπολέµησης της υποβοηθούµενης µετανάστευσης και των δικτύων 
εµπορίας ανθρώπων. 

 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση της µη νόµιµης µετανάστευσης βασίζεται στις 
ακόλουθες αρχές13:  

• συνεργασία µε τρίτες χώρες,  

• ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων,  

• καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων,  

• καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης και  

• βελτίωση του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών.   

   
   Η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την ΕΕ- όχι µόνον 
γιατί ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί ένα µέσο προστασίας από την εγκληµατικότητα, αλλά 
επιπρόσθετα, η ανάγκη αυτή είναι αυξηµένη εφόσον έχει προβεί σε κατάργηση των ελέγχων στα 
εσωτερικά της σύνορα.  Η ενίσχυση της ασφάλειας µέσω της διαχείρισης των συνόρων αποτελεί 
έναν από τους στόχους εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης14.  

 Η ανεξέλεγκτη είσοδος µεταναστών έχει αρχίσει να δηµιουργεί αισθήµατα απειλής στις  
κοινωνίες υποδοχής οι οποίες  αντιµετωπίζουν µε καχυποψία τα συνεχή κύµατα ατόµων για τα 
οποία δεν υπάρχει ούτε πληροφόρηση ούτε έλεγχος. Σχετική έρευνα  (Transatlantic Trends 2010) 
αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των  ερωτωµένων ανησυχεί για την αύξηση της παράνοµης 
µετανάστευσης αλλά όχι για την αύξηση της νόµιµης. Για την Ευρώπη τα σχετικά ποσοστά 
κυµαίνονται στο 67% των πολιτών που ανησυχούν  για την αύξηση της παράνοµης 
µετανάστευσης και στο 72% των πολιτών που δεν ανησυχούν για την αύξηση της νόµιµης. Το 
εύρηµα αυτό µπορεί να απενοχοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες από την κατηγορία της 
                                                 
13 Communication from the Commission of 19 July 2006 on policy priorities in the fight against illegal immigration of 
third-country nationals COM 2006/402 final 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:  Η στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας της EE στην πράξη: πέντε βήµατα για µια ασφαλέστερη Ευρώπη  COM/2010/0673 τελικό 
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ρατσιστικής αντιµετώπισης των ξένων, καθώς δεν είναι η καταγωγή που ενοχλεί όσο η έλλειψη 
νοµιµότητας. 

  Η ενίσχυση των συνόρων βασίζεται σε τρεις άξονες που αναφέρονται στην αυξηµένη χρήση 
των νέων τεχνολογιών για την διενέργεια ελέγχων στα σύνορα, στην χρήση τους για επιτήρηση 
των συνόρων και τέλος στον αυξηµένο συντονισµό των κρατών µελών µέσω του Frontex.  Ο 
οργανισµός Frontex οφείλει να καθιερώσει κοινές επιχειρήσεις µε τρίτες χώρες και τα σχετικά 
προγράµµατα δράσης θα πρέπει να ενισχύονται από τα δίκτυα των Αξιωµατικών Συνδέσµων 
Μετανάστευσης (ΑΣΜ). Τα δίκτυα ΑΣΜ απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών µελών15 
που τοποθετούνται από την υπηρεσία τους στο εξωτερικό µε σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση 
επαφών µε τις αρχές της χώρας υποδοχής προκειµένου να συµβάλλουν στην πρόληψη και 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.  

   Η επιστροφή των παρανόµως εισελθόντων16 αποτελεί ουσιαστικό µέρος της διαχείρισης της 
µετανάστευσης και τα κράτη µέλη οργανώνουν και εφαρµόζουν προγράµµατα εκούσιας ή 
ακούσιας επιστροφής τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο επαναπροώθησης και 
περιλαµβάνουν και προγραµµατισµό κοινών πτήσεων για την αποµάκρυνση. Η επιστροφή ενός 
ατόµου στον τόπο καταγωγής του οφείλει  να ακολουθήσει κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες οι 
οποίες είναι διεθνώς συµφωνηµένες. Καταρχήν απαιτείται βεβαιότητα για την εθνικότητα του 
αλλοδαπού γεγονός το οποίο σπάνια συµβαίνει γιατί η  µεγάλη πλειοψηφία δεν διαθέτει 
ταξιδιωτικά έγγραφα ή, και αν διαθέτει, τα αποκρύπτει ώστε να αποφύγει την επαναπροώθηση.  
Εποµένως αυτό που πρέπει να συµβεί είναι να οδηγηθεί συνοδευόµενος  ο µετανάστης στο 
κοντινότερο προξενείο της (πιθανολογούµενης) ως χώρας του και να αναγνωρισθεί από αυτήν ως 
πολίτης της. Μετά από την αναγνώριση πρέπει να εκδοθεί είτε από την χώρα του, είτε από την 
χώρα υποδοχής νέο ταξιδιωτικό έγγραφο που να του επιτρέψει να ταξιδέψει. Η διαδικασία αυτή 
είναι χρονοβόρα, και κυρίως συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

   Στο πλαίσιο της πολιτικής αποτροπής της παράνοµης µετανάστευσης πραγµατοποιούνται 
διαπραγµατεύσεις συµφωνίας επανεισδοχής µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. 

  Εκτός από την προσπάθεια αποτροπής της παράνοµης εισόδου, κρίσιµος είναι και ο έλεγχος της 
απασχόλησης των παρανόµως διαµενόντων ώστε να περιοριστεί η προοπτική απασχόλησης 
περιορίζοντας και το  κίνητρο εισόδου17.  

     
3.3.Η παροχή ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Η παροχή ασύλου και η σταδιακή διαµόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου 
(ΚΕΣΑ) βασίστηκε στην Σύµβαση του ∆ουβλίνου. Η Σύµβαση ήταν ένα κείµενο διεθνούς 
δικαίου το οποίο είχαν συνυπογράψει τα κράτη µέλη χωρίς να αποτελεί τµήµα του Κοινοτικού 
κεκτηµένου, το οποίο    εδραίωσε ένα σύστηµα καθορισµού του κράτους µέλους που είναι 
αρµόδιο να εξετάσει την αίτηση ασύλου που µπορεί να υποβληθεί  από πολίτες τρίτου κράτους. 
Σκοπός του συστήµατος αυτού είναι το να αποκλείσει την δυνατότητα, πολλαπλών αιτήσεων 
ασύλου που καθιστά πιθανή η  ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν. Στην συνέχεια η 
Κοινότητα υιοθέτησε τον Κανονισµό 343/2003 του Συµβουλίου που αντικατέστησε την 
προσφυγή στην Σύµβαση του ∆ουβλίνου, και που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής 

                                                 
15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δηµιουργία δικτύου 
αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευση 
16 Return Directive 2008/115/EC 

17 Employer Sanctions' Directive 2009/52/EC 
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ασύλου της Ευρώπης σήµερα. Ο κανονισµός (που έγινε γνωστός και ως ∆ουβλίνο 2) τηρεί τις 
διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και τα θεµελιώδη δικαιώµατα που αναγνωρίζονται 
από τον Χάρτη Θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παράλληλα µε τον 
καθορισµό του υπευθύνου κράτους ισχύει ένα σύστηµα αντιπαραβολής δακτυλικών 
αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος του ∆ουβλίνου. Το σύστηµα 
που ονοµάστηκε Eurodac18  αποσκοπεί στο να διαπιστώνει την ταυτότητα των αιτούντων άσυλο 
και των ατόµων που συλλαµβάνονται για παράνοµη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης. Η βασική λογική πίσω από τις διατάξεις  του κανονισµού είναι ότι µόνον ένα κράτος 
µπορεί να εξετάσει την αίτηση ασύλου, και προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα κριτήρια βάσει των 
οποίων καθορίζεται  το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την υποβαλλόµενη αίτηση. Στο 
πλαίσιο του ΚΕΣΑ υιοθετήθηκε το πρόγραµµα 'Αλληλεγγύη και διαχείριση µεταναστευτικών 

ροών'
19 το οποίο αναφέρεται στην περίοδο 2007-13  και   καλύπτει εκτός την παροχή ασύλου, και 

τους τοµείς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, της επαναπροώθησης  των παρανόµως 
διαµενόντων στην Ένωση  πολιτών τρίτων κρατών, και την ενσωµάτωση των νόµιµων 
µεταναστών.  Η εφαρµογή του προγράµµατος επαφίεται στην λειτουργία τεσσάρων νέων 
Ταµείων που η περίοδος λειτουργίας τους αναφέρεται στην περίοδο ισχύος του προγράµµατος 
δηλαδή ως το 2013. Πρόκειται για το Ταµείο Εξωτερικών συνόρων 

20
, το Ταµείο Προσφύγων

21
, το 

Ταµείο Ενσωµάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση22, και το Ταµείο  

επαναπροώθησης (ή επιστροφής)
23

 των παρανόµως διαµενόντων.  

 
Η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η νοµοθετική 

εναρµόνιση που θα οδηγήσει σε καλύτερα κοινά πρότυπα, η προώθηση της συνεργασίας των 
φορέων των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένοι µε την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, και 
η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο της νοµοθετικής εναρµόνισης 
κύρια µέσα είναι οι Οδηγίες που αφορούν τις συνθήκες υποδοχής, τις διαδικασίες ασύλου, και τις 
προϋποθέσεις παροχής ασύλου24 ώστε να υπάρχει ευθυγράµµιση µεταξύ διεθνών και 
ευρωπαϊκών κριτηρίων. Για την προώθηση της συνεργασίας δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 

υπηρεσία στήριξης ασύλου
25 προκειµένου να βοηθήσει στην βελτίωση της εφαρµογής του ΚΕΣΑ- 

                                                 
18 EC (2000) 2725 
 

19 COM(2005) 123 
 
20 Απόφαση 574/2007/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την  δηµιουργία Ταµείου 

εξωτερικών συνόρων  για την περίοδο 2007-13 
 
21 Απόφαση 573/2007/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την δηµιουργία Ταµείου 

Προσφύγων για την  περίοδο 2008-13 
 
22 Απόφαση 435/2007/EC του Συµβουλίου για την δηµιουργία Ταµείου ενσωµάτωσης των νοµίµως διαµενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών για την  περίοδο 2007-13 
 
23 Απόφαση 575/2007/ EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την δηµιουργία Ταµείου 

επιστροφής των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων κρατών, για την περίοδο 2008-13 
 
24 Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 

αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη, Οδηγία 2005/85 του 
Συµβουλίου της 1/ ∆εκεµβρίου 2005 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη 
µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα.  

25. Regulation EU No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of May 19 2010 establishing a 
European Asylum Support Office 
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αν και δεν διαθέτει αποφασιστικές αρµοδιότητες οι οποίες παραµένουν στην δικαιοδοσία του 
αρµόδιου κράτους. Η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανοµή των αρµοδιοτήτων είναι αρχή 
καταγεγραµµένη στην Συνθήκη για την Λειτουργία της Ένωσης. Η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε 
µια πολιτική στην οποία υπάρχουν πολλά εµπλεκόµενα µέρη, έχει  δυο όψεις όπου η µία αφορά 
την ανάληψη ευθύνης µεταξύ των κρατών µελών (που διέπεται από το σύστηµα του ∆ουβλίνου) 
και η άλλη αναφέρεται στις σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες που υπάγεται στην αρµοδιότητα 
της εξωτερικής της πολιτικής και βασίζεται στην δηµιουργία εταιρικής σχέσης και την 
συνεργασία µε τρίτες χώρες µε σκοπό την διαχείριση των εισερχοµένων ροών των αιτούντων 
άσυλο ή προσωρινή προστασία. Η ανάληψη ευθύνης από την πλευρά της Ένωσης  στις σχέσεις 
µε τρίτες χώρες, εκδηλώνεται µε δηµιουργία προγραµµάτων περιφερειακής προστασίας26, µε την 
εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος εθελοντικής επανεγκατάστασης27 και µε την 
ενίσχυση της προσβασιµότητας της Ένωσης. Το ΚΕΣΑ, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 1/6/11, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 201228 µε ενσωµάτωση από τα κράτη µέλη των 
σχετικών Οδηγιών29. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η δηµιουργία της ‘Ευρώπης του ασύλου’ βασίζεται στο κανονισµό 343/2003 
σύµφωνα µε τον οποίο υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου είναι το κράτος του οποίου τα 
σύνορα διέβη για πρώτη φορά ο αιτών.  

 
 Η επιλογή αυτή έχει ως συνέπεια επιβάρυνση των χωρών που βρίσκονται στην περίµετρο της 
Ένωσης και το γεγονός αυτό τείνει να επιδεινώνεται καθώς µεγάλο µέρος των αιτούντων άσυλο 
εισέρχεται παράνοµα στην Ένωση και ασφαλώς η πρώτη χώρα εισόδου βρίσκεται στα εξωτερικά 
της σύνορα (ECRE 2008). Επιπλέον το κόστος για την αντιµετώπιση της διαδικασίας ασύλου δεν 
είναι το ίδιο για όλες τις χώρες. Αν και ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη 
είναι σχετικά χαµηλός (το 2007 η Ευρώπη φιλοξενούσε µόνον το 14% των προσφύγων) και το 
συνολικό κόστος για την αντιµετώπισή του είναι επίσης σχετικά χαµηλό, (για το 2007 
υπολογίστηκε χαµηλότερο από ότι ξοδεύτηκε από τους πολίτες του Ην. Βασιλείου για ζώα και 
ζωοτροφές- European Parliament study 2010), το βάρος που προξενεί δεν είναι ισόρροπο σε όλα 
τα κράτη. Η σχετική µελέτη του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι το µερίδιο ορισµένων κρατών στο 
κόστος για την πολιτική ασύλου είναι ως και χίλιες φορές υψηλότερο σε σχέση µε το ΑΕΠ τους 
από ότι ισχύει για άλλα κράτη. Το σύστηµα που η Σύµβαση και ο Κανονισµός του ∆ουβλίνου 
εισήγαγαν, βασίζεται στην υπόθεση ότι µόνον ένα κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για τον πλήρη  
έλεγχο µιας αιτήσεως ασύλου. Η λογική  αυτή αποδέχεται ότι τα κράτη αντιµετωπίζουν το θέµα 
µε όµοιο τρόπο, αν και στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό δεν συµβαίνει. Το Ευρωπαϊκό 

                                                                                                                                                  
 

26 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on regional protection 
programmes   COM/2005/0388 final  

27 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the establishment of a joint EU 
resettlement programme   (COM (2009) 447 

28 IP /11/665 
 

29 Οδηγία 2009/52 ΕΚ σχετικά µε την αύξηση των κυρώσεων κατά εργοδοτών σε σχέση µε την  
  παράνοµη εργασία, Οδηγία 2008/115/ΕΚ για κοινούς κανόνες και διαδικασίες επιστροφής  
παράνοµα διαµενόντων στις χώρες τους, Οδηγία 2009/50/ΕΚ σχετικά µε τις προϋποθέσεις  
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής  
εξειδίκευσης, Θέµατα υποδοχής ασύλου COM 2007/301 τελικό 
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Συµβούλιο για τους πρόσφυγες και εξόριστους30 διαπιστώνει (ECRE 2007)    ότι σε ορισµένα 
κράτη παρατηρούνται πολλές αποκλίσεις από το πνεύµα αλληλεγγύης και προστασίας που διέπει 
την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου (δηµιουργία της Ευρώπης του ασύλου). Επιπλέον παρατηρείται 
απροθυµία ορισµένων κρατών στο να παράσχουν πρόσβαση σε διαδικασία ασύλου ατόµων που 
έχουν µεταφερθεί στο έδαφός τους βάσει του συστήµατος του ∆ουβλίνου και σε πολλές 
περιπτώσεις  εφαρµόζουν πολιτική κράτησης τους κ.ά. Συγκεκριµένα τα κύρια προβλήµατα  µε  
τον Κανονισµό του ∆ουβλίνου εντοπίζονται:  

• στην υπόθεση ίδιου επιπέδου δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη και στο ότι τα κράτη µέλη 
δεν είναι πάντα σύµφωνα σε ότι τις αφορά τις περιστάσεις υπό τις οποίες πρέπει να 
εφαρµόζονται ορισµένες διατάξεις του Κανονισµού. 

• στην ανισότητα των αιτηµάτων και των αναγνωρίσεων µεταξύ των κρατών µελών 

• στην µη ρητή κατοχύρωση του δικαιώµατος προσφυγής κατά απόφασης µετακίνησης σε 
άλλο κράτος.  

• στον µη συνυπολογισµό ότι οι αιτούντες είναι πιθανόν να έχουν λόγους προτίµησης 
κάποιου συγκεκριµένου κράτους εξ αιτίας παρουσίας µελών της κοινότητάς τους, 
καλύτερης γνώσης της γλώσσας κ.ά. 

στο ότι ο κανονισµός του ∆ουβλίνου δεν εφαρµόζεται στους αιτούντες (ή δικαιούχους) 
επικουρική προστασία 

   
   Έτσι προέκυψε ότι το σύστηµα του ∆ουβλίνου παρουσίαζε κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν 
προβλεφθεί και που αφορούν αφενός τα κράτη που βρίσκονται σε εξωτερικά σύνορα τα οποία 
επιβαρύνονται   σηµαντικά,  αλλά και τους ίδιους τους αιτούντες οι οποίοι δεν αντιµετωπίζουν τις 
ίδιες συνθήκες σε όλα τα κράτη. Η διαπίστωση των δυσλειτουργιών ώθησε την Επιτροπή στο να 
κάνει προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήµατος του ∆ουβλίνου.31   

   Κύριος στόχος των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
και η εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων προστασίας για τα άτοµα τα οποία επικαλούνται την 
διαδικασία του ∆ουβλίνου. Οι προτάσεις αφορούν την επέκταση της ισχύος του κανονισµού και 
την συνεκτικότητά του µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα του ασύλου, την αποσαφήνιση 
της παύσης αρµοδιότητας  ενός κράτους, και τέλος την µεταφορά αιτούντων και την διοχέτευση 
πληροφοριών πριν την µετακίνηση. Ακόµη προστίθενται νοµικές διασφαλίσεις για τους 
αιτούντες άσυλο και υιοθετούνται ρήτρες για την διασφάλιση της ενότητας της οικογένειας τους 
ενώ  εισάγονται  ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τέλος εισάγεται 
µια νέα διαδικασία η οποία αφορά τα κράτη µέλη που έχουν περιορισµένη ικανότητα υποδοχής 
και απορρόφησης και για τα οποία η διαδικασία του ∆ουβλίνου καταλήγει στο να τα επιβαρύνει 
επί πλέον. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αναστολή της µεταφοράς  ατόµων προς το αρµόδιο 
για την εκδίκαση της υποθέσεως τους κράτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της 
(2010) για την µετανάστευση και το άσυλο διαπιστώνει αργή πρόοδο στις απαραίτητες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις όπως επίσης και ότι η ανόµοια αντιµετώπιση των αιτούντων από τα κράτη 
αναδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης κοινής διαδικασίας και κοινού καθεστώτος στο επίπεδο της 
Ένωσης. Αυτό προϋποθέτει καλύτερη ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ 

                                                 
30 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τους πρόσφυγες και εξόριστους  (European Council on Refugees and Exiles- ECRE) 
είναι ένα δίκτυο 76 οργανώσεων βοήθειας για πρόσφυγες από 30 χώρες 
31 COM/2008/0820 final   
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των διαφορετικών φορέων. Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης ασύλου είναι 
µια θετική εξέλιξη η οποία µπορεί να βοηθήσει στην ανταλλαγή εµπειριών και την αντιµετώπιση 
πρακτικών θεµάτων. Κρίσιµη είναι επίσης η δηµιουργία του κοινού προγράµµατος 
επανεγκατάστασης προσφύγων σύµφωνα µε την σχετική πρόταση της Επιτροπής. 

 
3.4.Η συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστευτικών ροών 
Η Πολιτική της Ένωσης για την µετανάστευση πρέπει να συµπληρώνεται από ένα σκέλος 
εξωτερικών δράσεων µε σκοπό τον περιορισµό των αιτίων που ωθούν τα άτοµα σε εγκατάλειψη 
της χώρας προέλευσης. Με δεδοµένο ότι οι αιτίες που ωθούν σε εγκατάλειψη του τόπου 
καταγωγής συνδέονται µε το επίπεδο ευηµερίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, την ειρήνη, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, είναι προφανές ότι  η 
πραγµατοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου στόχου δεν είναι εύκολη και είναι  πολύ πιο δύσκολο να 
επιτευχθεί από εξωτερικές παρεµβάσεις. 

  Πράγµατι η αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της µετανάστευσης ανήκει στο πεδίο 
δράσης της Εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον 
Ιούνιο του 2002, δεχόµενο ότι οι εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης µεταξύ των οποίων και η 
αναπτυξιακή πολιτική µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση παραγόντων που υποβοηθούν 
την αύξηση των µεταναστευτικών ροών, ζήτησε να ενταχθεί η µεταναστευτική πολιτική στις 
σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες. Η ενσωµάτωση θεµάτων µετανάστευσης στην εξωτερική 
πολιτική βασίζεται σε 4 αρχές32: 

• Τον σεβασµό της συνοχής των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων και ενθάρρυνση των 
τρίτων χωρών σε συνεργασία, παρά την επιβολή κυρώσεων σε εκείνες που δεν επιθυµούν 
να συνεργαστούν. 

• Την επικέντρωση στις γενεσιουργούς αιτίες των µεταναστευτικών ροών µε εξάλειψη της 
φτώχειας, ενίσχυση των θεσµών και των ικανοτήτων και επίσης µε πρόληψη των 
συγκρούσεων. 

• Την σύνδεση των θεµάτων µετανάστευσης µε  τα προγράµµατα βοήθειας της ΕΕ προς 
τρίτες χώρες, και 

• Την υιοθέτηση της άποψης ότι πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να διοχετευθούν σε ειδικές 
στοχοθετηµένες  δράσεις στον τοµέα της µετανάστευσης, παράλληλα µε την 
χρηµατοδότηση άλλων ενεργειών.  

Βασικό εργαλείο που διέπει τις σχέσεις µε τρίτες χώρες σε ότι αφορά την µετανάστευση είναι η 
δηµιουργία εταιρικής σχέσης κινητικότητας33 ( mobility partnerships) που προσαρµόζεται στις 
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και τις δεσµεύσεις που προτίθεται να αναλάβει. Η εταιρική αυτή 
σχέση µπορεί να συµβάλλει στην από κοινού διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και τον 
διαµοιρασµό των σχετικών υποχρεώσεων.  

Η κατευθυντήρια γραµµή στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής Πολιτικής 
απορρέει από την υιοθέτηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θεωρείται ότι  πρέπει να 
                                                 

32 Ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής στο Συµβούλιο και στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο της 3ης ∆εκεµβρίου 2002  
για την ενσωµάτωση των θεµάτων της µετανάστευσης στις σχέσεις της Ευρω̟αϊκής Κοινότητας µε τις τρίτες 
χώρες [COM(2002) 703 τελικό. 

 
33 MEMO /07/197 
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αντανακλά τις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας και του ρόλου της µετανάστευσης και  σε 
αυτήν. Ακόµη απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και θεσµών της Ένωσης 
ώστε να υπάρχει σταθερός και αποτελεσµατικός µηχανισµός βασισµένος στην αλληλεγγύη και 
την εταιρική σχέση µε τρίτες χώρες για την αντιµετώπιση ξαφνικών µαζικών µεταναστευτικών 
κυµάτων34. 

3.5.Η επίδραση των διεθνών  εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική 
  Η πρόσφατη αναταραχή σε χώρες της βόρειας Αφρικής είχε ως αποτέλεσµα την µετατόπιση 
µεγάλου αριθµού ατόµων που µετακινήθηκαν προς τις γειτονικές τους χώρες προκειµένου να 
γλυτώσουν από τις εµπόλεµες συρράξεις. Περίπου 20.000 άτοµα προερχόµενα κυρίως από την 
Τυνησία35 επέτυχαν να περάσουν παράνοµα τα σύνορα της Ιταλίας και της Μάλτας µε 
αποτέλεσµα µεγάλη πίεση για τα δύο αυτά κράτη. Το µεγαλύτερο τµήµα από τα άτοµα αυτά είναι 
οικονοµικοί µετανάστες που υπό κανονικές συνθήκες υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής. Τα 
άτοµα αυτά προστιθέµενα σε ξένους εργαζόµενους (κυρίως από Σοµαλία, Ερυθραία και Σουδάν) 
που εγκατέλειψαν την Λιβύη, δηµιούργησαν σηµαντικές ανάγκες υποδοχής κάθε είδους που 
συνεπάγονται υψηλό κόστος. Η έκταση της κρίσης ανέδειξε την αυξηµένη ανάγκη αλληλεγγύης 
µεταξύ των κρατών µελών όσο και την ανεπάρκεια των διαθέσιµων  πιστώσεων (που 
συνίστανται στην προικοδότηση των τεσσάρων Ταµείων που έχουν συσταθεί βάσει του 
προγράµµατος ‘Αλληλεγγύη και διαχείριση µεταναστευτικών ροών’). Εν τω µεταξύ σε όλη την 
διάρκεια του 2010 αυξήθηκε ο αριθµός των παράνοµα εισερχοµένων από τα χερσαία σύνορα της 
Ένωσης συγκεκριµένα την συνοριακή γραµµή Ελλάδας- Τουρκίας όπου καταγράφηκε αύξηση 
της τάξεως του 45% µεταξύ 2009-201036. Η Ένωση έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις 
επανεισδοχής παράνοµων µεταναστών37 µε την Τουρκία ωστόσο φαίνεται ότι η χώρα συνδέει την 
εφαρµογή της συµφωνίας µε την άρση των περιορισµών βίζας για τους υπηκόους της38 έτσι τα 
αποτελέσµατα της σχετικής συµφωνίας είναι µέχρι στιγµής πενιχρά. Η αµφισβήτηση της 
ασφάλειας της Ευρώπης εξαιτίας της αθρόας προσέλευσης µεταναστών –το µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων εισέρχεται παράνοµα στις χώρες που βρίσκονται στην περίµετρό της δηµιούργησε 
αµφισβήτηση για την ασφάλεια  του χώρου Σένγκεν που οδήγησαν σε συζητήσεις για την 
επαναεισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα39. Η πρόταση συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο40 της 22/6/2011 όπου αποφασίστηκε η ενίσχυση του Frontex, ενώ η Επιτροπή 
ανέλαβε να προετοιµάσει κανονισµό για επαναεισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην 
περίπτωση που ένα κράτος δέχεται µαζική εισροή µεταναστών ως τον Σεπτέµβριο. Συνέπεια των 
σχετικών προβληµατισµών ήταν η επαναφορά από την ∆ανία41 των ελέγχων στα σύνορα µε την 

                                                 
34 European Commission Annual report on Immigration and asylum 2010 COM(2011) 291 final 

35 Commission Européenne Communication sur la migration COM (2011)248 final  

36 Frontex Annual risk analysis 2011 

37 Council of the European Union. Council conclusions on EU –Turkey Readmission agreement and related issues, 
301st  Justice and home Affairs Council Meeting Brussels 24 and 25 February 2011 

38 ∆ώρα Αντωνίου’ Η Τουρκία ζητάει ανταλλάγµατα’ Εφηµερίδα ’Καθηµερινή’ 23/7/2011 

39 Κοινή Ιταλο-Γαλλική πρόταση µερικής αναστολής της συνθήκης Σένγκεν υπεβλήθη στις 26/4/2011 και αναφέρεται 
σε περιπτώσεις απότοµης αύξησης της ροής παράνοµων µεταναστών. 

40 Valentina Pop ‘EU agrees to boost border control’ EUobserver.com 23/6/2011, ‘EU agrees to reform internal border 
rules’ EUobserver. Com 24/6/2011 

41 Γιώργος Αγγελόπουλος ΤΑ ΝΕΑ online ‘Στα σκουπίδια η Συνθήκη Σένγκεν’ 5/7/2011 
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Γερµανία και Σουηδία, µε το επιχείρηµα ότι στόχος της σχετικής απόφασης είναι ο περιορισµός 
της διασυνοριακής εγκληµατικότητας42. Ακόµη επανήλθε η συζήτηση για επιµήκυνση της 
εξαίρεσης για απρόσκοπτη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν των υπηκόων της Ρουµανίας και 
Βουλγαρίας43 για τους οποίους υπήρχε πρόβλεψη πλήρους εξάλειψης των ελέγχων ως το 2013. Η 
επαναεισαγωγή συνοριακών ελέγχων µεταξύ των κρατών µελών θα αποτελέσει περιορισµό των 
κεκτηµένων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µε ενδεχόµενες επιπτώσεις στην απρόσκοπτη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

   Η διαπίστωση της ενδεχόµενης οπισθοδρόµησης της ενοποιητικής πορείας της Ευρώπης από 
την επαναεισαγωγή συνοριακών ελέγχων, δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι χώρες της περιµέτρου 
βρίσκονται αντιµέτωπες µε νέα δεδοµένα : υψηλό παράνοµο µεταναστευτικό απόθεµα και 
αδυναµία ελέγχου του κύµατος των µη νόµιµα εισερχοµένων στο έδαφός τους, και αυξηµένη 
πίεση λόγω µεγαλύτερου αριθµού αιτήσεων ασύλου ως συνέπεια του συστήµατος του 
∆ουβλίνου. Η αντιµετώπιση των δεδοµένων αυτών επαφίεται αφενός στον οργανισµό Frontex, 
αφετέρου στην σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής µε τις  χώρες προέλευσης και διέλευσης. 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εφαρµογή της σχετικής συµφωνίας µε την Τουρκία εξαιτίας της 
γεωγραφικής θέσης της που την αναδεικνύει σε πρώτη επιλογή των προερχοµένων από την Ασία 
µεταναστών.  

  Η απάντηση του Συµβουλίου εσωτερικών υποθέσεων44 ως προς την διατήρηση των κεκτηµένων 
του χώρου Σένγκεν είναι η στήριξή του και η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών 
συνόρων. Οι υπουργοί δήλωσαν ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν µπορεί 
παρά  να είναι µόνον η έσχατη επιλογή. Η απάντηση των κρατών µελών όµως δεν είναι το ίδιο 
κατηγορηµατική: η Γαλλία και η Ιταλία κινήθηκαν µέσα στο ‘γράµµα’ της Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας όχι όµως και στο ‘πνεύµα’ της διαπίστωσε45 η αρµόδια Επίτροπος σε σχέση µε το 
κύµα των προερχοµένων από την Τυνησία µεταναστών κατά την διάρκεια της πρόσφατης 
περιόδου. Η Ολλανδία υπεραµύνθηκε του δικαιώµατος εφαρµογής προγράµµατος ελέγχου των 
εσωτερικών συνόρων µε την χρήση φωτογραφικών µηχανών δηλώνοντας ότι δεν παραβιάζει την 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.46 Η αύξηση των µεταναστευτικών ρευµάτων είχε ως αποτέλεσµα αύξηση 
και της αρνητικής διάθεσης των κρατών µελών για επέκταση του χώρου Σένγκεν που 
εκδηλώθηκε µε την καταψήφιση  της επέκτασης του προς την Βουλγαρία και Ρουµανία.47 Η 
παρούσα Ευρωπαϊκή Προεδρία της ∆ανίας (πρώτο εξάµηνο 2012) θέτει ως προτεραιότητα την 
ασφαλέστερη Ευρώπη οπότε αντιµετωπίζει το θέµα της παράνοµης εισόδου στην Ένωση ως θέµα 
ιδιαίτερης σηµασίας. Για τον σκοπό αυτό η Κοπεγχάγη θεωρεί ότι πρέπει να σταλεί ένα σαφές 

                                                 
42 Το επιχείρηµα κρίθηκε µη ικανοποιητικό από την αρµόδια Επίτροπο που δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να 
χρησιµοποιήσει κάθε µέσο ώστε να εφαρµόζεται η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Βλ. Honor Mahony and Valentina Pop ‘ 
Denmark's border controls 'insufficiently justified', says commission. 18.07.2011 EUobserver 

 
43 Valentina Pop ‘Corruption in Bulgaria and Romania still unpunished EU says’ EUobserver.com 20/7/2011 

44 first meeting of interior (home) ministers of the European Union countries held as part of the Polish Presidency 
18/7/2011 

45 Valentina Pop ‘France and Italy acted against ‘spirit’ of EU border laws’ EUobserver 25/7/2011 

45 Valentina Pop 'Bulgaria and Romania's Schengen bid vetoed' EUobserver 22/9/11 

46 Andrew Rettman' Netherlan defends border control project' EUobserver 3/1/2012 

47  Valentina Pop 'Bulgaria and Romania's Schengen bid vetoed' EUobserver 22/9/11 
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µήνυµα προς τις χώρες από όπου ξεκινά η παράνοµη µετανάστευση όσο και στις χώρες από όπου 
διέρχεται και ότι ακόµη και το κλείσιµο των συνόρων θα µπορούσε να είναι ένα µέτρο προς αυτή 
την κατεύθυνση.48 Ακόµη η ∆ανία, αν και θεωρεί ότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων 
αποτελεί εθνική αρµοδιότητα, αναγνωρίζει το οξύ πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα 
εφόσον από τα σύνορά της διέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των παράνοµα εισερχοµένων και 
εφόσον η Τουρκία δεν έχει έως τώρα υλοποιήσει όσα προβλέπονται από το Ελληνοτουρκικό 
πρωτόκολλο επαναπροώθησης, εποµένως δέχεται ότι η Ένωση πρέπει να βοηθήσει περισσότερο 
την Ελλάδα στην αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης. Οι αντιδράσεις αυτές 
προερχόµενες από κράτη περισσότερο δεκτικά ως προς την µετανάστευση στο παρελθόν, 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αύξηση των εισερχοµένων ρευµάτων έχει περιορίσει την 
εµπιστοσύνη τους στην ικανότητα της Ένωσης και των ευρισκοµένων στην περίµετρό της 
κρατών µελών στο να ελέγχουν κατά τρόπο αποτελεσµατικό τα εξωτερικά της σύνορα. Η αύξηση 
της ανησυχίας ωστόσο δεν φθάνει ως το σηµείο να υποβαθµίσει την σηµασία της ελεύθερης 
µετακίνησης των πολιτών της στον χώρο Σένγκεν. Οπότε είναι δυνατό να λεχθεί ότι το 
ζητούµενο για την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική είναι η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ 
ασφάλειας και ελευθερίας. 

  Οπωσδήποτε, ανεκτική ή όχι ανεκτική µια κοινωνική οµάδα δεν µπορεί να υποδεχθεί πολύ 
µεγάλο όγκο µεταναστευτικών ροών χωρίς να κινδυνεύσει να διαταράξει την κοινωνική της 
συνοχή, την επάρκεια των συστηµάτων υγείας, παιδείας και κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει, 
αλλά και την οικονοµική της αποδοτικότητα καθώς η απορρόφηση µεγάλου αριθµού ατόµων 
στην αγορά εργασίας καθίσταται αδύνατη από ένα σηµείο και έπειτα. Οπότε ο έλεγχος της 
µετανάστευσης παραµένει αναπόφευκτος και δεν µπορεί παρά να συνεχίσει να κινείται προς τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• προς την κατεύθυνση του καθορισµού των προϋποθέσεων εισόδου, παραµονής και 
νόµιµης εργασίας, 

• προς την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, της επαναπροώθησης των παρανόµως 
εισερχοµένων, της πάταξης δικτύων  

• παράνοµης µεταφοράς και της αυστηρής τιµωρίας των απασχολούντων παράνοµους 
µετανάστες,  

• προς την κατεύθυνση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες για την επαναπροώθηση των 
παρανόµως εισερχοµένων, και  

• Τέλος είναι ιδιαίτερα σηµαντική η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούν 
στις χώρες προέλευσης µέσω δράσεων που υπάγονται στην σφαίρα της εξωτερικής 
πολιτικής.  
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Σύνοψη 
Η γεωγραφική κατανοµή των επενδύσεων για την επίτευξη υψηλών ρυθµών οικονοµικής 

µεγέθυνσης και την ταυτόχρονη εξοµάλυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, αποτελεί κρίσιµο 

πρόβληµα, σε θεωρητικό επίπεδο και µια αντίφαση στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Η 

ορθολογική αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού καθίσταται εφικτή µε την εφαρµογή της θεωρίας 

βέλτιστου ελέγχου. Στην παρούσα µελέτη, αναπτύσσονται οι συνθήκες επίτευξης και συµβατότητας 

των στόχων της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, εκφρασµένη µε την µεγέθυνση του συνολικού 

προϊόντος και της οικονοµικής δικαιοσύνης όπως απεικονίζεται στην µείωση των 

διαπεριφερειακών ανισοτήτων.  

     
Λέξεις Κλειδιά: θεωρία βέλτιστου ελέγχου, περιφερειακές ανισότητες, περιφερειακή 
πολιτική       
 
1. Εισαγωγή   
Η έννοια της οικονοµικής ανάπτυξης βασίζεται, ή πρέπει να βασίζεται, σε δύο 
συστατικά, την µεγέθυνση του προϊόντος, ‘οικονοµική αποτελεσµατικότητα’, και την δικαία 
διανοµή του, ‘οικονοµική δικαιοσύνη’, η οποία είναι δυνατόν να εκφρασθεί και σε όρους 
κατανοµής των διαθέσιµων πόρων ανάµεσα στις περιφέρειες µιας οικονοµίας. ∆εδοµένου του 
περιορισµού των πόρων, η κατανοµή θα πρέπει να σχεδιαστεί υπό το πρίσµα της ταυτόχρονης 
επίτευξης τόσο του στόχου της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας όσο και της δικαιοσύνης, 
γεγονός που οδηγεί στην σύγκρουση µεταξύ των στόχων. Στα πλαίσια της περιφερειακής 
οικονοµικής, ωστόσο, η σύγκρουση µεταξύ των στόχων είναι, µάλλον, ο κανόνας παρά η 
εξαίρεση (Richardson, 1973). Πράγµατι, ‘ανάµεσα στις περιφερειακές εισοδηµατικές διαφορές 
και τον ρυθµό της εθνικής οικονοµικής µεγεθύνσεως υπάρχει µια σχέση 
υποκαταστάσεως. Όσο δηλαδή αυξάνει ο ρυθµός της εθνικής οικονοµικής µεγεθύνσεως 
τόσο αυξάνονται οι περιφερειακές εισοδηµατικές διαφορές’ (Αργύρης, 1978, σ. 9). Η 
ορθολογική αντιµετώπιση του διλλήµατος αυτού είναι εφικτή µε την εφαρµογή των 

                                                 
 

*Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο είναι αυστηρά προσωπικές και δεν αντικατοπτρίζουν την 

επίσημη θέση, απόψεις και πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή/και της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. 
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αρχών της θεωρίας βέλτιστου ελέγχου. Έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς την εν λόγω 
θεωρία, η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στον εντοπισµό περιπτώσεων συµβατότητας 
µεταξύ των δύο στόχων της οικονοµικής πολιτικής.  
 
2. Μεγιστοποίηση του Προϊόντος σε µια Οικονοµία µε δύο Περιφέρειες    
Οι συνθήκες µεγιστοποίησης του συνολικού (εθνικού) προϊόντος µέσω της περιφερειακής 
κατανοµής των αποταµιεύσεων, υπό συνθήκες διαφοροποίησης των περιφερειακών ρυθµών 
µεγέθυνσης και αποταµίευσης, προτάθηκαν στην µελέτη του Rahman (1963). Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της εν λόγω µελέτης, µια κατανοµή είναι βέλτιστη όταν ευνοεί την περιφέρεια µε 
τον µεγαλύτερο ρυθµό παραγωγικότητας, αποταµίευσης και µεγέθυνσης. Υπό το πρίσµα του 
στόχου της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, η συγκεκριµένη κατανοµή δεν είναι η µόνη 
περίπτωση βελτιστοποίησης. Μια κατανοµή η οποία ευνοεί την περιφέρεια µε σχετικά µικρότερο 
ρυθµό παραγωγικότητας είναι επίσης βέλτιστη, εφόσον η εν λόγω περιφέρεια παρουσιάζει 
συγκριτικά µεγαλύτερο ρυθµό αποταµίευσης. Τα συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν από την 
εφαρµογή των αρχών του δυναµικού προγραµµατισµού, όπως διατυπώθηκαν στην ανάλυση του 
Bellman (1959). Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, για να είναι ένα σύνολο ‘αποφάσεων’ βέλτιστο, οι 
‘αποφάσεις’ που λαµβάνονται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή θα πρέπει να είναι βέλτιστες σε 
σχέση µε την κατάσταση που δηµιουργήθηκε από ‘αποφάσεις’, οι οποίες έχουν ληφθεί σε µια 
προηγούµενη (ή αρχική) χρονική στιγµή. Εντούτοις, ο Intriligator (1964) ισχυρίζεται ότι 
παρόµοια συµπεράσµατα είναι δυνατόν να εξαχθούν µε την εφαρµογή της θεωρίας βέλτιστου 
ελέγχου, θέτοντας το θέµα σε ένα νέο πλαίσιο. Κάθε περιφέρεια49 ( i ) παράγει ένα οµογενές 
προϊόν (

i
Y ), η παραγωγή του οποίου βρίσκεται σε θετική συσχέτιση µε το διαθέσιµο απόθεµα 

κεφαλαίου (
i

K ):    

)(
ii

KfY = , µε 0>′f                               (1) 

Η παραπάνω, γενικής µορφής, σχέση συγκεκριµενοποιείται µε την παραδοχή ότι το παραγόµενο 
προϊόν αποτελεί µία σταθερή αναλογία του αποθέµατος κεφαλαίου2:    

iii KvY = , όπου iii KYv /=                   (2) 

                                                 
49 Η έννοια της ‘περιφέρειας’ δεν συµπίπτει κατ’ ανάγκη µε τις, µη ικανοποιητικά και ίσως 

αυθαίρετα ορισµένες, διοικητικές περιφέρειες µιας χώρας. Εν προκειµένω, ο όρος ‘περιφέρεια’ λαµβάνει 
µια γενικότερη έννοια ώστε να περιλαµβάνει οµάδες περιφερειών µε κοινά χαρακτηριστικά, όπως για 
παράδειγµα αγροτικές, βιοµηχανικές, ή περιφέρεις µε ταυτόσηµα εισοδηµατικά επίπεδα, ρυθµούς 
ανάπτυξης, κ.α. ή και ‘αφηρηµένες’ έννοιες όπως η περιφέρεια του ‘Βορρά’, του ‘Νότου’. Επιπλέον, η 
βέλτιστη κατανοµή επενδύσεων είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί και σε ένα τοµεακό πλαίσιο (Dorfman, 
1963).    

     

2 Το υπόδειγµα αναπτύσσεται στα πλαίσια της νεοκλασικής θεωρίας και βασίζεται σε µια 
συνάρτηση παραγωγής σταθερών αποδόσεων τύπου Cobb-Douglas της µορφής 1−= v

i

v

ii
LKY . Η υπόθεση των 

σταθερών αποδόσεων αντικατοπτρίζεται από το ότι το άθροισµα των παραµέτρων ισούται µε την µονάδα. 
Η εν λόγω συνάρτηση εκφράζεται εναλλακτικά σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας ως v

ii
ky = , όπου 

iii
LYy /=  και 

iii
LKk /= είναι το κεφάλαιο ανά εργαζόµενο ή ο λόγος κεφαλαίου προς εργασία. Η 

συνάρτηση παραγωγής σε λογαριθµικούς όρους γράφεται ως 
ii

kvy loglog = , µια έκφραση ισοδύναµη µε 
την σχέση (2).  
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Στην σχέση (2) ο όρος 0>iv  είναι ο λόγος προϊόντος-κεφαλαίου ή ο κεφαλαιακός συντελεστής. 

Οι διαθέσιµοι πόροι ή οι συνολικές αποταµιεύσεις µιας οικονοµίας ( NS ) µετασχηµατίζονται εξ’ 

ολοκλήρου σε επένδυση ( NI ) και έτσι NN SI ≡ , η οποία ταυτίζεται µε τον ρυθµό µεγέθυνσης του 

πραγµατικού (παγίου) κεφαλαίου ( i
Kɺ ): ii

KI ɺ≡ , όπου dtdKK
ii
/≡ɺ . Η αποταµίευση αποτελεί 

µια σταθερή αναλογία του προϊόντος: iii
YsS = , όπου ο λόγος iii

YSs /=  φανερώνει την ροπή 

προς αποταµίευση. Σε ένα κλειστό σύστηµα µε δύο περιφέρειες3 ισχύει 21 YYY
N

+=  και 

2211 YsYsS
N

+= . Εφόσον 111 KvY = , 222 KvY =  και NN
IS ≡ , τότε 222111 KvsKvs + . ∆εδοµένου 

ότι 21 KKI
N

ɺɺ += , άρα   

221121 KKKK γγ +=+ ɺɺ , όπου 
iii

vs=γ                             (3) 

Ο όρος 
iγ  είναι ο λόγος αποταµίευσης προς πάγιο κεφάλαιο (

iii KS /=γ ), ο οποίος ερµηνεύεται 
ως ο (σταθερός) ρυθµός µεγέθυνσης κάθε περιφέρειας. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, η 
ροπή προς αποταµίευση, και, κατ’ επέκταση, οι ρυθµοί µεγέθυνσης των δύο περιφερειών4, 
υπόκεινται σε περιφερειακή διαφοροποίηση, 021 ≠− vv , 021 ≠− ss και 021 ≠− γγ , 
αντιστοίχως. Οι συνολικές αποταµιεύσεις συγκεντρώνονται από µια κεντρική αρχή και κατόπιν 
µεταφέρονται αποκλειστικά σε µια µόνο περιφέρεια. Σε µια οικονοµία µε δύο περιφέρειες, ο 
περιορισµός αυτός απεικονίζεται στις σχέσεις που διέπουν το ρυθµό σχηµατισµού παγίου 
κεφαλαίου:  

)( 22111 KKK γγδ +=ɺ                               (4) 

))(1( 22112 KKK γγδ +−=ɺ                                   (5) 

Το ‘κλειδί’ για την ανάπτυξη του υποδείγµατος είναι η µεταβλητή δ , δεδοµένου ότι 
αντικατοπτρίζει την κατανοµή των αποταµιεύσεων ανάµεσα στις δύο περιφέρειες και, κατ’ 
επέκταση, το ύψος της επενδυτικής δραστηριότητας σε µια περιφέρεια. Σε όρους της βέλτιστου 
ελέγχου, οι σχέσεις (4) και (5) περιγράφουν την εξέλιξη των ‘µεταβλητών-κατάστασης’ (

iK ) ως 
συνάρτηση των ‘αποφάσεων’ οι οποίες λαµβάνονται σε κάθε χρονικό σηµείο, και 
αντικατοπτρίζονται στην τιµή της µεταβλητής δ , η οποία αποτελεί την ‘µεταβλητή-ελέγχου’. 
Σύµφωνα µε την ταυτότητα 

ii SI ≡ , η κατανοµή των αποταµιεύσεων σε µια περιφέρεια συνιστά 

                                                 
3 

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή είναι, ίσως, περιοριστική, εντούτοις δεν μειώνει την αξία των 

συμπερασμάτων του υποδείγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αναπτυχθεί παρόμοια υποδείγματα, όπως αυτό 

του Ohtsuki (1971), στο οποίο εξετάζεται η βέλτιστη κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε μια πολυπεριφερειακή 

οικονομία.    

 

4
 Αν 

21
vv =  και 

21
ss = , τότε 

21
γγ = , συνθήκη η οποία προκαλεί απροσδιοριστία στο υπόδειγμα. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής είναι ‘αδιάφοροι’ ως προς την επιλογή της περιφέρειας στην οποία 

θα κατανεμηθούν οι αποταμιεύσεις. 
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επενδυτική δραστηριότητα. Εφόσον οι αποταµιεύσεις κατανέµονται αποκλειστικά σε µία µόνο 
περιφέρεια, τότε 1)(* =tδ  ή 0)(* =tδ . Εναλλακτικά, 

10 ≤≤ δ                                     (6) 

Η στοχοθεσία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην µεγιστοποίηση του συνολικού προϊόντος, σε 
µια τελική χρονική στιγµή, )(TY

N
, και περιγράφεται από την συνάρτηση αντικειµενικού στόχου:  

)(TYMax N
δ

, όπου )()()( 2211 TKvTKvTY
N

+=                                 (7) 

Με την µέθοδο βέλτιστου ελέγχου5 επιδιώκεται ο εντοπισµός της βέλτιστης πορείας (ή τροχιάς) 
των µεταβλητών ενός συστήµατος ανάµεσα από όλες τις εφικτές τροχιές του. Έτσι, το πρόβληµα 
ορίζεται ως µεγιστοποίηση της συνάρτησης (7), υπό τους περιορισµούς, οι οποίοι δίδονται στις 
σχέσεις (4), (5) και (6), η λύση του οποίου προσδιορίζεται από την άριστη πορεία της 
παραµέτρου )(tδ  στον χρόνο ή εναλλακτικά, από την τιµή της µεταβλητής ελέγχου η οποία 
µεγιστοποιεί την συνάρτηση του Hamilton:  

∑=
i

ii
KpH ɺ                                     (8)  

Οι όροι 
i

p  κατέχουν θέση ‘βοηθητικών µεταβλητών’, οι οποίες εν προκειµένω ερµηνεύεται ως 
οι ‘σκιώδεις’ τιµές του κεφαλαίου, ή εναλλακτικά, η τιµή µιας επιπλέον µονάδας κεφαλαίου σε 
µια περιφέρεια. Έτσι, για 2,1=i  η συνάρτηση του Hamilton εκφράζεται ως εξής:      

2211 KpKpH ɺɺ +=                                    (9) 

Σύµφωνα µε τις εξισώσεις (4) και (5) η εν λόγω συνάρτηση τροποποιείται ως εξής: 

))(1()( 2211222111 KKpKKpH γγδγγδ +−++=                                                 (10) 

∆οθέντος του περιορισµού στην σχέση (6), αν 1)(* =tδ , τότε 02 =Kɺ  και η περιφέρεια 1 

λαµβάνει το σύνολο των αποταµιεύσεων, 
N

SK =1
ɺ . Αντιστρόφως, όταν 0)(* =tδ  η κατανοµή 

ευνοεί την περιφέρεια 2, οπότε 01 =Kɺ  και 
N

SK =2
ɺ . Η απόφαση για την κατανοµή των 

αποταµιεύσεων λαµβάνεται µε γνώµονα την σχετική ‘σκιώδη’ τιµή του κεφαλαίου, ή µε βάση 
την διαφορά 21 pp − . Με άλλα λόγια, η πολιτική κατανοµής πρέπει να ευνοήσει την περιφέρεια 
στην οποία η ‘σκιώδης’ τιµή του κεφαλαίου είναι σχετικά υψηλότερη. Πιο συγκεκριµένα, 

1)(* =tδ  αν 0)()( 21 >− tptp  ενώ 0)(* =tδ  αν 0)()( 21 <− tptp  και η σχέση (10) 
µετασχηµατίζεται ως εξής:   

)]()([ 2211221 KKpppH γγδ ++−=                                            (11) 

                                                 
5
 Η δομή της εν λόγω μεθόδου αναλύεται στις εργασίες των Κάτος (1977), Ξεπαπαδέας (1989), κ.α. 
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Σύµφωνα µε την ‘αρχή του µέγιστου’6 πρέπει να ισχύουν οι συνθήκες µεγιστοποίησης 
},{max/ 21111 ppKHp γ−=∂−∂=ɺ  και },{max/ 21222 ppKHp γ−=∂−∂=ɺ , καθώς και οι 

συνθήκες εγκαρσιότητας7: )(/)()( 11 TKTYTp N ∂∂= , )(/)()( 22 TKTYTp N ∂∂= .  

Λήµµα 1. Αν )(tpi
είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου, τότε 2121 // γγ=pp ɺɺ

.  

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε τις συνθήκες µεγιστοποίησης 

122111 ])([/ γδ pppKHp +−−=∂−∂=ɺ  και 222122 ])([/ γδ pppKHp +−−=∂−∂=ɺ , οπότε 

2121 // γγ=pp ɺɺ
.                                            Ο.Ε.∆. 

Λήµµα 2. Στο χρονικό σηµείο t  ισχύει ]/))[(()()( 221221 γγγ −=− tptptp .  

Απόδειξη: Θέτοντας 0))](()([/ 221121 =+−=∂∂ KKtptpH γγδ και διαφοροποιώντας ως προς τον 

χρόνο, 0))](()([))(( 221121221121 =+−++− KKtptpKKpp ɺɺɺɺ γγγγ . Στην κατάσταση σταθερής 

ισορροπίας 
0=

i
Kɺ

 και 0))(( 221121 =+− KKpp γγɺɺ
, οπότε σύµφωνα µε το Λήµµα 1, 

]/)[()( 221221 γγγ −=− ppp ɺɺɺ
. ∆οθέντος ότι 0/ =∂∂ δH , τότε )()( 2121 tptppp −=− ɺɺ

 και 

συνεπώς ]/))[(()()( 221221 γγγ −=− tptptp .                              

Ο.Ε.∆. 

Λήµµα 3. Στο χρονικό σηµείο Tt =  ισχύει )(]/)[()()( 222121 TpvvvTpTp −=− .  

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε τις συνθήκες εγκαρσιότητας 11 )( vTp =  και 22 )( vTp = . Από τον 

λόγο 2121 /)(/)( vvTpTp = προκύπτει ότι )(]/)[()()( 222121 TpvvvTpTp −=− .                                   

Ο.Ε.∆. 

Οι συνθήκες µεγιστοποίησης του συνολικού προϊόντος κατά την διάρκεια µιας προγραµµατικής 

περιόδου, ]0[ T… , αναπτύσσονται στις Προτάσεις 1 και 2.  

Πρόταση  1. Στο χρονικό διάστηµα Tt <≤0 , 
1)(* =tδ

 αν 21 γγ >  ενώ 
0)(* =tδ

 αν 21 γγ < .  

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε το Λήµµα 2 η συνθήκη 21 γγ > έχει ως συνέπεια 0)()( 21 >− tptp  

και έτσι 1)(* =tδ . Αν 21 γγ < , τότε 0)()( 21 <− tptp , οπότε 0)(* =tδ .                                             

Ο.Ε.∆. 

                                                 
6
 Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τους Pontryagin et al (1962) ενώ οι βάσεις για την εφαρμογή της στην 

οικονομική θεωρία τέθηκαν, μεταξύ άλλων, από τους Arrow (1968), Dorfman (1969), Shell (1969), Smith (1970), 

Arrow and Kurz (1970).   

 

7
 Οι συνθήκες αυτές είναι γνωστές ως ‘συνοριακές συνθήκες’ ή συνθήκες ‘τέρματος’. 
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Πρόταση  2. Στο χρονικό σηµείο Tt = , 
1)(* =tδ

 αν 21 vv >  ενώ 
0)(* =tδ

 αν 21 vv < .  

            Απόδειξη: Αν 21 vv >  τότε, σύµφωνα µε το Λήµµα 3, 0)()( 21 >− TpTp  και συνεπώς 

1)(* =tδ  ενώ αν 21 vv <  τότε 0)()( 21 <− TpTp  και 0)(* =tδ .                                        
Ο.Ε.∆. 

Εν κατακλείδι, πριν την λήξη της περιόδου προγραµµατισµού η επένδυση πραγµατοποιείται στην 
περιφέρεια µε τον υψηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης ενώ στη λήξη της προγραµµατικής περιόδου η 
πολιτική κατανοµής ευνοεί την περιφέρεια µε τον υψηλότερο λόγο προϊόντος-κεφαλαίου8. Υπό 
ορισµένες συνθήκες η µεταβλητή ελέγχου από µηδενική (µοναδιαία) λαµβάνει µοναδιαία 
(µηδενική) τιµή9, οι οποίες δίδονται στις Προτάσεις 3 και 4.  

Πρόταση  3. Όταν 1/ 21 >γγ  και 1/ 21 <vv , τότε 1)(* =tδ , Tt <≤0  και 0)(* =tδ , Tt = . 

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε την Πρόταση 1, αν 1/ 21 >γγ , τότε 1)(* =tδ  όταν Tt <≤0 , ενώ 

σύµφωνα µε την Πρόταση 2 αν 1/ 21 <vv , τότε 0)(* =tδ  όταν Tt = .                                         
Ο.Ε.∆. 

Πρόταση  4. Όταν 1/ 21 <γγ  και 1/ 21 >vv , τότε 0)(* =tδ , Tt <≤0  και 1)(* =tδ , Tt = . 

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε την Πρόταση 1, αν 1/ 21 <γγ , τότε 0)(* =tδ  όταν Tt <≤0 , ενώ 

σύµφωνα µε την Πρόταση 2 αν 1/ 21 >vv , τότε 1)(* =tδ  όταν Tt = .                          
Ο.Ε.∆. 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράµετρος κατανοµής παραµένει αµετάβλητη δίδονται στις 
Προτάσεις 5 και 6.   

Πρόταση  5. Όταν 1/ 21 >γγ  και 1/ 21 >vv , τότε ]0[,1)(* Ttt …∈∀=δ . 

                                                 
8
 Όταν 

21
vv =  και 

21
ss ≠ τότε 

21
γγ ≠ . Αλλά σύμφωνα με το Λήμμα 3, αν 

21
vv =  τότε 0)()(

21
=− TpTp , 

συνθήκη που επιφέρει απροσδιοριστία στο υπόδειγμα. 

 

9
 Αυτή είναι και η μόνη περίπτωση εφαρμογής της θεωρίας βέλτιστου ελέγχου (Rahman, 1966). Έτσι,  

2121
)( vvpp

T
−=− , και αν 

21
vv > , τότε 1)(* =tδ  οπότε )(

22111
KKpH γγ += . Δεδομένου ότι 

1111
/ γpKHp −=∂−∂=ɺ  και 

2122
/ γpKHp −=∂−∂=ɺ , προκύπτει η διαφορική εξίσωση 

111
γpp −=ɺ , η οποία επιλύεται 

θέτοντας 
11

)( vp
T
= . Άρα 11

11
)( t

t
evp γ= για tTt −=

1
. Από την σχέση )]()(/[)]()([)(/)(

221121
TptpTptptptp −−=ɺɺ  και 

την συνθήκη 
22

)( vp
T
=  προκύπτει η διαφορική εξίσωση 

212
γpp −=ɺ , με την λύση 

)/(-)/()(
12121122

11 γγγγ γ
vvevp

t

t
+= , οπότε 

1122121121
/])()[()( γγγγγ vvppp

tt
−+−=−  και 

]/)([)()(/)(
2121112

dtppdpdtppd
ttti

−−=−=− γγ . Έτσι, η συνθήκη 
12

γγ >  δεν συνεπάγεται 0)(
2

<−
ti

pp  και 

0)(* =tδ , Tt <∀ , εν αντιθέσει με τον ισχυρισμό του Intriligator (1964). Η συνθήκη 0)(
2

<−
ti

pp  είναι εφικτή 

καθώς επιμηκύνεται η διάρκεια της περιόδου t ′ , όπου tTt −=′ .  
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            Απόδειξη: Σύµφωνα µε την Πρόταση 1, αν 1/ 21 >γγ , τότε 1)(* =tδ  για Tt <≤0 , ενώ 

σύµφωνα µε την Πρόταση 2, αν 1/ 21 >vv τότε 1)(* =tδ  όταν Tt = .                                           
Ο.Ε.∆. 

Πρόταση  6. Όταν 1/ 21 <γγ  και 1/ 21 <vv , τότε ]0[,0)(* Ttt …∈∀=δ . 

             Απόδειξη: Αν 1/ 21 <γγ , 0)(* =tδ για Tt <≤0 , σύµφωνα µε την Πρόταση 1, ενώ 

σύµφωνα µε την Πρόταση 2, 0)(* =tδ  για Tt =  αν 1/ 21 <vv .                            
Ο.Ε.∆. 

Όταν 1/ 21 >γγ  και 1/ 21 >vv  οι διαθέσιµες αποταµιεύσεις κατανέµονται αποκλειστικά στην 
περιφέρεια 110, δεδοµένου ότι η εν λόγω περιφέρεια έχει σχετικά υψηλότερη ροπή προς 
αποταµίευση ( 021 >− ss ) και παραγωγικότητα του κεφαλαίου ( 021 >− vv ) µε συνέπεια 

021 >− γγ . Παροµοίως, όταν 021 <− γγ , 021 <− vv  και 021 <− ss  οι αποταµιεύσεις 

µεταφέρονται στην περιφέρεια 2. Έτσι, αν 021 >− γγ και 021 <− vv , στην αρχή της 
προγραµµατικής περιόδου,  η περιφέρεια 1 αρχικά λαµβάνει τις διαθέσιµες αποταµιεύσεις, 
δεδοµένου ότι 021 >− ss . Αντίθετα, στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου ευνοείται η 
περιφέρεια 2, εφόσον εµφανίζεται πλεονεκτικότερη σε όρους παραγωγικότητας του κεφαλαίου. 
Παρά τον σχετικά υψηλότερο λόγο προϊόντος/κεφαλάιου στην περιφέρεια 1, η διαφορά 

021 <− ss  έχει ως συνέπεια την κατανοµή των αποταµιεύσεων στην περιφέρεια 2, κατά την 

αρχική περίοδο αφού 021 <− γγ . Η µεταβολή της παραµέτρου δ  ευνοεί την περιφέρεια 1 στο 

τέλος της προγραµµατικής περιόδου δεδοµένο ότι 021 >− vv . Όταν υφίσταται µια αρνητική 
σχέση µεταξύ των περιφερειακών διαφορών στους ρυθµούς µεγέθυνσης και των κεφαλαιακών 
συντελεστών, αυτό έχει ως συνέπεια την µεταβολή της παραµέτρου κατανοµής. Η χρονική 
στιγµή κατά την οποία αυτή η µεταβολή λαµβάνει χώρα, το σηµείο αλλαγής, εξετάζεται 
παρακάτω.     

 
3. Το σηµείο αλλαγής  
Σύµφωνα µε τον λόγο )]()(/[)]()([)(/)( 221121 TptpTptptptp −−=ɺɺ  και σε συνδυασµό µε τις 

συνθήκες εγκαρσιότητας, προκύπτει ότι )()()()( 12221 sstptptp −+=− ρθ , όπου 

221 /)( γγγθ −=  και 0/ 221 >= γρ vv , αφού 0>iv . Αν 21 γγ >  και 12 ss > , τότε 21 pp >  και 

1* =δ . Αν 21 ss = , τότε η επένδυση πρέπει να πραγµατοποιηθεί στην περιφέρεια όπου η 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι συγκριτικά µεγαλύτερη, ενώ όταν 21 vv = , η κατανοµή 
ευνοεί την περιφέρεια µε το υψηλότερο ρυθµό αποταµίευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία 

21 γγ =  και 012 >− ss , τότε 0=θ  και 0)( 12 >− ssρ , από όπου προκύπτει ότι 21 pp >  και 

1* =δ , ενώ όταν 21 γγ >  και 12 ss = , τότε 0>θ  και 0)( 12 =− ssρ , οπότε 21 pp >  και η 

µεταβλητή ελέγχου παραµένει αµετάβλητη. Όταν 21 γγ >  και 21 ss > , τότε 0*
2 <p . Αν 21 vv = , 

τότε 2
*
2 vp = , ενώ αν 12 vv > , τότε 2

*
2 vp >  και αν 12 vv < , τότε 2

*
2 vp < . Έστω ότι 21 vv >  και 

21 ss > , µε συνέπεια 21 γγ > , οπότε µετά το σηµείο όπου *
21 pp = , 21 pp >  και 1=δ . Σύµφωνα 

µε τον Takayama (1967) η παράµετρος κατανοµής µεταβάλλεται αν 21 vv < , οπότε κατά την 
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 Αν 
21

γγ >  τότε 1/
21
>γγ  και δεδομένου ότι 

2121
// γγ=pp ɺɺ , τότε 1/

21
>pp ɺɺ  και 

21
pp ɺɺ > . 



34                                            Αλεξιάδης Στυλιανός, Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος ΙΙΙ, Αρ.1, 2012 ,σελ. 27-45 

διάρκεια µιας προγραµµατικής περιόδου, ][ 0 Tt … , υπάρχει ένα χρονικό σηµείο, ][ 0
* Ttt …∈ , 

όπου *
22 )( ptp = . Αν *

0 tt < , τότε 1)(* =tδ  στο διάστηµα *
0 ttt <≤ , ενώ 0)(* =tδ  όταν 

Ttt ≤≤* . Η συνθήκη στο Λήµµα 4, οδηγεί στον προσδιορισµό του σηµείου αλλαγής στην 
Πρόταση 7.   

Λήµµα 4. Εάν 21 γγ >  και 21 ss > , τότε 212121
*
2 )]/()[( vvssp γγ −−= .  

           Απόδειξη: ∆εδοµένου ότι 21 γγ >  και 012 <− ss , τότε 0>θ  και 0)( 12 <− ssρ . 

Επιλύοντας την σχέση )( 12221 ssppp −+=− ρθ  ως προς 1p  προκύπτει ότι 

)()/( 122211 sspp −=− ργγ . Θέτοντας 21 pp =  προκύπτει ότι 212121
*
2 )]/()[( vvssp γγ −−= .        

                        Ο.Ε.∆. 

Πρόταση 7. Το σηµείο αλλαγής προσδιορίζεται ως )]/()log[(/1 211212
* γγγ −−−= vssTt .  

            Απόδειξη: Σύµφωνα µε το Λήµµα 1 22212 ])([ γδ pppp +−−=ɺ . Από την συνθήκη 0=δ  

προκύπτει η διαφορική εξίσωση πρώτου βαθµού 222 γpp −=ɺ  µε την λύση )(
2

2)( tT
Aetp

−= γ . Στο 

χρονικό σηµείο Tt = , ATp =)(2  και συνεπώς, )(
22

2)()( tT
eTptp

−= γ . Από το Λήµµα 3 προκύπτει 

ότι 22 )( vTp = , οπότε )-(
22

2)( tT
evtp
γ= . Θέτοντας *

22 )( ptp =  και σύµφωνα µε το Λήµµα 4 

προκύπτει ότι 212121
)(

2 )]/()[(2 vvssev
tT γγγ −−=− . Συνεπώς 

)]/()log[(/1 211212
* γγγ −−−= vssTt .               Ο.Ε.∆. 

 
4. Το ∆ίληµµα: Οικονοµική Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαπεριφερειακή Ισότητα  
Με δεδοµένη την σχετική εισοδηµατική θέση των δύο περιφερειών, σε µια αρχική χρονική 
στιγµή, µια πολιτική κατανοµής είναι δυνατόν να οδηγήσει στην διεύρυνση ή και την 

εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Έστω ότι11, 0)0()0( 21 >−YY . Αν 021 >− γγ  και 
021 >− vv , τότε σύµφωνα µε την ανάλυση στην ενότητα 2, η περιφέρεια 1 λαµβάνει τις 

διαθέσιµες αποταµιεύσεις καθ’ όλη την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου. Στην περίπτωση 
αυτή µια πολιτική βασιζόµενη στην διατήρηση της µοναδιαίας τιµής του συντελεστή κατανοµής 

ενισχύει τις υφιστάµενες διαπεριφερειακές ανισότητες. Κατά συνέπεια, αν ][,1 0
* Ttt …∈∀=δ , 

τότε καθώς Tt → , 
∞→∆ )(2,1 tY

, όπου 
)( 212,1 YYY −≡∆

. Έτσι, η περιφέρεια 2 καθίσταται 
συνεχώς φτωχότερη έναντι της διαρκώς αναπτυσσόµενης περιφέρειας 1, µια περίπτωση 
‘επισωρευτικής αιτίασης’. Η συγκεκριµένη πολιτική έχει ως αποτέλεσµα αφενός µεν την 
µεγιστοποίηση του συνολικού προϊόντος, αφετέρου δε την διεύρυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Μια παρόµοια περίπτωση ανακύπτει όταν 0)0()0( 21 <−YY , 21 vv <  και 21 γγ < , 

όπου οι συνθήκες µεγιστοποίησης του συνολικού προϊόντος απαιτούν 0* =δ , ][ 0 Ttt …∈∀ . 
Έτσι, εµφανίζεται το δίληµµα της περιφερειακής πολιτικής12: αύξηση της µεγέθυνσης της 
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 Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν αν υποτεθεί αρχική εισοδηματική ισότητα ανάμεσα στις δύο 

περιφέρειες. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η ανάλυση στην ενότητα 2, πραγματοποιείται σε όρους 

παραγωγικότητας (προϊόν ανά εργαζόμενο), μια έννοια, η οποία, στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος 

προσεγγίζει το κατά κεφαλήν εισόδημα σε μια περιφέρεια.   

12
 Ή το ‘δίλημμα της οικονομικής μεγεθύνσεως’, όπως ορίζεται στην εργασία του Αργύρη (1978). 
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οικονοµίας ως σύνολο ή εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό απορρέει από το 
γεγονός ότι ο στόχος της οικονοµικής δικαιοσύνης δεν τίθεται ρητώς στην συνάρτηση 
αντικειµενικού στόχου. Παρόλα αυτά, θα ήταν εφικτός ο εντοπισµός περιπτώσεων συµβατότητας 
των δύο στόχων ακόµη και σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει, ωστόσο, η έννοια της οικονοµικής 

δικαιοσύνη να επαναδιατυπωθεί σε όρους όχι απόλυτης εισοδηµατικής ισότητας, 
0)(2,1 =∆ TY

, 
αλλά ως εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στην διαδροµή του χρόνου, ήτοι 

0)(2,1 →∆ tY , καθώς Tt → . Εναλλακτικά, η έννοια της οικονοµικής δικαιοσύνης αντανακλάται 
στην διαδικασία περιφερειακής σύγκλισης. Παρά το γεγονός ότι η σχετικά πλούσια περιφέρεια 

αρχικά λαµβάνει αρχικά τις αποταµιεύσεις όταν 21 γγ >  και 21 vv <  προκαλώντας όξυνση των 
διαπεριφερειακών ανισοτήτων, η αλλαγή της παραµέτρου κατανοµής στο τέλος της περιόδου 

συνεισφέρει στην άµβλυνση τους. Εναλλακτικά, στο διάστηµα )[ *
0 tt …  τα περιφερειακά 

εισοδήµατα αποκλίνουν ενώ η σύγκλιση είναι εφικτή στο διάστηµα ][ * Tt … . Αντιστρόφως, όταν 

21 γγ <  και 21 vv > , τότε στο διάστηµα )[ *
0 tt … σηµειώνεται σύγκλιση των περιφερειακών 

εισοδηµάτων. Η µεταβολή στην παράµετρο κατανοµής ευνοώντας την σχετικά 
παραγωγικότερη περιφέρεια, οδηγεί στην επίτευξη του στόχου της αποτελεσµατικότητας 
αλλά µε απόκλιση στο διάστηµα ][ * Tt … . Εφόσον, υφίσταται µια µεταβολή στην 

παράµετρο κατανοµής, τότε, σύµφωνα µε την Πρόταση 7,  η διαφορά *tT − , ουσιαστικά, 
προσδιορίζει τις περιόδους σύγκλισης ή απόκλισης. Η πιθανότητα συµβατότητας των 
στόχων, ωστόσο, δεν εµφανίζεται µόνο σε περιπτώσεις µεταβολής της παραµέτρου ελέγχου. 
Όταν η σχετικά φτωχότερη περιφέρεια εµφανίζει συγκριτικά υψηλότερο ρυθµό παραγωγικότητας 

και µεγέθυνσης, τότε η πολιτική ][,0 0
* Ttt …∈∀=δ  οδηγεί σε µεγιστοποίηση του εθνικού 

προϊόντος και περιφερειακή σύγκλιση, µια περίπτωση συµβατότητας των δύο στόχων13. Μια 

παρόµοια κατάσταση ανακύπτει όταν 021 >− γγ  και 021 >− vv , µε την αρχική εισοδηµατική 

συνθήκη 0)0()0( 21 <−YY . Η περιφερειακή σύγκλιση λαµβάνει χώρα όταν 021 <− vv  και 
021 >− γγ  ενώ η µεταβολή στην παράµετρο κατανοµής οδηγεί σε επίτευξη του στόχου της 

αποτελεσµατικότητας. Αύξηση του συνολικού προϊόντος, αλλά µε περιφερειακή απόκλιση 

σηµειώνεται όταν 21 vv >  και 21 γγ <  ενώ η σύγκλιση λόγω της µεταβολής της παραµέτρου 
κατανοµής είναι πιθανή κατά την τελική χρονική στιγµή. Η συµβατότητα των δύο στόχων 
βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις υφιστάµενες διαφορές στους ρυθµούς παραγωγικότητας, 
την αποταµιευτική συµπεριφορά, το επίπεδο των αρχικών περιφερειακών εισοδηµατικών 
διαφορών και την χρονική διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού. Τα συµπεράσµατα αυτά, 
ωστόσο, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενδεικτικά, εφόσον ο αντικειµενικός στόχος 
αφορά αποκλειστικά την µεγιστοποίηση του συνολικού εισοδήµατος. Η ενσωµάτωση 
των στόχων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και δικαιοσύνης στην συνάρτηση 
αντικειµενικού στόχου, εξετάζεται στην επόµενη παράγραφο.             
 
                                                                                                                                                  

 

13
 Ασφαλώς, υπάρχει και  η πιθανότητα όξυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων αν η περιφέρεια 2 

ξεπεράσει το προϊόν της αρχικά πλουσιότερης περιφέρειας 1, στην τελική χρονική στιγμή, όπου η παράμετρος 

κατανομής λαμβάνει μηδενική τιμή. 

 



36                                            Αλεξιάδης Στυλιανός, Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος ΙΙΙ, Αρ.1, 2012 ,σελ. 27-45 

5. Περιφερειακή ∆ιαφοροποίηση των Παραµέτρων Κατανοµής  
Είκοσι χρόνια µετά την δηµοσίευση της εργασίας του Rahman (1963), το θέµα της περιφερειακής 
κατανοµής των επενδύσεων τίθεται σε νέες βάσεις µε το υπόδειγµα των Michel, Pestieau και 
Thisse (1983). Σε αντίθεση µε το υπόδειγµα του Intriligator (1964) όπου οι αποταµιεύσεις 
κατανέµονται αποκλειστικά σε µια περιφέρεια, στην ανάλυση των Michel, Pestieau και Thisse 
(1983) θεωρείται ότι ένα ποσοστό των συνολικών αποταµιεύσεων µιας περιφέρειας µεταφέρεται 
σε µια άλλη περιφέρεια ]1,0[∈iδ , όπου 21,δδ  είναι το ποσοστό των αποταµιεύσεων της 
περιφέρειας 1 (2) το οποίο µεταφέρεται στην περιφέρεια 2 (1). Η κατανοµή των αποταµιεύσεων 
επιφέρει ορισµένες απώλειες ή το ‘κόστος µεταφοράς’ (

i
ε ), όπως ορίζεται στην εργασία των 

Michel, Pestieau και Thisse (1983) το οποίο εξαρτάται από το εύρος των υφιστάµενων 
διαπεριφερειακών εισοδηµατικών διαφορών14 και θεωρείται ως ένα σταθερό ποσοστό των 
αποταµιεύσεων από την περιφέρεια j  προς την περιφέρεια i : ]1,0[∈

i
ε , ij ≠∀ . Έτσι, η επένδυση 

ανά περιφέρεια διαµορφώνεται ως εξής:    

22211111 )1()1( KKK γδεγδ −+−=ɺ                                (12) 

11122222 )1()1( KKK γδεγδ −+−=ɺ                                (13) 

Ενώ το υπόδειγµα του Intriligator (1964) αποσκοπεί αποκλειστικά στην µεγιστοποίηση του 
προϊόντος σε εθνικό επίπεδο, στην εργασία των Michel, Pestieau και Thisse (1983), το πρόβληµα 
ορίζεται ως η µεγιστοποίηση του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήµατος και η παράλληλη εξάλειψη 

των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, βασιζόµενη στην περιφερειακή διαφοροποίηση των 
παραµέτρων κατανοµής. Συνεπώς, η συνάρτηση αντικειµενικού στόχου ορίζεται ως YMax ɺ

21 ,δδ
, 

όπου 2
2,1/ GLYY NN ω−=ɺ , 21 LLL

N
+=  και 212,1 )/()/( LYLYG −= . Στην στοχοθεσία οι δύο 

περιφέρειες αντιµετωπίζονται µε ενιαίο βαθµό σηµαντικότητας (βαρύτητας), η οποία εκφράζεται 
από την παράµετρο 0>ω . Σύµφωνα µε την συνάρτηση παραγωγής, η οποία απεικονίζεται στην 
σχέση (2) και ορίζοντας, 

Nii Lva /=  και 
iii Lvc /= , τότε 

})]()([)()({ 2
22112211

, 21

TKcTKcTKaTKaMax −−+ ω
δδ

, µε δεδοµένο τον περιορισµό ]1,0[, 21 ∈δδ . 

Η συνάρτηση του Hamilton διαµορφώνεται ως εξής:   

])1([])1([ 111222222222222111111111 KpKpKpKpKpKpH γδεγδγγδεγδγ −+−+−+−=  (14)  

Η ενσωµάτωση του ‘κόστους µεταφοράς’ στην ανάλυση συνεπάγεται περισσότερους 
συνδυασµούς µεταξύ των βοηθητικών µεταβλητών. Έτσι, η συνάρτηση του Hamilton γράφεται 
ως εξής:     

2221112112222122111 ])1([])1([ KpKpppKpppKH γγεγδεγδ ++−−+−−=                  (15)  

Η εξέλιξη των βοηθητικών µεταβλητών περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις:    

])1()1([/ 12211111 δεδγ −+−−=∂−∂= ppKHpɺ                                   (16) 

                                                 
14

 Η επένδυση των κεφαλαίων επιφέρει μικρότερο κόστος όταν πραγματοποιείται στην περιφέρεια όπου 

διαθέτει τις αποταμιεύσεις, παρά όταν τα κεφάλαια μεταφέρονται από μια άλλη περιφέρεια (Richardson, 1974). 

Δεδομένου του ορισμού της αποταμίευσης ως αναλογία του εισοδήματος, είναι λογική η συσχέτιση του ‘κόστους 

μεταφοράς’ με το επίπεδο των διαπεριφερειακών ανισοτήτων.  
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)]1()1([/ 22211222 δδεγ −+−−=∂−∂= ppKHpɺ                                 (17) 

Οι συνθήκες εγκαρσιότητας ορίζονται ως εξής:  

)]()([2)(/)( 221111111 TKcTKccaTPKYTP −−=⇒∂∂= ω ή 2,1111 2)( GcaTP ω−=       (18) 

)]()([2)(/)( 112222212 TKcTKccaTPKYTP −−=⇒∂∂= ω ή 2,1222 2)( GcaTP ω+=    (19)  

Θέτοντας 0])1([/ 221111 =−+−=∂∂ ppKH εγδ  και 0])1([/ 112222 =−+−=∂∂ ppKH εγδ , τότε 

)()1()( 221 tptp ε−=  και )()1()( 112 tptp ε−= . Η ‘βέλτιστη πολιτική’ ακολουθεί πέντε φάσεις ή 

σενάρια, ανάλογα µε την σχέση µεταξύ των βοηθητικών µεταβλητών: A: )()1()( 112 tptp ε−< , B: 

)()1()( 112 tptp ε−= , C: )()1()( 221 tptp ε−>  και )()1()( 112 tptp ε−> , D: )()1()( 221 tptp ε−= , 

E: )()1()( 221 tptp ε−< . Στην φάση A, η ‘σκιώδης’ τιµή του κεφαλαίου είναι υψηλότερη στην 

περιφέρεια 1 σε σχέση µε την περιφέρεια 2 οπότε 0)(1 =tδ  και 1)(2 =tδ , και οι συνολικές 
αποταµιεύσεις µεταφέρονται στην περιφέρεια 1. Η περιφέρεια 1 διατηρεί τις αποταµιεύσεις της 
και λαµβάνει ένα τµήµα των αποταµιεύσεων της περιφέρειας 2, κατά την φάση B, 0)(1 =tδ και 

]1,0[)(2 ∈tδ . ∆εδοµένου ότι 0>
i

ε  η φάση C αντιστοιχεί στην κατάσταση ‘απολύτου 

αυτάρκειας’ των δύο περιφερειών. Κατά συνέπεια, 0)(1 =tδ  και 0)(2 =tδ , από όπου προκύπτει 

ότι 111 KK γ=ɺ  και 222 KK γ=ɺ . Σε αυτή την φάση, οι δύο περιφέρειες µεγεθύνονται αυτόνοµα. 

Στην οριακή περίπτωση, όπου 1→iε , η βέλτιστη λύση ορίζεται αποκλειστικά από την φάση C. 

Στην φάση D ισχύει ]1,0[)(1 ∈tδ  και 1)(2 =tδ . Η περιφέρεια 2 διατηρεί τις αποταµιεύσεις της 
και ένα ποσοστό από τις αποταµιεύσεις της περιφέρειας 1 µεταφέρεται στην περιφέρεια 2. Στην 
φάση E, η περιφέρεια 2 λαµβάνει το σύνολο των αποταµιεύσεων, δεδοµένου ότι η τιµή του 
κεφαλαίου στην περιφέρεια 1 είναι χαµηλότερη συγκριτικά µε αυτή στην περιφέρεια 2, οπότε 

1)(1 =tδ  και 0)(2 =tδ . Στις φάσεις A και E το σύνολο των αποταµιεύσεων µεταφέρεται 
αποκλειστικά σε µια περιφέρεια ενώ στις φάσεις B και D λαµβάνει χώρα µια ‘µερική’ κατανοµή 
των αποταµιεύσεων ανάµεσα στις δύο περιφέρειες. Ενώ στο υπόδειγµα του Intriligator (1964) η 
συνθήκη 21 γγ =  προκαλεί απροσδιοριστία, η εισαγωγή των παραµέτρων 

iε  καθιστά την θεωρία 
βέλτιστου ελέγχου εφαρµόσιµη ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία οι δύο περιφέρειες 
µεγεθύνονται µε ταυτοσήµους ρυθµούς. Σύµφωνα µε την εργασία των Michel, Pestieau και 
Thisse (1983) όταν 21 γγ = , µια µόνο από τις φάσεις A, B, C, D και E συνιστά αποκλειστικά την 

άριστη πολιτική.  Έστω ότι όταν T<1τ  η άριστη πολιτική αντιστοιχεί στην φάση A. Στο 

διάστηµα ],[ 21 ττ  )()1()( 112 tptp ε−<  ή )1()(/)( 112 ε−<tptp , οπότε 0)(1 =tδ  και 1)(2 =tδ . 

Αντικαθιστώντας τις τιµές αυτές στις σχέσεις (16) και (17) και εφόσον )(21 γγγ ==  τότε 

11 pp γ−=ɺ  και 112 )1( pp εγ −−=ɺ , οπότε )1/(1/ 121 ε−=pp ɺɺ  και )1(/ 112 ε−=pp ɺɺ . ∆εδοµένου ότι 

στο διάστηµα ],[ 21 ττ  ισχύει )()1()( 112 tptp ε−< , τότε η ανισότητα 

)1()(/)( 112 ε−<tptp παραµένει αµετάβλητη 1τ>∀ t . Αν ισχύει η φάση Ε, όπου 

)()1()( 221 tptp ε−<  καθώς  και 1)(1 =tδ , 0)(2 =tδ , τότε οι σχέσεις (16) και (17) 

µετασχηµατίζονται ως )1( 2211 εγ −−= ppɺ  και 222 pp γ−=ɺ , αντιστοίχως. Εφόσον, 222 pp γ−=ɺ  

και 21 γγ = , τότε )1( 221 ε−= pp ɺɺ  και )1(/ 221 ε−=pp ɺɺ , ήτοι η σχέση µεταξύ των βοηθητικών 

µεταβλητών παραµένει σταθερή στην φάση E και έτσι )()1()( 221 tptp ε−< , οπότε η περιφέρεια 

2 λαµβάνει το σύνολο των αποταµιεύσεων. Έστω ότι στο διάστηµα ],[ 21 ττ  ισχύει η φάση C, και 

κατά συνέπεια )()()1( 122 tptp <− ε  και )1/()()( 121 ε−< tptp , οπότε η ανισότητα 
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)1/()()()()1( 12122 εε −<<− tptptp  ισχύει ],[ 21 ττ∈∀t . Όπως και στις προηγούµενες φάσεις, 

11 pp γ−=ɺ  και 22 pp γ−=ɺ , οπότε 2121 // pppp =ɺɺ . Από τις συνθήκες 0/ 2 =∂∂ δH  και 

0/ 1 =∂∂ δH  προκύπτει ότι )()1()( 112 tptp ε−=  και )()1()( 221 tptp ε−= , οπότε 

)1/(1/ 121 ε−=pp ɺɺ  και )1()(/)( 221 ε−=tptp . Έτσι, ο λόγος 21 / pp ɺɺ  παραµένει σταθερός, και 

κατά συνέπεια )1/()()()()1( 22122 εε −<<− tptptp , ],[ 1 Tt τ∈∀ . Έστω ότι ισχύει η φάση B. Η 

τιµή της παραµέτρου 1δ  έχει ως συνέπεια ότι στην εν λόγω φάση 11 pp γ−=ɺ , ενώ η υπόθεση 

]1,0[)(2 ∈tδ  τροποποιεί την σχέση (17) σε δύο εναλλακτικές µορφές, 22 pp γ−=ɺ  ή 

112 )1( pp εγ −−=ɺ . Έτσι, 112 )1( pp εγγ −−=− , οπότε )1/()()( 121 ε−= tptp . Στην φάση D, οι 

τιµές των παραµέτρων κατανοµής διαµορφώνουν τις σχέσεις (16) και (17) ως 11 pp γ−=ɺ  ή 

221 )1( pp εγ −−=ɺ  και 112 )1( pp εγ −−=ɺ , αντιστοίχως. Άρα, 221 )1( pp εγγ −−=−  και 

)1)(()( 221 ε−= tptp . Συµπερασµατικά, αν 21 γγ =  η σχέση µεταξύ των βοηθητικών µεταβλητών 

παραµένει αµετάβλητη καθώς Tt → . Η επιλογή της πολιτικής κατανοµής που θα εφαρµοσθεί 
στην αρχή της προγραµµατικής περιόδου εξαρτάται από την τιµή των παραµέτρων καθώς και το 
ύψος των εισοδηµατικών ανισοτήτων στην αρχική χρονική στιγµή. Μια περισσότερο σύνθετη 
περίπτωση ανακύπτει όταν 21 γγ ≠ . Σύµφωνα µε την ανάλυση των Michel, Pestieau και Thisse 

(1983) στην περίπτωση αυτή [1,0])(),( *
2

*
1 ∉tt δδ , ],0[ Tt∈∀ . Έστω, ότι [1,0])(*

1 ∈tδ , 

],[ 21 ττ∈∀t , όπου 21 ττ < . Στην περίπτωση αυτή 111 pp γ−=ɺ  και 222 pp γ−=ɺ  ενώ στο διάστηµα 

],[ 21 ττ , )()1()( 221 tptp ε−= , οπότε 221 )1( pp ɺɺ ε−= . Εφόσον 222 pp γ−=ɺ  και 221 )1( pp ε−= , 

τότε 2221 )1( pp γε−−=ɺ , 2211 )1( pp εγ −−=ɺ  και 212222 )1()1( pp γεγε −−=−− , οπότε 21 γγ = , 

ένα αποτέλεσµα το οποίο βρίσκεται σε αντίθεση µε την αρχική υπόθεση ότι 21 γγ ≠ , κατά 

συνέπεια, προκύπτει το συµπέρασµα ότι [1,0])(*
1 ∉tδ . Έστω ότι [1,0])(*

2 ∈tδ , τότε 222 pp γ−=ɺ , 

)()1()( 112 tptp ε−= , 1112 )1( pp εγ −−=ɺ  και 1122 )1( pp εγ −−=ɺ , από όπου προκύπτει το 

αντιφατικό αποτέλεσµα ότι 21 γγ =  και συνεπώς [1,0])(*
2 ∉tδ . Έστω, ότι 21 aa > , οπότε 21 γγ > , 

και )](),(max[)()( 2121 tptptptp =− , άρα )(2)()()( 2,12121 TGaaTPTP ω−−=− . ∆εδοµένου ότι ο 

στόχος ορίζεται ως απόλυτη εισοδηµατική ισότητα, 0)(2,1 =TG , τότε 

0)()()()( 2121 >≡−=− TqaaTPTP . Εφόσον, ])1(,max[/ 221111 ppKHp εγ −−=∂−∂=ɺ  και 

])1(,max[/ 112222 ppKHp εγ −−=∂−∂=ɺ , προκύπτει ότι στο χρονικό διάστηµα ],0[ T  ισχύει 

0)()( 21 >− tptp , και οι συναρτήσεις των βοηθητικών µεταβλητών είναι φθίνουσες. Έστω ότι 

0)()( 21 ≤− tptp  για ],0[ Tt ∈ . Αφού η διαφορά )()( 21 tptp −  είναι συνεχής και 

0)()( 21 >− TpTp , τότε υπάρχει ένα χρονικό σηµείο T<τ ∋ 0)()( 21 =− ττ pp  και 

0)()( 21 >− tptp  για τ>t . Αλλά από τις σχέσεις (17) και (18) και δεδοµένου ότι 

0)()( 21 >− TpTp , προκύπτει ότι η διαφορά )()( 21 tptp −  είναι φθίνουσα στο διάστηµα [,] Tτ . 

∆οθέντος ότι 0)()( 21 =− ττ pp , τότε στο διάστηµα [,] Tτ , 0)()( 21 <− tptp , µια αντίφαση η 

οποία οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 0)()( 21 >− tptp , ],0[ Tt ∈∀ . Έτσι, η άριστη λύση 

εκφράζεται σε όρους έξι πιθανών ‘σεναρίων’: (i) φάση A στο διάστηµα ],0[ T , (ii) φάση A στο 

διάστηµα [,0[ 0t  και φάση C στο διάστηµα ],[ 0 Tt , (iii) φάση A στο διάστηµα [,0[ 0t , φάση C 

στο διάστηµα [,[ 10 tt και φάση E στο διάστηµα ],[ 1 Tt , (iv) φάση C στο διάστηµα ],0[ T , (v) 

φάση C στο διάστηµα [,0[ 1t  και φάση E στο διάστηµα ],[ 1 Tt , (vi) φάση E στο διάστηµα ],0[ T . 

Έστω ότι η ανισότητα )()1()( 112 tptp ε−< , που χαρακτηρίζει την φάση Α, ισχύει σε ορισµένα 

χρονικά σηµεία Tt < , µε την µεγαλύτερη διάρκεια στο διάστηµα [,[ 0tt . Έτσι, 
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)]()([ 2111 tptpp −−= γɺ , )]()()[1( 21122 tptpp −−−= εγɺ  και συνεπώς 

112112112 )1()]()()[1()1( ptptppp ɺɺɺ εεγε −−−−−=−− . ∆εδοµένου ότι )]()([ 2111 tptpp −−= γɺ , 

τότε )]()([)1()]()()[1( 21112112 tptptptp −−+−−− γεεγ  και συνεπώς 

)]()()[)(1( 21211 tptp −−− γγε . Εξ’ υποθέσεως 021 >− γγ  και 0)()( 21 >− tptp , οπότε 

0)]()()[)(1( 21211 >−−− tptpγγε . Άρα η σχέση )()1()( 112 tptp ε−− είναι αύξουσα στο χρονικό 

διάστηµα ],[ 0tτ  και το σηµείο 0t  αποτελεί λύση της εξισώσεως )()1()( 112 tptp ε−= . Έστω ότι 

[,] 10 tt , όπου Tt <0 , είναι το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στο οποίο )1/()()( 212 ε−< tptp . 

∆εδοµένου ότι )()1()( 112 tptp ε−>  για 0tt > , τότε ισχύει η φάση C, οπότε 111 pp γ−=ɺ  και 

222 pp γ−=ɺ . Ορίζοντας )(/)()( 12 tptptr = , τότε 0)()(/ 2121 =−−⇒−= rrrr γγγγ ɺɺ . Εφόσον 

0>r  στο διάστηµα [,] 10 tt , στο σηµείο 1t  ισχύει )1/(1)()()1()( 2221 εε −=⇒−= trtptp . Για 

Ttt <> 1  ισχύει )()1()( 221 tptp ε−< . Αν [,] 21 tt  είναι το µεγαλύτερο διάστηµα, όπου ισχύει η εν 
λόγω ανισότητα, τότε η εξέλιξη των βοηθητικών µεταβλητών προσδιορίζεται από τις σχέσεις 

2211 )1( pp εγ −−=ɺ  και 222 pp γ−=ɺ , οπότε 0)]()()[1)(()1( 21221222 <−−−−=−− tptppp εγγεɺ . 

Συνεπώς η σχέση )()1()( 221 tptp ε−−  είναι πάντοτε φθίνουσα και 2tT < . Συµπερασµατικά, η 

ακολουθία των φάσεων (i) έως (vi) είναι η µόνη πιθανή και αν )()1()( 112 tptp ε−<  στην περίοδο 

[,[ 0tτ , τότε 0=τ . Η διάρκεια της φάσης C, έστω 01 tt − , προκύπτει από την λύση της 

διαφορικής εξίσωσης15 0)( 21 =−− rr γγɺ . Έτσι, ))(( 0121)( tt
Aetr

−−= γγ , όπου A  είναι µια αυθαίρετη 

σταθερά. ∆εδοµένου ότι )()1()( 01102 tptp ε−= , τότε 10 1)( ε−=tr . Για 001 =− tt , Atr =)( . 

Θέτοντας )()( 1trtr =  τότε )1/(1)1( 2
))((

1
0121 εε γγ −=− −− tt

e  και επιλύοντας ως προς )( 01 tt −  
προκύπτει η διάρκεια της φάσης C:  

)]1)(1/(1log[)/(1)( 212101 εεγγ −−−≤− tt                    (20)   

∆εδοµένου ότι 0>w  τότε η άριστη λύση για µια µακροχρόνια περίοδο προγραµµατισµού 
συνίσταται από τις φάσεις A, C και E. Έστω ότι ισχύει µόνο η φάση A, όπου 01 =δ  και 12 =δ , 

άρα 02 =Kɺ  και 221111 )1( KKK γεγ −+=ɺ , ώστε )(1 tK  βαίνει αύξουσα στο διάστηµα ],0[ T  και 

)0()( 22 KtK = . Σύµφωνα µε τους ορισµούς των παραµέτρων 
ia  και 

ic  τότε 0)(1 <Tp  και 

0)(2 >Tp , οπότε )()( 12 TpTp > , από όπου προκύπτει το αποτέλεσµα ότι 0)( <Tq , το οποίο 

αποτελεί µια αντίφαση εφόσον ισχύει η φάση A, όπου θα πρέπει )()( 12 TpTp < . Στην φάση E 

11 =δ  και 02 =δ , οπότε η περιφέρεια 2 λαµβάνει το σύνολο των αποταµιεύσεων, άρα θα πρέπει 

)()( 21 TpTp < , αλλά σύµφωνα µε τις συνθήκες εγκαρσιότητας )()( 12 TpTp > , από όπου 

προκύπτει η αντίφαση 21 aa < . ∆εδοµένου ότι η διάρκεια της φάσης C περιορίζεται στο 

διάστηµα )( 01 tt − , τότε για Ttt <− )( 01 , θα πρέπει να ισχύει κάποια άλλη φάση. Έστω ότι η 
άριστη λύση συνίσταται από την διαδοχή µόνο των φάσεων A και C. Στην διάρκεια της φάσεως 
A η µεταβλητή 1K  βαίνει αύξουσα και τείνει στην τιµή )( 01 tK . ∆εδοµένης της διάρκειας της 

φάσης C, τότε το χρονικό σηµείο 0t  προσδιορίζεται ως 001 )( tttT ≤−− . Επιπρόσθετα, στην 

φάση C ισχύει 111 KK γ=ɺ  και 222 KK γ=ɺ , και δεδοµένου ότι 21 γγ > , τότε 21 KK ɺɺ > . Κατά 

συνέπεια, όταν Tt =  θα πρέπει 0)(1 <Tp . Καθώς )1/()()( 212 ε−< TpTp , προκύπτει το 

                                                 
15

 Περαιτέρω εξέταση των διαφορικών εξισώσεων παρουσιάζεται στην μελέτη του Pontryagin (1962). 
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αντιφατικό συµπέρασµα ότι 0)( <Tq . Έστω ότι η βέλτιστη πολιτική προσδιορίζεται από τις 

φάσεις C και E. Τότε από το χρονικό σηµείο 101 )( ttt ≥−  η µεταβλητή )(1 tK  είναι σταθερή και 
11)0(1
t

eK
γ= , ενώ η µεταβλητή )(2 tK  είναι αύξουσα και 112222 )1( KKK γεγ −+=ɺ . Για µια 

µακροχρόνια περίοδο προγραµµατισµού ισχύει ότι 0)(2 <Tp , από όπου προκύπτει το αντιφατικό 

αποτέλεσµα ότι 0)( <Tq . Κατά συνέπεια, η διαδοχή των φάσεων A, C και E είναι η µόνη 

πιθανή. ∆εδοµένου ότι16 0
22

0
11 KcKc = , 021 >− γγ , 11 )( aTP =  και 22 )( aTP =  τότε στο 

διάστηµα ],] Tλ , όπου ισχύει η φάση E, υπάρχει ένα χρονικό σηµείο αλλαγής 

T<λ )()( 2211 TKcTKc =∋  οπότε )()( 12 TPTP >  ή 12 aa > , συνθήκη η οποία διασφαλίζει ότι 

0)(2,1 =TG . Το σηµείο αλλαγής εν προκειµένω, υπολογίζεται ως εξής. Θέτοντας 

0)( =tδ προκύπτει η διαφορική εξίσωση 222 pp γ−=ɺ , η λύση της οποίας είναι )(
22

2)( tT
eatp

−= γ . 

Από τις συνθήκες εγκαρσιότητας προκύπτει η σχέση 2,121
)(

2,121
2)( γγ γ

aaeatp
tT −+= − , όπου 

212,1 /γγγ = . Το σηµείο αλλαγής λ=t )()( 21 λλ pp =∋ , άρα de
tT =− )(2γ  και κατά συνέπεια, 

dT log)/1( 2γλ =− , όπου )](/[][ 2121221 γγγγ −−= aaad . Αν 1>d , τότε 

0)](/[)]([ 212122 >−− γγγ aaa , οπότε 012 >− aa  και 12 aa > . Συνεπώς λ>T , από όπου 

προσδιορίζεται η διάρκεια της φάσης E. Στο διάστηµα ],] Tλ  ισχύει η εν λόγω φάση, όπου 

1)(1 =tδ  και 0)(2 =tδ , οπότε 01 =Kɺ  και 22112 KKK γγ +=ɺ . Έτσι, )()( 11 λKTK =  και 

],] Tλ , )()()()( 12,122,112 λγλγλ KdKdKTK −+=  ενώ στο διάστηµα [,0[ λ  ισχύει 02 =Kɺ  και 

22111 KKK γγ +=ɺ . Έτσι, 0
22 )( KK =λ  και 0

21,2
0
21,2

0
11

1)()( KeKKK γγλ λγ −+= , όπου 121,2 / γγγ = . 

∆εδοµένου ότι )()( 2211 TKcTKc = , τότε 212,112,1
0
2211 )()]([)( cKKKdcKc λγλγλ −+=  και 

0
21,2

0
1

0
22

0
11 KcKKcKc =⇒= , όπου 121,2 / ccc = , τότε ])[()( 1,21,21,2

0
21

1 γγλ λγ −+= ecKK , οπότε 

προκύπτουν δύο, βοηθητικού χαρακτήρα, σχέσεις: ]})[(1{ 1,21,21,22,1
0
22

1 γγγ θγ −++ ecdKc  και 

])[( 1,21,21,2
0
22,12

1 γγγ λγ −+ ecKc , από τις οποίες προκύπτει ότι 

ξγξγξ 0
222,12,1

0
22

0
21 )1( KcdKcdKc −+= , όπου 1,21,21,2

1)( γγξ λγ −+= ec . ∆ιαιρώντας µε 0
22 Kc , 

συνεπάγεται ότι )1(2,12,1 −+= ddc ξγξ , οπότε 

)]()(/[)]([ 1212212112212 aacacaac −−−−= γγγγγξ . Άρα, ξγγ λγ +=+ 1,21,21,2
1)( ec  και 

επιλύοντας ως προς λ  προκύπτει η διάρκεια της φάσης Α: 

)]log())[log(/1( 1,21,21,21 γξγγλ +−+= c . ∆εδοµένου ότι λγ += dT log)/1( 2 , άρα 0>λ . 

Εφόσον 1,2c>ξ  τότε 12 aa >  και ]/)[(/)[( 1121212,1 aaac −>− γγγ , οπότε 1211 // γγ>aa . Με 

δεδοµένες τις αρχικές εισοδηµατικές συνθήκες στις δύο περιφέρειες, τότε 

12 aa > ∧ 1211 // γγ>aa  είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε η πολιτική κατανοµής να 

είναι βέλτιστη και να καταλήξει στην χρονική στιγµή T σε απόλυτη εισοδηµατική ισότητα 
µεταξύ των δύο περιφερειών. Η συνολική διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού υπολογίζεται 
ως εξής: 

                                                 
16 

Προς απλοποίηση της μαθηματικής ανάλυσης, στην εργασία των Michel, Pestieau και Thisse (1983) τίθεται 

0
21
== εε .  
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)]log())[log(/1(log)/1( 1,21,21,212 γξγγγ +−++= cdT                 (21) 

Πέρα από παραµέτρους του υποδείγµατος, η διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού είναι 
αναπόσπαστά συνδεδεµένη µε τις επικρατούσες εισοδηµατικές συνθήκες στις δύο περιφέρειες 
στην αρχική χρονική περίοδο. Σε µια µακροχρόνια περιόδου προγραµµατισµού, όλες οι φάσεις 
λαµβάνουν χώρα, εφόσον ο στόχος της ισότητας των περιφερειακών εισοδηµάτων κατέχει 
σηµαντική βαρύτητα και η αρχική διαφορά στα κατά κεφαλήν εισοδήµατα των δύο περιφερειών 
είναι σχετικά µικρή. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και δεδοµένης της περιφερειακής 
διαφοροποίησης των ρυθµών µεγέθυνσης, µε την περιφέρεια 1 να εµφανίζει συγκριτικά 
υψηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης, η βέλτιστη πολιτική ξεκινά µε την κατανοµή των αποταµιεύσεων 
στην περιφέρεια 1, κατόπιν οι δύο περιφέρειες µεγεθύνονται αυτόνοµα, και τέλος οι συνολικές 
αποταµιεύσεις κατανέµονται στην περιφέρεια 2. Αυτή η πολιτική κατανοµής, ουσιαστικά, 
σηµαίνει ότι στην αρχή της περιόδου προγραµµατισµού κυριαρχεί το κριτήριο της οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας, ενώ στο τέλος µεγαλύτερη σηµασία έχει το κριτήριο της οικονοµικής 
δικαιοσύνης17. Αν το κατά κεφαλήν εισόδηµα της περιφέρειας 2 είναι σχετικά υψηλότερο στην 
αρχή της προγραµµατικής περιόδου, τότε η κατανοµή των συνολικών αποταµιεύσεων στην 
περιφέρεια 1 είναι η βέλτιστη τόσο από την άποψη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας όσο 
και της δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα των Michel, Pestieau και Thisse (1983) αυτή 
είναι η µόνη περίπτωση συµβατότητας των δύο στόχων. Από την ανάλυση του εν λόγω 
υποδείγµατος ανέκυψαν έξι πιθανά σενάρια ή φάσεις για την άριστη κατανοµή των επενδύσεων 
ανάµεσα σε δύο περιφέρειες. Η επιλογή ενός συγκεκριµένου σεναρίου βρίσκεται σε συνάρτηση 
µε τις αρχικές εισοδηµατικές συνθήκες που επικρατούν στις δύο περιφέρειες. Η βέλτιστη 
πολιτική κατανοµής, ουσιαστικά, αποτελείται από µια αλληλουχία φάσεων. Αν για µια 
µακροχρόνια περίοδο προγραµµατισµού τεθεί µια σχετικά υψηλή βαρύτητα στο στόχο της 
οικονοµικής δικαιοσύνης, τότε η βέλτιστη κατανοµή θα πρέπει στην αρχική φάση να ευνοηθεί η 
περιφέρεια µε τον σχετικά υψηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης και σε µια µεταγενέστερη φάση οι 
συνολικές αποταµιεύσεις πρέπει να επενδυθούν στην άλλη περιφέρεια. Ανάµεσα σε αυτές τις δύο 
φάσεις µεσολαβεί η κατάσταση αυτόνοµου µεγεθύνσεως των δύο περιφερειών, η οποία είναι µια 
φυσική συνέπεια της ενσωµάτωσης στο υπόδειγµα του ‘κόστους µεταφοράς’. Η φάση αυτή είναι 
δυνατόν να ανακύψει είτε στην αρχή είτε στο τέλος της περιόδου προγραµµατισµού ανάλογα µε 
το σενάριο το οποίο θα επιλεγεί από τους σχεδιαστές. Η φάση αυτή, όµως, δεν εµφανίζεται πριν 
(µετά) την κατανοµή των αποταµιεύσεων στην περιφέρεια 1 (2). Συνεπώς, η φάση αυτόνοµου 
µεγεθύνσεως είναι µεταβατικού χαρακτήρα, όπου κυριαρχεί ο στόχος της οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας και της φάσης κατά της οποίας οι σχεδιαστές επιδιώκουν την επίτευξη της 
οικονοµικής δικαιοσύνης. Στο υπόδειγµα των Michel, Pestieau και Thisse (1983) εντοπίζεται 
µόνο µια περίπτωση συµβατότητας των δύο στόχων. Αυτό είναι απορρέει από το γεγονός ότι ο 
στόχος της οικονοµικής δικαιοσύνης εκφράζεται ως η απόλυτη εισοδηµατική ισότητα µεταξύ των 
δύο περιφερειών. Ένας µετασχηµατισµός του στόχου της οικονοµικής δικαιοσύνης, είναι 
δυνατόν να οδηγήσει στον εντοπισµό και άλλων περιπτώσεων συµβατότητας των στόχων. Το 
θέµα αυτό εξετάζεται στην επόµενη ενότητα.  

 
6. Η Συµβατότητα των Στόχων Οικονοµικής Πολιτικής  

                                                 
17 

Η πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με την νεοκλασική θεωρία, όπως διατυπώθηκε στην εργασία του 

Williamson (1965), όπου στα αρχικά στάδια χαμηλής ανάπτυξης παρατηρείται όξυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων (απόκλιση), οι οποίες αμβλύνονται (σύγκλιση) καθώς αναπτύσσεται η οικονομία.   
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Στο υπόδειγµα των Michel, Pestieau και Thisse (1983) ο στόχος της οικονοµικής δικαιοσύνης, 
εκφράζεται σε όρους απόλυτης εισοδηµατικής ισότητας µεταξύ δύο περιφερειών σε µια 
προκαθορισµένη τελική χρονική στιγµή. Ο στόχος αυτός, όµως, ίσως να µην είναι ρεαλιστικός. Η 
διατύπωση του στόχου της οικονοµικής δικαιοσύνης ως ελαχιστοποίηση των διαπεριφερειακών 
εισοδηµατικών διαφορών µε τον καθορισµό ‘ανεκτών’ ορίων εισοδηµατικών διαφορών ανάµεσα 
στις περιφέρειες εκφράζει µια καλύτερη αντιµετώπιση του διλήµµατος της περιφερειακής 
πολιτικής. Πράγµατι, σύµφωνα τον Αργύρη (1978), η κατανοµή των αποταµιεύσεων κατά τρόπο 
ώστε να µεγιστοποιηθεί η εθνική οικονοµική µεγέθυνση χωρίς όµως να υπερβεί τα όρια αυτά 
είναι ο µόνος ορθολογιστικός τρόπος αντιµετώπισης του διλήµµατος αυτού. Έστω ότι η 
εισοδηµατική θέση των δύο περιφερειών σε µια αρχική χρονική στιγµή εκφράζεται από την 
σχέση: 0)0()0( 21 >− YY . Εφόσον, ο στόχος της οικονοµικής δικαιοσύνης ορίζεται ως ένα 
‘ανεκτό’ επίπεδο διαπεριφερειακών εισοδηµατικών ανισοτήτων σε µια τελική χρονική στιγµή, 
έστω 0)()()( 212,1 >−= TYTYTG , όπου )0()( 2,12,1 GTG < , τότε η συνάρτηση του αντικειµενικού 

στόχου εκφράζεται ως εξής: 

)]}()([)]()({[ 22112211 TKvTKvTKvTKvMax −−+ φ
δ

, όπου 10 <<φ               (22) 

Σύµφωνα µε τους περιορισµούς στις σχέσεις (4), (5) και (6) οι συνθήκες µεγιστοποίησης για την 
περίπτωση αυτή είναι ταυτόσηµες µε αυτές που αναπτύχτηκαν στην ενότητα 2. Συγκεκριµένα, αν 

21 γγ >  τότε 1)(* =tδ  ενώ αν 21 γγ < , τότε 0)(* =tδ . Η ενσωµάτωση του συντελεστή 

βαρύτητας µετασχηµατίζει τις συνθήκες εγκαρσιότητας ως )1()( 11 φ−= vTP  και 

)1()( 22 φ+= vTP , οπότε  

)()]}1(/[])(){[()()( 22212121 TPvvvvvTPTP φφ ++−−=−                 (23) 

Έστω ότι 21 vv > . Αν ο στόχος αφορά αποκλειστικά την οικονοµική αποτελεσµατικότητα τότε 

τίθεται 0=φ . Άρα )(]/)[()()( 222121 TpvvvTPTP −=− , και εφόσον 0)( 21 >− vv , τότε 
0)()( 21 >− TPTP , οπότε 1)(* =tδ , ]0[ Tt …∈∀ . Έστω, ότι οι σχεδιαστές περιφερειακής 

πολιτικής ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για την αντιµετώπιση των διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων, οπότε 1→ω , συνθήκη η οποία µεταβάλει την διαφορά των κεφαλαιακών 
συντελεστών, ευνοώντας την περιφέρεια µε τον σχετικά χαµηλότερο λόγο προϊόντος/κεφαλαίου 

δεδοµένου ότι 0)()( 2121 <+−− vvvv , αφού πάντοτε 0)( 21 >+ vv . Εφόσον 
0/)]()([ 21 <∂−∂ φTPTP , τότε το πρόσηµο της διαφοράς )()( 21 TPTP −  προσδιορίζεται 

ουσιαστικά από την τιµή του συντελεστού βαρύτητας. Στην προκειµένη περίπτωση, 
0)()( 21 <− TPTP  και η περιφέρεια 2 λαµβάνει το σύνολο των αποταµιεύσεων στο τέλος της 

προγραµµατικής περιόδου. Έτσι, στην χρονική στιγµή Tt <≤0 επιτυγχάνεται ο στόχος της 
οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, ενώ η περιφερειακή σύγκλιση καθίσταται εφικτή στο χρονικό 
σηµείο Tt = , µε την έννοια ότι οι εισοδηµατικές διαφορές έχει φτάσει στο προκαθορισµένα 
‘ανεκτά’ όρια. Ενώ µε αποκλειστική στοχοθεσία την µεγιστοποίηση του συνολικού προϊόντος, οι 

συνθήκες 21 γγ > και 21 vv > είχαν ως αποτέλεσµα την κατανοµή των αποταµιεύσεων στη σχετικά 
πλουσιότερη περιφέρεια καθ’ όλη την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, εντείνοντας τις 
περιφερειακές ανισότητες, η θέσπιση ορίων διαπεριφερειακών ανισοτήτων και η ενσωµάτωση 
της βαρύτητας στο στόχο οικονοµικής δικαιοσύνης, αντιστρέφουν αυτή την κατάσταση και οι 
δύο στόχοι καθίστανται συµβατοί. Μια τέτοια περίπτωση, όταν ο στόχος ήταν αποκλειστικά η 

µεγιστοποίηση του εθνικού προϊόντος, ανέκυπτε όταν 21 γγ > και 21 vv < , η οποία ισχύει εν 

προκειµένω. Όταν 21 γγ <  η βέλτιστη τιµή της µεταβλητής ελέγχου είναι πάντα µηδενική 
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ανεξάρτητα από το πρόσηµο της διαφοράς 21 vv − . Έτσι, η βαρύτητα στον στόχο της 
οικονοµικής δικαιοσύνης αποτρέπει την πιθανότητα περιφερειακής απόκλισης, η οποία υπήρχε 

στην περίπτωση όπου 1)(* =tδ , Tt <≤0  και 0)(* =tδ  όταν Tt = . Εφόσον 
0)( =tδ ]0[ Tt …∈∀ , τότε ανακύπτει άλλη µια περίπτωση συµβατότητας των στόχων 

οικονοµικής πολιτικής. Ευνόητο είναι ότι τα συµπεράσµατα αυτά ισχύουν εφόσον η τιµή του 

συντελεστή βαρύτητας διατηρεί την ανισότητα )()( 2121 vvvv +<− , η οποία όταν αντιστραφεί 
κυριαρχεί το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας. Έστω ότι οι αρχικές εισοδηµατικές συνθήκες 
είναι 0)0()0()0( 1,212 >≡− GYY . Εφόσον, ο στόχος είναι η µεγιστοποίηση του εθνικού προϊόντος, 

)()()( 21 TYTYTY
N

+≡  µε ταυτόχρονη επίτευξη ενός ‘ανεκτού’ ορίου διαπεριφερειακών 

ανισοτήτων, )0()(0 1,21,2 GTG << , τότε )]()([ 1,2 TGTYMax
N

φ
δ

− . Με δεδοµένους τους 

περιορισµούς στις σχέσεις (4), (5) και (6), τότε στο χρονικό σηµείο Tt <≤0 , 1)(* =tδ  αν 

21 γγ > , ενώ 0)(* =tδ  όταν 21 γγ < . Οι συνθήκες ‘τέρµατος’, διαµορφώνονται ως 
)1()( 11 φ+= vTP  και )1()( 22 φ−= vTP , και κατά συνέπεια 

)()]}1(/[])(){[()()( 22212121 TPvvvvvTPTP φφ −++−=− . Εφόσον, )()( 2121 vvvv +<− , τότε 
0)()( 2121 >++− φvvvv , ανεξάρτητα από την διαφορά )( 21 vv − και έτσι, 0)()( 21 >− TPTP . Η 

βέλτιστη κατανοµή των επενδύσεων, µε την αρχική εισοδηµατική συνθήκη 0)0()0( 12 >−YY , 
διαµορφώνεται, συνεπώς, ως εξής. Αν η φτωχότερη περιφέρεια µεγεθύνεται µε σχετικά 

γρηγορότερους ρυθµούς ( 021 >− γγ ) η µεταβλητή ελέγχου παραµένει αµετάβλητη και το 
σύνολο των αποταµιεύσεων κατανέµεται αποκλειστικά στην περιφέρεια 1. Στην περίπτωση, αυτή 

η κατανοµή ]0[,1)(* Ttt …∈∀=δ εξασφαλίζει την συµβατότητα των στόχων µεγιστοποίησης του 

συνολικού προϊόντος και περιφερειακής σύγκλισης. Αντίθετα, αν 021 <− γγ , τότε η παράµετρος 
κατανοµής λαµβάνει µηδενική τιµή στην χρονική στιγµή Tt <≤0  και µοναδιαία στο τέλος της 
περιόδου προγραµµατισµού, οπότε ανακύπτει η πιθανότητα µεγιστοποίησης του εθνικού 
προϊόντος µε ταυτόχρονη διεύρυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων, µια περίπτωση 
σύγκρουσης µεταξύ των στόχων. Γενικά µε την εισαγωγή του συντελεστή βαρύτητας, η 
συµβατότητα των στόχων επιτυγχάνεται όταν η κατανοµή ευνοεί την φτωχότερη περιφέρεια, 
εφόσον αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερες δυνατότητες µεγέθυνσης ενώ όταν η πλουσιότερη 
περιφέρεια µεγεθύνεται µε συγκριτικά γρηγορότερους ρυθµούς, η πολιτική κατανοµής πρέπει να 
ευνοήσει αρχικά την πλουσιότερη περιφέρεια και στην συνέχεια οι συνολικές αποταµιεύσεις να 

κατανεµηθούν στην φτωχότερη περιφέρεια. Η ενσωµάτωση του συντελεστή 10 <<φ  
διαφοροποιεί και το σηµείο αλλαγής της µεταβλητής ελέγχου. Έτσι, 

*
2 1 1 2 1 21/ log{ [ (1 φ) (1 φ)] / ( )(1 )}t T v s sω γ γ γ ϕ= − + − − − +            (24) 

 
∆εδοµένου ότι 11 )1( vv <−φ , η απαραίτητη χρονική διάρκεια για την αλλαγή της µεταβλητής 

ελέγχου, µειώνεται µε την ενσωµάτωση του συντελεστή βαρύτητας, και έτσι **
ωtTtT −>− . 

Θέτοντας διάφορες τιµές στον συντελεστή βαρύτητας, στο διάστηµα µεταξύ µηδέν και µονάδος, 
προκύπτει ένα σύνολο συναρτήσεων αντικειµενικού στόχου, ουσιαστικά ενός ‘µίγµατος’ 
κριτηρίων, και κατ’ επέκταση ένα σύνολο βέλτιστων λύσεων για την κατανοµή των πόρων 
ανάµεσα στις περιφέρειες.  
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7. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  
Η µελέτη αυτή αποτελεί µια προσπάθεια περιγραφής της πολιτικής κατανοµής επενδύσεων 
ανάµεσα στις περιφερειακές οικονοµίες. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται εντεταγµένη στα 
γενικότερα πλαίσια της θεωρίας βέλτιστου ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, είναι από τη 
φύση της περιοριστικού χαρακτήρα απλοποιώντας µια σύνθετη πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί να 
υποκαταστήσει µια λεπτοµερή ανάλυση σε συγκεκριµένα περιφερειακά πλαίσια. Η υπόθεση, για 
παράδειγµα, µιας ταυτόσηµης και σταθερών αποδόσεων συνάρτησης παραγωγής στις 
περιφέρειες είναι ανεδαφική στο πλαίσιο της περιφερειακής οικονοµικής. Η ύπαρξη οικονοµιών 
εξειδίκευσης και συσπειρώσεως στην παραγωγική διαδικασία των περιφερειακών οικονοµιών 
είναι, σχεδόν, ένα ‘δόγµα’ της περιφερειακής επιστήµης. Η υπόθεση της αναλογικότητας 
προϊόντος-κεφαλαίου είναι βραχυχρόνιου χαρακτήρα και δεν αντικατοπτρίζει την τεχνολογική 
εξέλιξη και καινοτοµία. Έτσι, τα υποδείγµατα που εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσης 
µελέτης δεν λαµβάνουν υπόψη την ικανότητα των περιφερειακών οικονοµιών να ανταποκριθούν 
και µετασχηµατιστούν στα δεδοµένα ενός γοργά µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος. Επιπλέον, 
τίθεται το θέµα του τρόπου µε τον οποίο οι σχεδιαστές καθορίσουν τα ‘ανεκτά’ επίπεδα των 
περιφερειακών ανισοτήτων, ώστε να αντανακλούν τις προτιµήσεις της κοινωνίας. Εντούτοις, η 
ανάλυση στην παρούσα µελέτη παρέχει ένα σύνολο υποδειγµάτων περιφερειακής κατανοµής των 
διαθέσιµων πόρων, τα οποία παρέχουν µια βάση για τον σχεδιασµό περιφερειακής πολιτικής. Η 
τελική επιλογή και εφαρµογή των υποδειγµάτων που παρουσιάστηκαν εν προκειµένω αποτελεί 
µια πρόκληση για τους σχεδιαστές οικονοµικής πολιτικής σε διαφορετικά γεωγραφικά και 
διοικητικά επίπεδα.  
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ο ρόλος της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη, σύµφωνα µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας, επιλέγοντας ως case 

study το Νοµό Φθιώτιδας. Τέλος, γίνεται καταγραφή των προβληµάτων και των 

προκλήσεων που αντιµετωπίζουν, σήµερα, τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

(ΑΕΙ).     

 
Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη, Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, Νοµός 

Φθιώτιδας.  

 

1. Εισαγωγή 
Η αναπτυξιακή διαδικασία µιας περιοχής και εν γένει το παραγωγικό σύστηµα µιας οικονοµίας 
συνδέεται άµεσα µε την εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί 
έντονα το ενδιαφέρον για το ρόλο που διαδραµατίζει η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην ανάπτυξη 
τόσο των εθνικών οικονοµιών όσο και των επιµέρους χωρικών µονάδων. Αυτό οφείλεται, µεταξύ 
άλλων, στις αλλαγές που συντελέστηκαν στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας Plummer and 
Taylor (2001), ενώ σύµφωνα µε τον Johnston (2009) η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας 
συνοδεύεται µε τη ποιοτική µεταβολή της απασχόλησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να ενισχυθεί 
σηµαντικά η ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού σε επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης.  

 

Επίσης, υπάρχουν θεωρίες που αποδίδουν τη µεγέθυνση της περιφερειακής οικονοµίας στην 
παρουσία Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων σύµφωνα µε τις οποίες οι καινοτοµικές δραστηριότητες 
τείνουν να συγκεντρώνονται σε χωρικά σηµεία που είναι εγκατεστηµένα ΑΕΙ και ερευνητικά 
κέντρα. Επιπλέον, ένα από τα σύγχρονα µέσα ενδογενούς ανάπτυξης είναι η νέα τεχνολογία η 
οποία επιδρά στην περιφερειακή ανάπτυξη µέσω της καινοτοµίας και της παραγωγής νέων 
προϊόντων Κόνσολα (1997). Ο ρόλος των ΑΕΙ σε αυτή τη διαδικασία είναι σηµαντικός καθώς η 
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συνεργασία τους µε τις επιχειρήσεις µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την προσέλκυση 
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού.  

Κατά συνέπεια, στις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν, τα  περιφερειακά ΑΕΙ αποτέλεσαν, σε 
παγκόσµιο επίπεδο, µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο 
τον ρόλο και τη θέση των ίδιων των περιφερειών στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι. 
Εποµένως, παρά τις προβλέψεις για το τέλος των εθνικών συνόρων στο πλαίσιο της 
παγκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµίας, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τοπικών κοινωνιών, οι 
οποίες µέσω της λειτουργίας διεθνούς φήµης ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, πρωτοστάτησαν 
στην καινοτοµία και της έρευνα, όπως για παράδειγµα η Silicon Valley, το Cambridge, καθώς 
επίσης και τα οικονοµικά κέντρα του Τόκιο, της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. [Breznitz 
(2011)].  

Το παραγωγικό σύστηµα στηρίζεται πλέον σε σηµαντικό βαθµό στη γνώση και την καινοτοµία 
έχοντας στο επίκεντρο τη δηµιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου Για αυτό το λόγο ονοµάστηκε 
καπιταλισµός εντάσεως γνώσης Florida, (1995). Μετά τη στροφή της παραγωγικής διαδικασίας 
και του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος τα ΑΕΙ, κυρίως της Αγγλίας και των Η.Π.Α., 
άρχισαν να επανεξετάζουν τον παραδοσιακό ρόλο τους προωθώντας ειδικά προγράµµατα 
διάχυσης της τεχνογνωσίας σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα Hagen (2002). Για παράδειγµα 
στις Η.Π.Α., από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και µε Νόµους όπως ο Bayh-Dole Act50 δόθηκε 
το δικαίωµα στα ΑΕΙ να εκµεταλλεύονται εµπορικά την παραγόµενη γνώση. Από αυτή την 
εµπορική αξιοποίηση προέκυψαν οι εταιρείες τεχνοβλαστοί ή όπως επικράτησαν οι εταιρείες 
spin-off. Η εκµετάλλευση της νέας γνώσης γινόταν είτε µε µεταβίβαση των δικαιωµάτων, είτε µε 
εκχώρηση άδειας εκµετάλλευσης προς την εταιρεία spin-off Λεφάκης (2010). Η προοπτική 
ενίσχυσης των πόρων των ΑΕΙ από την πώληση πατεντών, αδειών ευρεσιτεχνίας αλλά και 
γενικότερα την εµπορική εκµετάλλευση της επιστηµονικής γνώσης µε παράλληλη συνεργασία µε 
τις επιχειρήσεις αποτέλεσαν σηµαντικό κίνητρο για την ενίσχυση των οικονοµικών πόρων τους, 
ιδιαίτερα σε µια περίοδο σηµαντικής µείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων [Lazzeretti and 
Tavoletti (2005); Rodrigues (2011)]. Ωστόσο µε οποιοδήποτε τρόπο και αν προσεγγίσουµε τη 
συµβολή των ΑΕΙ στην κοινωνία και την οικονοµία το ζητούµενο σύµφωνα µε τον Bessette 
(2003) είναι να αξιολογήσουµε το κόστος της δηµόσιας επένδυσης και το όφελος που τελικά 
αντανακλάται για την κοινωνία. 

Συνοψίζοντας τη συµβολή της λειτουργίας ενός ΑΕΙ στην περιφερειακή οικονοµία η Παπαδάκη-
Γιώτη (2005) αναφέρει ως σηµαντικότερη διαδικασία τη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ του ΑΕΙ 
ως φορέα δηµιουργίας και αναπαραγωγής γνώσης και των τοπικών φορέων. Καταλήγοντας στο 
συµπέρασµα ότι τα ΑΕΙ επιδρούν καταρχήν σε κοινωνικό επίπεδο, συγκρατώντας για 
παράδειγµα τον τοπικό πληθυσµό και σε οικονοµικό επίπεδο καθώς η λειτουργία του δηµιουργεί 
θέσεις εργασίας και συνεπώς εισόδηµα στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, συµβάλλει στην 
έρευνα και την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας δικτύων διασποράς των 
παραγόµενων τεχνολογικών µέσων.  Επιπλέον, συµβάλλει στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των 
τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.   

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει το διεθνές περιβάλλον λειτουργίας 
των ΑΕΙ καθώς επίσης και την υφιστάµενη κατάσταση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Στο δεύτερο µέρος γίνεται ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας ενώ στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται η  περίπτωση της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα δίνοντας έµφαση τόσο στα γενικά χαρακτηριστικά της, επιλέγοντας 
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Η επίσημη ονομασία του Νόμου είναι «University and Small Business Patent Procedures Act» 

ωστόσο επικράτησε ως Bayh-Dole Act από τα ονόματα των εισηγητών του Birch-Bayh και Bob Dole. 
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ως µελέτη περίπτωσης το Νοµό Φθιώτιδας, όσο και την καταγραφή των προβληµάτων και των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν σήµερα τα ελληνικά ΑΕΙ.    

2. Σύνοψη βιβλιογραφίας 
Η κατανόηση του µηχανισµού µε τον οποίο µια περιοχή αναπτύσσεται οικονοµικά καθώς και των 
παραγόντων που συµβάλλουν σε αυτή αποτελεί ουσιαστικά την καρδιά της περιφερειακής 
οικονοµικής επιστήµης. Σύµφωνα µε την Κοκκίνου (2010), τις τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική ανάπτυξη και ειδικότερα σηµειώθηκε 
«στροφή» στην οικονοµία της γνώσης. Παράλληλα, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός είχε σαν 
αποτέλεσµα να µετακινηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των οικονοµιών και της 
παραγωγικής διαδικασίας προς τους συντελεστές της γνώσης και τη καινοτοµίας. Αυτή η 
µεταβολή καταγράφεται τόσο στη Συνθήκη της Λισαβόνας όσο και στις στρατηγικές «Ευρώπη 
2020 και 2030».  

 

Οι βιοµηχανίες είναι σύµφωνα µε τον Xinyue (2011) η µεγαλύτερη πηγή καινοτοµίας, 
εκτιµώντας ταυτόχρονα ότι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την ενίσχυση της 
καινοτοµίας είναι η πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία για τη νέα τεχνολογία. Συνεπώς, 
ο ρόλος του σύγχρονων ΑΕΙ είναι καθοριστικός διότι αφενός αποτελούν βασική πηγή 
τεχνολογικής εξέλιξης και νέων ανακαλύψεων και αφετέρου συµβάλλουν στη διάχυση της 
γνώσης στον παραγωγικό ιστό της οικονοµίας. Κατά συνέπεια τα ΑΕΙ µπορούν να συµβάλουν 
στην εκπλήρωση των τοπικών και περιφερειακών αναγκών και στρατηγικών καθώς βρίσκονται 
στο επίκεντρο της τοπικής οικονοµίας δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την έρευνα και την τεχνολογία και γενικότερα 
βελτιώνοντας  την ποιότητα ζωής ενώ παράλληλα αυξάνουν και την παραγωγικότητα.  

 

Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα του University of Cambridge ο Breznitz (2011) υποστήριξε ότι 
υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των χρηµάτων που επενδύονται για έρευνα και της διάχυσης της 
στην τοπική κοινωνία µε αποτέλεσµα την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Εποµένως, η 
χρησιµοποίηση κατάλληλων µοντέλων διάδοσης της γνώσης και των αποτελεσµάτων της 
έρευνας εν γένει, µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία µιας περιοχής. Όσον 
αναφορά τη µεταφορά τεχνογνωσίας οι σύγχρονες θεωρίες περιφερειακής οικονοµικής 
ανάπτυξης δεν εστιάζουν µόνο σε κλάδους εντάσεως γνώσης όπως η πληροφορική, τα 
µαθηµατικά και οικονοµία αλλά σε όλους τους κλάδους όπως για παράδειγµα είναι οι πολιτικές 
επιστήµες και η δηµόσια διοίκηση Liou (2000).  

 
Προκύπτει εποµένως το συµπέρασµα ότι τα ΑΕΙ καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες 
προκλήσεις καθώς απαιτείται αποτελεσµατικότερη και στενότερη συνεργασία µε τον ιδιωτικό 
τοµέα. Ο Rodrigues (2011) χαρακτηρίζει αυτή την πρόκληση σαν δεύτερη επανάσταση στο χώρο 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης51. Κατά συνέπεια η συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµιακής και 
επιχειρηµατικής κοινότητας πρέπει να αναπτυχθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και 
να προσανατολιστεί περισσότερο προς την καινοτοµία, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και 
γενικότερα τη µεταφορά και τη διάδοση της γνώσης.  
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 Την πρώτη την τοποθετεί χρονικά στις αρχές του 19
ου

 αιώνα και τη συνδέει με τη δυνατότητα 

που δόθηκε στα Πανεπιστήμια να δημιουργούν γνώση μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. Μέχρι τότε 

αποστολή των Πανεπιστημίων ήταν μόνο η διδασκαλία. 
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Μεθοδολογικά διακρίνουµε τη συµβολή των ΑΕΙ στις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες σε δυο 
κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις οικονοµικές συνέπειες ενώ η δεύτερη αφορά τις συνέπειες από τη 
γνώση που αυτά δηµιουργούν µέσω της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και πρόσφατα 
µέσω της ¨επιχειρηµατικής¨ δραστηριότητας [Drucker and Goldstein (2007), Johnston (2009), 
Rodrigues (2011)]. 

 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις αναφέρονται αρχικά στις άµεσες επιδράσεις που οφείλονται από τις 
καταναλωτικές, κεφαλαιουχικές και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των ΑΕΙ, των εργαζοµένων και 
των φοιτητών, ενώ σε δεύτερο στάδιο  γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί  µε διάφορους 
τρόπους, το ποσοστό των δαπανών αυτών που κατευθύνεται στην τοπική οικονοµία και έπεται η 
εκτίµηση των αλυσιδωτών επιδράσεων που προκαλούνται από την αύξηση της ζήτησης στην 
τοπική παραγωγή µε τη βοήθεια κάποιας µορφής πολλαπλασιαστών βάσης. Από την άλλη, οι 
επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφέρονται στα οφέλη που προκύπτουν για την 
κοινωνία και την οικονοµία από την παραγωγή των πτυχιούχων και εν γένει τη διάδοση της 
γνώσης. Σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον της επιστηµονικής 
κοινότητας προς αυτή τη κατεύθυνση  και ειδικότερα για την συµβολή του πανεπιστηµίου στην 
οικονοµία της γνώσης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και του ανταγωνιστικότητας [Πάκος 
(2007), Varga  (2000), Cox and Taylor (2006), Fritsch and Slavtchev (2007), Shrolec (2010), 
Xinyue (2011), Laursen et al. (2011)].   

 

Γενικότερα, σύµφωνα µε τους Αρταβάνη-Καραγάνη (1995), η διφυής φύση των επιπτώσεων της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην περιφέρεια έχει σαν συνέπεια την προσέγγιση τους από δυο 
σκοπιές, τη βραχυχρόνια και την µακροχρόνια. Η βραχυχρόνια ανάλυση στηρίζεται, στη χρήση 
υποδειγµάτων εισροών-εκροών, οικονοµετρικών υποδειγµάτων και τεχνικών ανάλυσης 
απόκλισης-συµµετοχής. Ενώ η µακροχρόνια ανάλυση στηρίζεται στην χρησιµοποίηση 
πολυκριτιριακής αξιολόγησης και µιας σειράς τεχνικών που µπορούν να οµαδοποιηθούν υπό τον 
όρο ¨τεχνολογικές προγνώσεις¨, όπως είναι για παράδειγµα οι συναρτήσεις παραγωγής-γνώσης. 

 
Ασφαλώς οι πιο πάνω σχηµατοποιήσεις, όπως ήδη έχει αναφερθεί,  έχουν  κατά κύριο λόγο 
µεθοδολογικό χαρακτήρα. Και τούτο γιατί στην πράξη η αλληλεπίδραση τους είναι  δυναµική. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στη τριπλή αποστολή που καλούνται πλέον να επιτελέσουν τα 
σύγχρονα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα Rodrigues (2011). Ειδικότερα, η αποστολή τους είναι η 
διδασκαλία, η έρευνα και η ολοένα και µεγαλύτερη συµβολή τους στην πολύπλοκη διαδικασία 
της καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνογνωσίας µέσω της συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις και 
τις βιοµηχανίες. Ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την 
κοινωνική συνοχή, π.χ. µέσω του ρόλου που επιτελούν στη ζωή της κοινότητας καθώς και σε 
θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Ωστόσο, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν προσεγγίσουµε τη συµβολή τους στην κοινωνία και την 
οικονοµία το ζητούµενο σύµφωνα µε τον Bessette (2003) είναι να αξιολογήσουµε το κόστος της 
δηµόσιας επένδυσης και το όφελος που τελικά αντανακλάται για την κοινωνία. Ενώ, οι Goldstein 
and Drucker (2006) αναφέρουν ότι οι δηµόσιες επενδύσεις σε οποιοδήποτε τοµέα δηµιουργούν 
το ερώτηµα κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί. Παραδοσιακά η 
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αποδοτικότητα των δηµοσίων επενδύσεων µετριέται µε τον αριθµό των θέσεων απασχόλησης 
που δηµιουργούνται. Αν και η µέτρηση της απασχόλησης είναι σηµαντική η µέτρηση της 
αποδοτικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα κριτήρια όπως είναι για παράδειγµα η 
ποιότητα του εργατικού δυναµικού, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
παράγονται, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι εφαρµογές της τεχνολογίας, καθώς και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Συνεπώς, πέρα από τις µεθοδολογικές διακρίσεις  θα πρέπει το κόστος λειτουργίας 
ενός ιδρύµατος να είναι µικρότερο ή ίσο από το συνολικό όφελος που προκύπτει για τους 
πολίτες. 

 
-     ≤ 
 
Η µέτρηση της οικονοµικής απόδοσης µιας επένδυσης (Return On Investment) µπορεί να 

µετρηθεί ως εξής:   

Όπου R η απόδοση της επένδυσης (ως ποσοστό),  Ο είναι το οικονοµικό όφελος που προκύπτει 
(π.χ. έσοδα από πωλήσεις καινοτόµων ιδεών και προϊόντων, εξοικονόµηση κόστους από την 
αύξηση της παραγωγικότητας, η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ,η  αύξηση των 
φορολογικών εσόδων κ.α.), C είναι το λειτουργικό κόστος και Ι είναι η συνολική επένδυση που 
πραγµατοποιείται.  

3. Η περίπτωση της Ελλάδας  
3.1. Γενικά 
Ένα περιφερειακό ΑΕΙ µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας µε πολλούς τρόπους. Όσο αναφορά την 
ελληνική πραγµατικότητα σύµφωνα µε ευρήµατα ερευνών προκύπτει ότι η παρουσία ΑΕΙ στην 
περιφέρεια έχει θετικές επιδράσεις στη µεγέθυνση των περιφερειακών µακροοικονοµικών 
µεγεθών, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά περιοχές [Botsaris and Genitsaropoulos 
(2012), Μπότσαρης κ.α. (2012), Γενιτσαρόπουλος κ.α. (2012)]. 

 

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες που θα 
συµβάλλουν σε ακόµη µεγαλύτερα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας, σύµφωνα µε τον Labrianidi (2010), αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται σε 
ικανοποιητικό βαθµό µε αποτέλεσµα να συµβάλλουν λιγότερο στην τοπική κοινωνία σε 
σύγκριση µε τα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Αυτό συµβαίνει µεταξύ άλλων γιατί το µέγεθος 
των αγορών των ελληνικών πόλεων της περιφέρειας είναι µικρό. Με αποτέλεσµα τόσο οι 
δαπάνες των ΑΕΙ για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισµού όσο και οι δαπάνες του προσωπικού 
του για την αγορά καταναλωτικών αγαθών να κατευθύνονται, σε µεγάλο ποσοστό, σε 
µεγαλύτερες αγορές άλλων πόλεων. Επίσης, οι πόλεις της περιφέρειας αδυνατούν να προσφέρουν 
ευκαιρίες απασχόλησης σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό (ερευνητικό προσωπικό, 
καθηγητές, αποφοίτους και φοιτητές). Αντίθετα στο εξωτερικό η συγκράτηση εξειδικευµένου 
επιστηµονικού προσωπικού θεωρείται µείζονος σηµασίας παράγοντας τόσο για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων όσο και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. 

 
 
 
 

∆ηµόσια επένδυση 
(δαπάνες λειτουργίας ΑΕΙ) 

Συνολικό όφελος 
(οικονοµικό όφελος  + όφελος από τη δηµιουργία γνώσης ) 
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3.2. Μελέτη Περίπτωσης για το Νοµό Φθιώτιδας 
Στην πρωτεύουσα του Νοµού Φθιώτιδας, στην Λαµία έχουν έδρα δύο ΑΕΙ. Το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λαµίας το οποίο λειτουργεί αυτόνοµα από το 199452 και το 
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας (Π.Σ.Ε.) το οποίο ιδρύθηκε το 2003. Στην έδρα του Τ.Ε.Ι. 
λειτουργούν τα τµήµατα Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας και 
Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ενώ τα τµήµατα ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Εµπορίας & ∆ιαφήµισης λειτουργούν ως παραρτήµατα, στην Ευρυτανία και 
στην Άµφισσα αντίστοιχα. Ενώ στο Π.Σ.Ε. ανήκει το τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη 
Βιοϊατρική µε έδρα την Λαµία και το τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε έδρα τη 
Λιβαδειά.  

 

Από το ∆ιάγραµµα 1 προκύπτει ότι η παρουσία των φοιτητών στο Νοµό Φθιώτιδας ήταν έντονη 
και ραγδαία αυξανόµενη την περίοδο, 1994-2008 καθώς από τους 800 περίπου φοιτητές το 1994 
κατέληξε τα τελευταία χρόνια ο αριθµός τους να ξεπερνάει τους 4.000. Τέλος, προκύπτει ότι ο 
αριθµός των φοιτητών από το 2003 και έπειτα σταθεροποιείται περίπου στους 4.000. Επιπλέον, 
για να κατανοήσουµε καλύτερα τη σηµασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία των ΑΕΙ, 
ιδιαίτερα του ΤΕΙ Λαµίας, στην τοπική οικονοµία είναι σηµαντικό να εκτιµηθεί η εξέλιξη του 
ποσοστού των φοιτητών ως προς το πληθυσµό. Ειδικότερα, προκύπτει ότι το 1994 το ποσοστό 
των φοιτητών ως προς τον πληθυσµό του Νοµού Φθιώτιδας ήταν 0,5% ενώ ως προς τον 
πληθυσµό του ∆ήµου Λαµιέων 1%. Με την πάροδο του χρόνου τα ποσοστά διαµορφώθηκαν σε 
υψηλότερα επίπεδα µε τους φοιτητές, τα τελευταία χρόνια, να αποτελούν περίπου το 2,5% του 
συνολικού πληθυσµού του Νοµού και το 5,5% του ∆ήµου.  

 
 
 
 
∆ιάγραµµα 1: Η παρουσία των ΑΕΙ  στο Νοµό Φθιώτιδας την περίοδο 1994-2008. 

∆.1α: Αριθµός φοιτητών (1994-2008) 
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 Πριν το 1994, στην Λαμία λειτουργούσαν ως παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας τα τμήματα Ηλεκτρονικής, 

Ηλεκτρολογίας και  Νοσηλευτικής. 
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∆.1β: Λειτουργικές ∆απάνες ΑΕΙ (1994-2008) 

 
 

∆.1.γ: Αριθµός Φοιτητών προς πληθυσµό (∆ήµου Λαµίας και Νοµού Φθιώτιδας) (1994-2008) 

 
 

(1): Πηγή: Οικονοµική Υπηρεσία (ΤΕΙ και ΠΣΕ). Στοιχεία τακτικού προϋπολογισµού. ∆εν περιλαµβάνονται ασφαλιστικές εισφορές. (2): Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Υπολογισµός µε βάση την ετήσια εκτίµηση πληθυσµού (ίδια επεξεργασία). (3): Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Υπολογισµός µε βάση τα στοιχεία της απογραφής 2011 (ίδια 
επεξεργασία). 

Παράλληλα, µε την αύξηση του αριθµού των φοιτητών και των τµηµάτων αυξήθηκαν και οι 
λειτουργικές δαπάνες των ΑΕΙ (µισθοδοσία προσωπικού, αναλώσιµα αγαθά, κεφαλαιουχικά 
αγαθά κ.α.). Οι σταθµισµένες δαπάνες53 του ΤΕΙ Λαµίας το 1994 για τη λειτουργία των 
τµηµάτων στην Λαµία ήταν 320.329€ ενώ τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες των ΑΕΙ εκτιµούνται 
περίπου σε 7.000.000€. 

Με βάση τα παραπάνω µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι υπήρξε θετική επίδραση των ΑΕΙ στους 
µακροοικονοµικούς δείκτες του Νοµού, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος 
αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζουµε τις 
γραµµικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών που δηλώνουν την παρουσία των ΑΕΙ στο Νοµό 
και περιφερειακών οικονοµικών δεικτών όπως η Ακαθάριστη προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) του 
κλάδου διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Real 

                                                 
53

 Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις δαπάνες των ΑΕΙ που αφορούν τα τμήματα του Νομού Φθιώτιδας 

σταθμίσαμε τις δαπάνες με τον αριθμό των φοιτητών.  
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estate, renting and business activities), η ΑΠΑ του κλάδου του εµπορίου (Trade), η ΑΠΑ του 
κλάδου εκπαίδευση (Education) και τέλος τον αριθµό των επιχειρήσεων (βλ. Πίνακα 1).  

Να σηµειώσουµε ότι οι οικονοµικοί δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται σε επίπεδο Νοµού (NUT-III), 
έχουν υπολογιστεί σε σταθερές τιµές µε βάση το έτος 2009 ενώ η πηγή των δεδοµένων είναι η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Οι ΑΠΑ αναφέρονται στην χρονική περίοδο 2000-2007 ενώ ο 
αριθµός των επιχειρήσεων στην περίοδο 2000-2006. 

Πίνακας 1: Γραµµικές συσχετίσεις µεταβλητών για το Νοµό Φθιώτιδας. 

 
Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι κατά µέσο όρο οι µεταβλητές που δηλώνουν την παρουσία ΑΕΙ, 
δηλαδή οι δαπάνες λειτουργίας, ο αριθµός των φοιτητών και ο λόγος (αριθµός  φοιτητών/ µόνιµο 
πληθυσµό) σχετίζονται θετικά µε τους εξεταζόµενους οικονοµικούς δείκτες.  

 
Οι παραπάνω συσχετίσεις οφείλονται στον µηχανισµό µε τον οποίο επιδρούν τα ΑΕΙ στις τοπικές 
οικονοµίες. ∆ηλαδή, µε την παρουσία των ΑΕΙ στο Νοµό Φθιώτιδας αυξήθηκε η ζήτηση για 
αγαθά και υπηρεσίες, από τους φοιτητές, τους εργαζόµενους αλλά και από τις λοιπές ανάγκες 
λειτουργίας τους, µε αποτέλεσµα την αύξηση του τζίρου των τοπικών επιχειρήσεων, γεγονός που 
αποτυπώνεται στην ενίσχυση του κλάδου του εµπορίου και στον αριθµό των επιχειρήσεων. 
Επίσης, η αύξηση του αριθµού των φοιτητών επηρέασε θετικά την ζήτηση για ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του κλάδου του Real Estate. Άµεση συνέπεια όλων των 
προηγουµένων ήταν η ενίσχυση του εισοδήµατος της τοπικής κοινωνίας καθώς και η δηµιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης.  

Τέλος, υπάρχει θετική συσχέτιση της παρουσίας των ΑΕΙ µε την ΑΠΑ του κλάδου της 
εκπαίδευσης. Γενικότερα, ο κλάδος της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο συγκαταλέγεται στους 
κλάδους που δηµιουργούν µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας. Σύµφωνα µε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 
(2009), η απασχόληση σε αυτό τον κλάδο την περίοδο 2000-2008 αυξήθηκε κατά 28,9%, το 
οποίο µεταφράζεται σε 72.182 νέες θέσεις εργασίας. Ένα µεγάλο τµήµα συνδέεται µε την 
απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα ενώ ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα της απασχόλησης του 
κλάδου αφορά την προσωρινή, εποχική και µερική απασχόληση. Για παράδειγµα µπορούµε να 
αναφέρουµε τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό στα ΤΕΙ 
καθώς και όσους εργάζονται στα Πανεπιστήµια µε καθεστώς 407.  

Χρησιµοποιώντας µεθόδους περιφερειακής ανάλυσης και προκειµένου να εκτιµηθεί η συµβολή 
του κλάδου της εκπαίδευσης στο Νοµό Φθιώτιδας, υπολογίζουµε τον δείκτη συµµετοχής 
(Location Quotient). Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι ο δείκτης, την περίοδο 2000-2008, είναι 
σταθερά µεγαλύτερος από τη µονάδα (LQ>1). Εποµένως, η δραστηριότητα του κλάδου της 
εκπαίδευσης κατέχει αναλογικά πιο σηµαντική θέση στο Νοµό Φθιώτιδας σε σχέση µε το εθνικό 
επίπεδο.  

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΕΙ  ΑΠΑ Real 

Estate 
ΑΠΑ 
Εκπαίδευσης  

ΑΠΑ 
Εµπορίου 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

Συσχέτιση 0,965** 0,991** 0,928** 0,881** 
Λειτουργικές ∆απάνες 

P 0,001 0,001 0,001 0,009 
Συσχέτιση 0,832* 0,799* 0,869** 0,838* 

Αριθµός φοιτητών 
P 0,010 0,017 0,005 0,018 
Συσχέτιση 0,852** 0,819* 0,887** 0,848* Λόγος (αρ. φοιτητών/ 

µόνιµο πληθυσµό) P 0,007 0,013 0,003 0,016 
*Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. **Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5% 
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Πίνακας 2: Συντελεστής συµµετοχής (Location Quotient) της ΑΠΑ Εκπαίδευσης στο 
Νοµό Φθιώτιδας.  

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
∆είκτης Συµµετοχής (LQ) 1,06 1,10 1,21 1,33 1,27 1,13 1,02 1,25 

 

Συνεπώς, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ενδεχόµενη συρρίκνωση των ΑΕΙ στην Φθιώτιδα θα 
µειώσει µε τη σειρά του την ΑΠΑ Εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα να επηρεάσει αρνητικά το τοπικό 
ΑΕΠ και κατ’ επέκταση την απασχόληση στον κλάδο. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, προκύπτει 
ότι στο Νοµό Φθιώτιδας ο κλάδος της εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντική δυναµική. Ενώ 
σηµαντικό πόλο οικονοµικής ανάπτυξης αποτέλεσε η παρουσία των ΑΕΙ καθώς η συνεισφορά 
ήταν σηµαντική στην οικονοµική ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας την εξεταζόµενη περίοδο 
1994-2008.  

3.3. Τα προβλήµατα και οι προκλήσεις των ελληνικών ΑΕΙ 
Από τη διεθνή εµπειρία, προκύπτει ότι η παρουσία ισχυρών ερευνητικών κέντρων, όπως τα ΑΕΙ, 
δηµιουργεί την υποδοµή προκειµένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές κοινωνικοοικονοµικές 
ανάγκες. Ειδικότερα, από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η γεωγραφική εγγύτητα µεταξύ ΑΕΙ και 
επιχειρήσεων είναι σηµαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα η ποιότητα των ΑΕΙ επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη συνεργασία µε 
τις  επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι µικρές επιχειρήσεις φαίνεται ότι 
ωφελούνται περισσότερο από την γεωγραφική εγγύτητα µε ερευνητικά κέντρα σε σχέση µε τις 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις και αυτό γιατί οι µεγάλες και εύρωστες οικονοµικά επιχειρήσεις έχουν 
τη δυνατότητα να συνάψουν συνεργασία µε ΑΕΙ ανεξάρτητα µε τη γεωγραφική εγγύτητα. 

 

Εποµένως, τα ελληνικά ΑΕΙ καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις καθώς απαιτείται 
αποτελεσµατικότερη και στενότερη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα.. Με άλλα λόγια, 
απαιτείται η προσαρµογή των ιδρυµάτων από το λεγόµενο ¨παραδοσιακό πανεπιστήµιο¨ στο 
σύγχρονο ¨επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο¨. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης 
υιοθέτηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα της ακαδηµαϊκής κοινότητας, µε 
απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τη διαφύλαξη του δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

 
Σήµερα, τα ελληνικά ΑΕΙ αντιµετωπίζουν µια σειρά προβληµάτων και προκλήσεων. Ενδεικτικά 
τα προβλήµατα των ΑΕΙ είναι: Πρώτον, η ανεπάρκεια των οικονοµικών πόρων. Εξαιτίας της 
οικονοµικής κατάστασης της χώρας τα κρατικά κονδύλια συνεχώς βαίνουν µειούµενα, µε 
αποτέλεσµα οι ∆ιοικήσεις των ΑΕΙ να καταφέρνουν µε δυσκολία να ανταπεξέλθουν στα 
λειτουργικά τους έξοδα. Επίσης η πραγµατοποίηση της  βασικής έρευνας καθίσταται ολοένα και 
πιο δύσκολή εξαιτίας φυσικά της υποχρηµατοδότησης. ∆εύτερον, η έλλειψη προσωπικού. Με την 
εφαρµογή του Μνηµονίου, οι ελληνικές κυβερνήσεις πιέζονται για µείωση του δηµόσιου τοµέα 
και του αριθµού του προσωπικού. Το µέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς οι 
προσλήψεις προσωπικού, όλων των βαθµίδων και ιδιαίτερα του διοικητικού κλάδου θα είναι 
ελάχιστες. Συνεπώς θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι πολλά ΑΕΙ καθίστανται ή πρόκειται να 
καταστούν ¨διοικητικά µη βιώσιµα¨.  Συνοψίζοντας, τα προβλήµατα που αναφέραµε οδηγούν 
πολλά ΑΕΙ σε τεράστιες οικονοµικές και διοικητικές δυσκολίες, οι οποίες µε το πέρασµα του 
χρόνου προβλέπεται ότι θα διογκωθούν. 

Από την άλλη µεριά τα ΑΕΙ καλούνται να ανταποκριθούν και να δώσουν απαντήσεις σε µια 
σειρά νέων προκλήσεων όπως είναι: Πρώτον, η αύξηση της ζήτησης για τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Αυτή η τάση αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια ενώ σηµαντικές θα είναι και οι 
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ανάγκες που θα προκύψουν από τη δια βίου µάθηση. ∆εύτερον, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης 
και της έρευνας. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ΑΕΙ σε διεθνές επίπεδο αναµένεται να ενταθεί. 
Αποτέλεσµα φυσικά είναι η φυγή από την Ελλάδα, νέων επιστηµόνων (brain drain) στο 
εξωτερικό, καθώς θα δίνονται κίνητρα από ξένα ΑΕΙ σε νέους ταλαντούχους επιστήµονες 
προκειµένου να τους  προσελκύσουν. Τρίτον, η συνεργασία ΑΕΙ µε επιχειρήσεις. Από τη διεθνή 
βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα ΑΕΙ του εξωτερικού συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο µε 
τον ιδιωτικό τοµέα ακολουθώντας το επιχειρηµατικό µοντέλο, αυτό που ο Rodrigues (2011) 
αναφέρει ως επανάσταση στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο 
ενισχύουν τους οικονοµικούς πόρους ενώ παράλληλα προωθείται η διασύνδεση της έρευνας µε 
την παραγωγική διαδικασία. Τέλος, τα ΑΕΙ καλούνται να συµβάλλουν περισσότερο στην 
εκπλήρωση των τοπικών και περιφερειακών αναγκών. Παραδείγµατα αποτελούν, η συνεργασία 
των ΑΕΙ µε τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς, η κατάρτιση των εργαζοµένων 
µέσω προγραµµάτων δια βίου µάθησης κ.α.  

Είναι προφανές ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν ή αναµένεται να αντιµετωπίσουν τα 
ελληνικά ΑΕΙ είναι σηµαντικά ενώ ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήµατα είναι τεράστια.  

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο η περιφερειακή διάσταση των ΑΕΙ να ενισχυθεί προκειµένου 
να αποφευχθεί η πιθανότητα χωρικά ασύµµετρης αναπτυξιακής διαδικασίας στην ελληνική 
περιφέρεια. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήµιο)54 η 
ενίσχυση της αυτοδύναµης ανάπτυξης των περιφερειών επιβάλλει τη στήριξη των λειτουργιών 
τους µε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες µπορούν να παραχθούν 
από τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Απαιτείται συγκεκριµένα η δηµιουργία σε κάθε 
περιφέρεια ενός σχετικά ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού δικτύου. Η δηµιουργία ενός τέτοιου 
δικτύου λειτουργεί ως επέκταση, µέσα στην ίδια την περιφέρεια, της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα, η λειτουργία ΑΕΙ σε µια περιφέρεια συµβάλει καταρχήν στην περιφερειακή διοίκηση 
καθώς η ύπαρξη ενός εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού σε κάθε περιφέρεια, συµβάλλει 
αποφασιστικά στον περιορισµό του προβλήµατος της στελέχωσης της διοίκησης σε επίπεδο 
περιφέρειας. Επιπλέον, συµβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη βελτίωση του 
στελεχιακού δυναµικού καθώς και στην ενσωµάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Στις σηµερινές στρατηγικές για την ανάπτυξη των περιφερειών ή των αστικών κέντρων 
σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν η παραγωγή και η ενσωµάτωση νέας γνώσης, η εξασφάλιση 
εξειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού και η συνεχής κατάρτιση (δια βίου µάθηση) σ’ένα 
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, στο οποίο οι µεταβολές στην παραγωγή νέας γνώσης και 
νέας τεχνολογίας είναι ταχύτατες.  

4. Επίλογος  
Εν κατά κλείδι, τα ΑΕΙ επιδρούν κατ’ αρχήν σε κοινωνικό επίπεδο, συγκρατώντας τον τοπικό 
πληθυσµό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο, καθώς η λειτουργία τους δηµιουργεί θέσεις εργασίας 
και συνεπώς πρόσθετο εισόδηµα στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, συµβάλλουν στην έρευνα και 
την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας δικτύων διασποράς των 
παραγόµενων ερευνητικών και καινοτόµων δραστηριοτήτων. Έτσι, συνδράµουν στην ενίσχυση 
και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας, 
αλλά και στη θεµελίωση της οικονοµίας της γνώσης, την έρευνα, την καινοτοµία, την 
επιχειρηµατικότητα, καθώς και την προώθηση µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας η οποία θα 
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προάγει µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική 
συνοχή. 

 

Τέλος, προκειµένου τα ελληνικά ΑΕΙ να καταστούν βιώσιµα και ανταγωνιστικά, είναι 
απαραίτητο να αναπτύξουν ¨επιχειρηµατική δραστηριότητά¨ το λεγόµενο ¨τρίτο ρόλο¨. Αυτή η 
δραστηριότητα, για παράδειγµα, µπορεί να αναπτυχθεί είτε µε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, 
εµπορευµατοποιώντας τη γνώση που δηµιουργούν είτε µε την περαιτέρω ανάπτυξη των Σχολών 
∆ια Βίου Μάθησης. Με αυτό τον τρόπο θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν την οικονοµία της 
γνώσης. Ενώ, είναι µείζονος σηµασίας, να καταστεί σαφές, ότι η καινοτοµία και συνεπώς η 
ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας δεν επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την παρουσία των ΑΕΙ.  Για 
να επιτευχθεί απαιτείται, µεταξύ άλλων, κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς επίσης να δοθεί 
περισσότερη έµφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΕΙ.  
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη χάραξη στρατηγικής για τη µελλοντική ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα στη χώρα µας. Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο µέρος εξετάζει το πλαίσιο 

ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα σήµερα, όπως αυτό διαµορφώνεται από τις εξελίξεις 

σειράς παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), 

εξελίξεις των διατροφικών προτύπων, τεχνολογία, κ.ά. Στο δεύτερο µέρος εµβαθύνει στη 

µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και της δυναµικής του τοµέα στη χώρα µας, 

επιχειρώντας να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του. Τέλος, 

στο τρίτο µέρος, παρουσιάζονται σενάρια βιώσιµης µελλοντικής ανάπτυξης του τοµέα, 

καθώς και στρατηγικές και κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίησή τους, στη βάση των 

οποίων αντιµετωπίζονται/αξιοποιούνται οι προκλήσεις που απορρέουν από το εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε ο τοµέας να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την 

ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. 

Λέξεις κλειδιά 

Αγροτικός τοµέας, σενάρια µελλοντικής ανάπτυξης, στρατηγικές, κατευθύνσεις πολιτικής 

Εισαγωγή 

Ο αγροτικός τοµέας είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς τοµείς παραγωγής της παγκόσµιας 
οικονοµίας, αφού καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί το ‘όχηµα’ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ο 
ρόλος του αγροτικού τοµέα στη στήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής των περιοχών 
αυτών, αλλά και στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων αναγνωρίζεται ευρέως 
σήµερα [COM(1999)22 final,  Giaoutzi και Stratigea 2009, κ.ά.]. Έτσι, ο αγροτικός τοµέας, 
πέραν των ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήµατος που παρέχει, συµµετέχει ουσιαστικά στη 
διαµόρφωση, διατήρηση και προστασία του αγροτικού χώρου. Παρέχει το υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη σειράς δραστηριοτήτων, στα πλαίσια της πολυλειτουργικής αξιοποίησης της αγροτικής 
γης. ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο ως ‘παραγωγός’ φιλικής ενέργειας. Συµβάλλει στη 
διατήρηση/ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ‘ταυτότητας’ των αγροτικών 
περιοχών. Τέλος, αποτελεί το θεµατοφύλακα της ανθρώπινης υγείας, µέσα από την παραγωγή 
ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων. 
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Ο αγροτικός τοµέας στη χώρα µας σήµερα βρίσκεται αντιµέτωπος µε µία σειρά από προκλήσεις, 
οι οποίες καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη µελλοντική αναπτυξιακή προοπτική του και 
απορρέουν από τις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος π.χ. εξελίξεις της ΚΑΠ, διατροφικά 
πρότυπα, ζήτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, κλιµατική αλλαγή, περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, πολιτική για τον ενεργειακό τοµέα. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του αγροτικού 
τοµέα στη χώρα µας. Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο µέρος εξετάζει το πλαίσιο ανάπτυξης του 
αγροτικού τοµέα σήµερα, όπως αυτό διαµορφώνεται από τις εξελίξεις σειράς παραγόντων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο δεύτερο µέρος η εργασία εµβαθύνει στη µελέτη της υπάρχουσας 
κατάστασης και της δυναµικής του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας, επιχειρώντας να αναδείξει τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του. Τέλος, στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται 
σενάρια βιώσιµης µελλοντικής ανάπτυξης του τοµέα, καθώς και στρατηγικές και κατευθύνσεις 
πολιτικής για την υλοποίησή τους, στη βάση των οποίων αντιµετωπίζονται/αξιοποιούνται οι 
προκλήσεις που απορρέουν από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε ο τοµέας να 
αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. 

 Πλαίσιο µελλοντικής ανάπτυξης αγροτικού τοµέα – Προκλήσεις  εξωτερικού 
περιβάλλοντος 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες προκλήσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος (βλ. ∆ιάγραµµα 1), που διαµορφώνουν το πλαίσιο για τη χάραξη στρατηγικής για 
τη µελλοντική ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας.  

 Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 

Ιστορικά η ΚΑΠ, ως το κύριο εργαλείο στήριξης του αγροτικού τοµέα στην Ε.Ε., έχει οδηγήσει 
στον εκσυγχρονισµό και τη µετάβαση από ένα παραδοσιακό σε ένα εντατικό µοντέλο αγροτικής 
παραγωγής, που χαρακτηρίζεται από τις λιγότερες και µεγαλύτερης έκτασης αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, τη µεγαλύτερη εξειδίκευση, τη χρήση πρόσθετων κ.ά. (Walls 2006). Οι 
αρνητικές επιπτώσεις από αυτό το µοντέλο είναι ήδη ορατές σε πολλές περιοχές, µε συνέπεια την 
αλλαγή πλεύσης την τελευταία δεκαετία προς ένα νέο µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης. Στο νέο 
αυτό µοντέλο, η άµβλυνση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την άσκηση της αγροτικής 
δραστηριότητας [COM(2000)20], σε συνδυασµό µε την ποιότητα και ασφάλεια των 
παραγόµενων προϊόντων, αποτελούν κυρίαρχες επιλογές και στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά και 
προϋπόθεση των ενισχύσεων των αγροτικών εισοδηµάτων (Μαραβέγιας και άλλοι, 2002). 
Ταυτόχρονα, η έµφαση περνά από τη στήριξη του αγροτικού τοµέα στην ανάπτυξη βιώσιµων 
αγροτικών συστηµάτων, τα οποία συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών στο σύνολό τους. 

 Εξέλιξη διατροφικών προτύπων   

Η εξέλιξη των διατροφικών προτύπων σε παγκόσµια κλίµακα καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την 
εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής. Οι τάσεις που καταγράφονται τονίζουν, µεταξύ άλλων, τη 
στροφή των καταναλωτών προς τοπικά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή στενά συνδεδεµένα µε τον 
τόπο προέλευσης ή τον πολιτισµό και την παράδοση των αγροτικών περιοχών. Ακόµη, η 
αυξανόµενη ευαισθητοποίηση και η γνώση των καταναλωτών σχετικά µε τις θετικές επιπτώσεις 
της διατροφής στην υγεία ενισχύει τη στροφή προς τα βιολογικά (οργανικά) προϊόντα. Τέλος, 
σηµαντική είναι η στροφή προς τα “λειτουργικά” προϊόντα (SCENAR 2020, 2007), τα οποία 
συµβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του καταναλωτή ή εµποδίζουν την ανάπτυξη ασθενειών. 
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∆ιάγραµµα 1: Πλαίσιο ανάπτυξης αγροτικού τοµέα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πηγή: Επεξεργασία από Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2007  

 Ποιότητα / ασφάλεια τροφίµων 

Τα ζητήµατα ποιότητας και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων βρίσκονται σήµερα 
στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής, µέσα από τη θέσπιση σειράς κανονισµών, που 
αποβλέπουν σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας, λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την προστασία του ζωικού, φυτικού και φυσικού κεφαλαίου 
[COM(1999)719].  

Η έννοια της ‘ιχνηλασιµότητας’ (traceability) αποτελεί τον πυρήνα του ελέγχου της ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίµων και συνδέεται στενά τόσο µε την προσφορά (παραγωγή τροφίµων που  
υπακούει σε συγκεκριµένα πρότυπα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών), όσο και µε 
τη ζήτηση (πρόσβαση των καταναλωτών σε διάφανες και ακριβείς πληροφορίες για κάθε 
τρόφιµο σε όλη την αλυσίδα από το ‘χωράφι στο πιάτο’).  Η ‘επισήµανση’ (labeling) αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο για την ιχνηλασιµότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών 
προϊόντων.  

 

Κλιµατική αλλαγή  
Οι επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή στον αγροτικό τοµέα αφορούν σε ζητήµατα όπως η 
διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων, η άνοδος της θερµοκρασίας, η ξηρασία, τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα και η καταστροφική τους δράση στις καλλιέργειες, κ.ά, παράγοντες που µπορούν να 
επηρεάσουν δραµατικά τη µελλοντική προοπτική του τοµέα στις διαφορετικές περιοχές, 
αλλάζοντας τη ‘γεωγραφία’, αλλά και το µέγεθος της καλλιεργήσιµης γης (εγκατάλειψη-
περιθωροποίηση αγροτικής γης).  

Η µελλοντική ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα εξαρτάται από τη δυνατότητα προσαρµογής του 
στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται.  

 Περιβαλλοντική υποβάθµιση 

Τεχνολογία 
Καινοτοµία 

Κλιµατική 
αλλαγή 

∆ιατροφικά  
Πρότυ̟α 

Προστασία 
Περιβάλλοντος 

Ποιότητα - 
ασφάλεια 

Προϊόντων 

Εξωτερικό Περιβάλλον  
Κυρίαρχες δυνάµεις 

Πολιτική 
∆ΟΕ  

  Κοινή 
Αγροτική 
Πολιτική  

Παγκόσµια αγορά                                        
αγροτικών ̟ροϊόντων 

Κυρίαρχες δυνάµεις 

Αγροτικός 
τοµέας 
στην 

Ελλάδα 

 

ΤΠΕ 
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Η στενή αλληλεξάρτηση της αγροτικής δραστηριότητας µε το περιβάλλον είναι δεδοµένη (EC 
2005, Walls 2006, κ.ά.). Η άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας συνεπάγεται µία σειρά από 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται στενά µε το πρότυπο άσκησης της αγροτικής 
δραστηριότητας. Τα πρότυπα που αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην 
υποβάθµιση ή την αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος είναι (Walls 2006):  

- Η εξειδίκευση (specialization) και η εντατική χρήση (intensification) της αγροτικής γης.  
- Η περιθωριοποίηση ή η εγκατάλειψη της αγροτικής γης, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων και της βιοποικιλότητας.  
- Η εκτατικοποίηση (extensification) (ήπια αξιοποίηση περιθωριοποιηµένης ή µη 

αξιοποιούµενης γης), η οποία, συνδυαζόµενη µε άλλες δραστηριότητες, µπορεί να συµβάλλει 
στη συµπλήρωση του εισοδήµατος των αγροτών (Erenstein 2006). 

Ενεργειακή πολιτική 

Στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., σηµαντικός είναι ο ρόλος του αγροτικού τοµέα 
ως παραγωγού θερµικής/ηλεκτρικής ενέργειας και βιοκαυσίµων, µε την κατάλληλη αξιοποίηση 
της βιοµάζας (απόβλητα τοµέα ή ενεργειακές καλλιέργειες). Η αξιοποίηση τοπικών πόρων των 
αγροτικών περιοχών για την παραγωγή ενέργειας µπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για 
τον αγροτικό όσο και για τους υπόλοιπους τοµείς των αγροτικών οικονοµιών και να συµβάλει 
στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Τεχνολογικές εξελίξεις - Καινοτοµία 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις µπορούν να διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο τόσο για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα (αλλά και άλλων τοµέων της οικονοµίας των 
αγροτικών περιοχών), όσο και για την προώθηση ενός περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνου 
προτύπου αγροτικής ανάπτυξης. Σηµαντικές είναι σήµερα οι τεχνολογίες και οι καινοτοµίες που 
αφορούν στον αγροτικό τοµέα και έχουν εφαρµογή τόσο στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής 
όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων. Σηµαντικές είναι επίσης οι 
εξελίξεις στον τοµέα της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας, µε εφαρµογές στην πρωτογενή 
παραγωγή και την επεξεργασία/µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.  

Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Οι ΤΠΕ, µέσα από τη συµβολή τους στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, ανάκτηση και 
µετάδοση πληροφορίας, δηµιουργούν ευοίωνες προοπτικές για τη µελλοντική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών γενικότερα αλλά και του αγροτικού τοµέα ειδικότερα (Stratigea 2011). Η 
αξιοποίησή τους στο επίπεδο των αγροτικών επιχειρήσεων ανοίγει ένα σηµαντικό ‘παράθυρο’ για 
την ‘on-line’ στήριξη των αγροτών στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων στο 
‘χωράφι’ (π.χ. γεωργία ακριβείας, e-agriculture) (FAO, 2005), στηρίζοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα του τοµέα και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. 

 Υπάρχουσα κατάσταση και δυναµική του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά η υπάρχουσα κατάσταση και η δυναµική του 
αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα.  

Γεωργική παραγωγή 

Ο αγροτικός τοµέας στη χώρα µας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Η δυσµενής µορφολογία των 
αγροτικών εκτάσεων (ορεινές περιοχές µε έντονο ανάγλυφο, νησιωτικές περιοχές, κ.ά.), αν και 
αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα του τοµέα, εν τούτοις προσφέρει τη 
δυνατότητα διαφοροποίησης του παραγόµενου αγροτικού προϊόντος, µέσα από την αξιοποίηση 
του µικροκλίµατος κάθε περιοχής. Βασικές καλλιέργειες είναι οι αροτραίες (σκληρό σιτάρι, 
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αραβόσιτος, καπνός, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα), οι δενδρώδεις (ελαιώνες, αµπέλια) και τα 
κηπευτικά. Βασικά γεωργικά προϊόντα είναι το σιτάρι, το βαµβάκι, ο καπνός, ο µούστος, το 
ελαιόλαδο και τα εσπεριδοειδή. Το µεγαλύτερο τµήµα των γεωργικών εκτάσεων διατίθεται για 
την καλλιέργεια ελιάς, ενώ από την άποψη του όγκου της παραγωγής κυριαρχεί το σιτάρι 
(∆ιάγραµµα 2). ∆ιάγραµµα 2: Εκτάσεις βασικών καλλιεργειών και όγκος παραγωγής βασικών  
προϊόντων 

  

Πηγή: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), 2007-13 

Οι βιολογικές καλλιέργειες κατέχουν µικρό µερίδιο στο σύνολο της παραγωγής, εµφανίζουν όµως 
ένα σηµαντικό ρυθµό διείσδυσης. Οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις από το 1% της 
συνολικά καλλιεργούµενης γης το 2003, έφτασαν το 2004 στο 1.4%, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 39,4%.  

Κύριο χαρακτηριστικό της αγροτικής πραγωγής της χώρας είναι η χωρική διαφοροποίηση, µε τον 
καπνό, το βαµβάκι, τα ζαχαρότευτλα και τα σιτηρά να κυριαρχούν στις βορειότερες και την 
ελαιοκαλλιέργεια στις νοτιότερες περιοχές. Η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξής της στο διάστηµα 
2000-2008 (Πίνακας 1) καταδεικνύει τη σηµαντική µείωση της παραγωγής των προϊόντων, τα 
οποία θίγονται, κατά κύριο λόγο, από τη νέα ΚΑΠ (καπνός, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα). Μεγάλη 
µείωση παρατηρείται επίσης στην παραγωγή λεµονιών, ενώ η παραγωγή των υπόλοιπων 
προϊόντων εµφανίζεται διαχρονικά σχεδόν σταθερή, µε φθίνουσες όµως τάσεις. 

Πίνακας 1: Κυριότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας (χιλ. τόνοι) 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Σιτάρι 
µαλακό 

518 428 322 350 342 377 433 525 

Σιτάρι 
σκληρό 

1.665 1.648 1.403 1.712 1.677 1.402 1.218 1.414 

Αραβόσιτος 2.038 2.163 2.314 2.451 2.547 2.351 2.396 2.472 
Καπνός 137 127 127 127 124 37 31 28 
Βαµβάκι 1.260 1.282 1.091 1.173 1.241 1.040 1.053 886 
Ντοµάτες 2.057 1.574 1.701 1.932 1.705 1.568 1.461 744 
Ζαχαρότευτλα 3.033 2.713 2.204 2.208 2.603 1.917 851 856 
Ελαιόλαδο 426 371 504 334 417 396 331 370 
Λεµόνια 173 151 111 84 84 88 92 31 
Πορτοκάλια 1.068 1.164 968 772 936 896 778 802 
Μήλα 285 269 199 277 250 287 260 234 
Ροδάκινα 920 740 249 791 864 768 784 734 
Πατάτες 883 882 804 836 892 896 930 742 
Κρέας 474 466 454 447 498 412 461 479 
Γάλα 1.959 1.991 1.986 1.966 2.054 2.077 2.020 1.892 
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Πηγή: Οικονοµικό ∆ελτίο Alpha Bank (Στοιχεία ΕΣΥΕ, Ιούνιος 2009)  

Ζωική παραγωγή 

Το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα για το έτος 2001 αποτελείτο από βοοειδή (621 χιλ. κεφάλια), 
χοίρους (934 χιλ. κεφάλια), πρόβατα (9.124 χιλ. κεφάλια) και αίγες (5.662 χιλ. κεφάλια). Βασικά 
κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το κρέας, το γάλα, το σκληρό και το µαλακό τυρί. Η 
αιγοπροβατοτροφία είναι ο πιο ανεπτυγµένος κλάδος, ενώ σχετικά ανεπτυγµένοι είναι οι κλάδοι 
της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας. Η βιολογική 

εκτροφή ζώων κερδίζει σταδιακά έδαφος. Το µεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας βιολογικής 
κτηνοτροφίας κατέχουν οι αίγες (49% για το έτος 2004) και ακολουθούν τα πρόβατα (30% για το 
έτος 2004) και τα πουλερικά (16% για το έτος 2004). 

Χαρακτηριστικά απασχόλησης 

Με εξαίρεση τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα 
είναι αρκετά υψηλή (στοιχεία ΕΣΥΕ, 2009), µε κυρίαρχες τις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου (απασχόληση στον αγροτικό τοµέα 30%, 26% και 26% 
αντίστοιχα). Σηµαντικό είναι και το ποσοστό ενασχόλησης µε τον αγροτικό τοµέα στις 
νησιωτικές περιοχές, παρά την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση του πληθυσµού στον τοµέα του 
τουρισµού.  

Χαρακτηριστικά του δυναµικού που απασχολείται στον τοµέα είναι το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο (περίπου τα ¾ απόφοιτοι δηµοτικού), ενώ µόλις το 1,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Από την άποψη της ηλικιακής του σύνθεσης, σχεδόν το 38% των απασχολουµένων το 2005 ήταν 
πάνω από 55 ετών (ΕΣΣΑΑ, 2007-13). 

Η διαχρονική εξέλιξη της αγροτικής απασχόλησης δείχνει µία πτωτική πορεία, σηµειώνοντας στο 
διάστηµα 1980-2004 µείωση κατά 17.4%. Σηµαντικό µέρος αυτής αφορά σε καθεστώς 
αυτοαπασχόλησης του αρχηγού της εκµετάλλευσης και των µελών της οικογένειάς του (86,3%) 
(ΕΣΥΕ, 2006). 

Η διαχρονική εξέλιξη του πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος έχει υποστεί επίσης υποστεί 
µείωση, που αγγίζει το 20% στο διάστηµα 2000-08, µε τάσεις συνέχισης της πτωτικής πορείας 
(ΕΣΣΑΑ 2007-2013). ∆ιέξοδο για τον αγροτικό πληθυσµό µπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση 
της πολυλειτουργικότητας του τοµέα και η ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στις αγροτικές 
περιοχές. 

Θέση του τοµέα στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας 

Ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα συνιστά έναν από τους βασικούς τοµείς στήριξης της 
οικονοµίας και της απασχόλησης, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στο παραγωγικό σύστηµα 
πολλών περιοχών. Τα τελευταία χρόνια ο τοµέας συρρικνώνεται, γεγονός που αποτυπώνεται στη 
συµµετοχή του στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) και στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Οι τάσεις αυτές εντείνονται διαχρονικά και ο τοµέας φθίνει συνεχώς 
λόγω των πιέσεων που υφίσταται από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον π.χ. διαχρονική 
µείωση αγροτικού εισοδήµατος, µειωµένη ανταγωνιστικότητα, έλλειψη εκσυγχρονισµού, χαµηλή 
διείσδυση τεχνολογίας, εφαρµογή αναθεωρηµένης ΚΑΠ. 

∆ιαρθρωτικές ιδιαιτερότητες  

Οι κύριες διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες του τοµέα είναι (Βακάκης, 2009): 

- Ο έντονος δυϊσµός της γεωργίας. Η µισή περίπου γεωργική γη εντάσσεται στην κατηγορία 
της ‘επιχειρηµατικής’ γεωργίας, µε παραγωγικές επιδόσεις ανάλογες του κοινοτικού µέσου 
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όρου, µικρό αριθµό και µεγάλο µέγεθος εκµεταλλεύσεων. Η υπόλοιπη µισή, που αποτελεί 
και τη ’ραχοκοκαλιά’ του αγροτικού τοµέα, εντάσσεται στην ‘υπολλειµατική ή οριακή’ 
γεωργία στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, µε µεγάλο αριθµό, µικρού 
µεγέθους, εκµεταλλεύσεων. 

- Ο µεγάλος αριθµός και η διασπορά των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που συνεπάγεται υψηλά 
κόστη για τη δηµιουργία υποδοµών και την οργάνωση του τοµέα, αλλά και τη µεταφορά των 
παραγόµενων προϊόντων στην αγορά. 

- Η σύνθεση του απασχολούµενου στον τοµέα δυναµικού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
γηρασµένο και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου. 

- Η µορφή της απασχόλησης του τοµέα (αυτοαπασχόληση – οικογενειακή). 

 
Εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 

Ο κύριος προσανατολισµός των εξαγωγών της χώρας είναι η Ε.Ε. Το εµπορικό ισοζύγιο των 
αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας µε την Ε.Ε. παρουσιάζει µία ελλειµατική εικόνα, καθώς 
µειώνεται διαχρονικά µεταξύ των ετών 1994 και 2008 για την πλειονότητα των προϊόντων 
(Πετρόπουλος και άλλοι 2010). Η εικόνα αυτή συνδέεται µε τη µείωση της αγροτικής παραγωγής 
και την εγγενή αδυναµία του τοµέα να καταστεί ανταγωνιστικός στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο 
σταδιακός µαρασµός του έχει σα συνέπεια την αδυναµία κάλυψης της εγχώριας ζήτησης και την 
παράλληλη αύξηση των εισαγωγών. Ενδεικτική είναι η φθίνουσα πορεία της χώρας όσον αφορά 
στην αυτάρκειά της σε προϊόντα κρέατος. 

 
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Αρκετές ελληνικές περιφέρειες πρόκειται να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα, λόγω του 
διαφοροποιηµένου προσανατολισµού της νέας ΚΑΠ.  

Χάρτης 1: Καλλιέργειες βαµβακιού, καπνών ανατολικού τύπου και ζαχαρότευτλων 

   
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2007 
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Πίνακας 2: Εξάρτηση περιφερειών της χώρας από την ΚΑΠ 

Περιφέρεια / Εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα Εξάρτηση από επιδοτήσεις (προϊόντα) - ΚΑΠ 
Αν. Μακεδονία – Θράκη  
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα  

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (βαµβάκι, καπνός, σιτηρά, 
ζαχαρότευτλα κ.ά.) Επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές της 
ΚΑΠ 

Κεντρική Μακεδονία 
Μέτρια εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (βαµβάκι, καπνός, σιτηρά, 
κ.ά.) Επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

∆υτική Μακεδονία 
Μέτρια εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (καπνός, ξηρικές 
καλλιέργειες, βαµβάκι, µηδική, τεύτλα κ.ά.) Επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Ήπειρος 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (βαµβάκι, πορτοκάλια, 
αραβόσιτος) ∆εν επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Θεσσαλία 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (βαµβάκι, καπνός, 
ζαχαρότευτλα, δηµητριακά) Επηρεάζεται σηµαντικά από τις 
αλλαγές της ΚΑΠ 

Στερεά Ελλάδα 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (καπνός, βαµβάκι) 
Επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Νότιο Αιγαίο 
Χαµηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις ∆εν επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Βόρειο Αιγαίο 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα  

ΜΕΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (σκληρό σιτάρι) 
Επηρεάζεται σε µικρό βαθµό από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Κρήτη 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις. ∆εν επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Αττική 
Χαµηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις. ∆εν επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

∆υτική Ελλάδα 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (καπνός, βαµβάκι, σιτάρι). 
Επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Ιόνια Νησιά 
Χαµηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις. ∆εν επηρεάζεται άµεσα 
από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

Πελοπόννησος 
Υψηλή εξάρτηση από τον α’γενή τοµέα 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από επιδοτήσεις (εσπεριδοειδή, 
αµπελοκαλλιέργεια) 
∆εν επηρεάζεται άµεσα από τις αλλαγές της ΚΑΠ 

* υψηλή – µέτρια – χαµηλή εξάρτηση 

Η επιβεβληµένη, κατά περίπτωση, διαρθρωτική προσαρµογή ενός σηµαντικού αριθµού 
καλλιεργειών, αναµένεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές που πρόκειται να 
θιγούν, συµβάλλοντας στην αύξηση της ανεργίας, την εγκατάλειψη και ερήµωση της υπαίθρου 
και των ορεινών περιοχών και την αύξηση των τάσεων αστικοποίησης. 

Οι καλλιέργειες που πρόκειται να θιγούν περισσότερο από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα 
µας αφορούν κυρίως το βαµβάκι, τον καπνό και τα ζαχαρότευτλα (Χάρτης 1) και δευτερευόντως 
τα σιτηρά. Ο όγκος της παραγωγής για τις εν λόγω καλλιέργειες έχει ήδη µειωθεί σηµαντικά στην 
περίοδο 1995-2008.  

Οι διαφορετικές περιφέρειες της χώρας σε σχέση µε την εξάρτησή τους από την ΚΑΠ 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ο ‘βαθµός εξάρτησης’ είναι συνάρτηση της στήριξης του 
αγροτικού τοµέα στις επιδοτήσεις, αλλά και της κυριαρχίας του τοµέα στην οικονοµική δοµή 
κάθε περιφέρειας.  

 Σενάρια βιώσιµης ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τέσσερα σενάρια για τη βιώσιµη ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα στη χώρα µας. Για τη δόµηση των σεναρίων χρησιµοποιούνται δύο ‘άξονες 

στρατηγικής’, που αφορούν σε: 

- υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας (αγροτική τεχνολογία και ΤΠΕ), και 
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- προώθηση ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου παραγωγικού προτύπου, που στηρίζεται σε 
φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές αξιοποίησης της αγροτικής γης. 

Με βάση τους άξονες αυτούς, τα σενάρια που δοµούνται είναι (∆ιάγραµµα 2): 

- Σενάριο 1: ‘Βιοµηχανοποιηµένο’ πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης  
- Σενάριο 2: ‘Μικτό’ πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης  
- Σενάριο 3: ‘Περιβαλλοντικό’ πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης  
- Σενάριο 4: Περιθωριοποίηση αγροτικού τοµέα 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των σεναρίων αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 3 που ακολουθεί. 

� Σενάριο 1: Βιοµηχανοποιηµένο πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης 
Χαρακτηρίζεται από τον υψηλό βαθµό υιοθέτησης και χρήσης της τεχνολογίας στον αγροτικό 
τοµέα, η οποία συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, την υιοθέτηση ενός 
εντατικού προτύπου και την εξειδίκευση του τοµέα ανά περιοχή. Τα παραγόµενα προϊόντα 
πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας (standard quality products). Η τεχνολογία 
συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, τη 
βελτίωση των παραγόµενων και την παραγωγή νέων προϊόντων (π.χ. βιοκαύσιµα, υλικά), τη 
βελτίωση των πρόσθετων που χρησιµοποιούνται, την ορθολογική διαχείριση των πόρων (γεωργία 
ακριβείας), κ.ά. Το σενάριο υποθέτει υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού σε 
αγροτικές τεχνολογίες. 

� Σενάριο 2: Μικτό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης 
Αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός ‘µικτού’ προτύπου αγροτικής ανάπτυξης, που στηρίζεται στη 
συνύπαρξη του εντατικού και του περιβαλλοντικά φιλικού προτύπου αγροτικής παραγωγής. Ο 
ρόλος της τεχνολογίας είναι κυρίαρχος. Στο εντατικό πρότυπο αγροτικής παραγωγής  η 
τεχνολογία συµβάλλει στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, µε εφαρµογές ανάλογες 
του προηγούµενου σεναρίου. Στο περιβαλλοντικά φιλικό πρότυπο παραγωγής, η τεχνολογία 
συµβάλλει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση και την εξοικονόµηση των πόρων (π.χ. γεωργία 
ακριβείας). Η ανταγωνιστικότητα του τοµέα στηρίζεται στη µείωση του κόστους παραγωγής, τη 
διαφοροποίηση και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, την πιστοποίησή τους. Το 
σενάριο υποθέτει υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού σε αγροτικές τεχνολογίες. 

∆ιάγραµµα 3: Σενάρια µελλοντικής ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ο

ντ
ικ

ά
 

υ
π

εύ
θ
υ
νο

 π
ρ
ό

τυ
π
ο

 

- - - 

- - - ++

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
‘Βιοµηχανοποιηµένο’          
πρότυπο ανάπτυξης 

Εξειδίκευση - Εντατικο̟οίηση 
 
 

Υψηλή διείσδυση τεχνολογίας 
Τυ̟ο̟οιηµένη ̟οιότητα            

(Standard quality)  
 

Ανταγωνιστικότητα                                 

(κόστος) 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
‘Μικτό’ πρότυπο ανάπτυξης 

 
Εξειδίκευση - Εντατικο̟οίηση 

Οργανική γεωργία 
 

Υψηλή διείσδυση τεχνολογίας 
Τυ̟ο̟οιηµένη ̟οιότητα            

Υψηλή ̟οιότητα ̟ροϊόντων 
 

Ανταγωνιστικότητα                       
(κόστος & διαφορο̟οίηση) 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ 4 

Περιθωριοποίηση  
 
 

Χαµηλή εξειδίκευση 
Χαµηλή διείσδυση 

τεχνολογίας 
 
 

Περιθωριο̟οίηση-Εγκατάλειψη 
 

Χαµηλή ανταγωνιστικότητα 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
‘Περιβαλλοντικό’                                   

̟ρότυ̟ο ανά̟τυξης 
 

Οργανική & εκτατική γεωργία 
Ορεινά ̟ροϊόντα 

Agro-forestry 
 

Υψηλή ̟οιότητα ̟ροϊόντων 
 

Ανταγωνιστικότητα 
(διαφορο̟οίηση) 

 

Υιοθέτηση/χρήση τεχνολογίας 
+++ 
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∆ιάγραµµα 4: Κατευθύνσεις πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα  

 

Αγροτικός 
Τοµέας 

Τεχνολογία 

Καινοτοµία 

1 
Πρόσβαση - 

Ευρυζωνικότητα 

2 

Περιβαλλοντική 
διαχείριση 

3 

Πράσινη 
Επιχειρηµατικότητα 

4 

Ποιότητα προϊόντων 
6 

Εταιρική 
κοινωνική ευθύνη 

5 

Ενέργεια 
7 

Πολυλειτουργικότητ
α αγροτικής γης 

8 

Σχεδιασµός 
χρήσεων γης 

9 

Αναβάθµιση              
ανθρώπινου δυναµικού 

1
0 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 

� Σενάριο 3: Περιβαλλοντικό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης 
Αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός προτύπου, το οποίο στηρίζει την παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιµων πόρων. Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της 
οργανικής γεωργίας, στην εκτατική γεωργία, την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων των 
ορεινών περιοχών και την ανάπτυξη της αγρο-δασοκοµίας. Η ανταγωνιστικότητα του τοµέα 
στηρίζεται στη διαφοροποίηση και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Το σενάριο 
υποθέτει µέτρια εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού σε περιβαλλοντικά φιλικές 
καλλιεργητικές πρακτικές. 

� Σενάριο 4: Περιθωριοποίηση αγροτικού τοµέα 

Στο παρόν σενάριο, κυρίαρχα χαρακτηριστικά του τοµέα είναι η χαµηλή εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναµικού, η χαµηλή διείσδυση της τεχνολογίας και η χαµηλή ανταγωνιστι-κότητα. 
Ο αγροτικός τοµέας φθίνει, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή περιθωριοποίηση και εγκατάλειψή του, 
µε αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνική και οικονοµική συνοχή των αγροτικών περιοχών, 
αλλά και τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του τοπίου. Συνιστά τη χειρότερη δυνατή 
µελλοντική εξέλιξη του αγροτικό τοµέα στη χώρα µας και απορρέει εν µέρει από τη συνέχιση 
των υπαρχουσών τάσεων.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίηση των παραπάνω 
σεναρίων. Κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από ένα πακέτο 
κατευθύνσεων πολιτικής, από αυτές που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 Κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίηση των σεναρίων 

Οι προτεινόµενες στην παρούσα εργασία κατευθύνσεις πολιτικής για την υλοποίηση των 
σεναρίων στη χώρα µας αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 4. 

Τεχνολογία - καινοτοµία 

Η παρούσα κατεύθυνση πολιτικής αποσκοπεί στην προώθηση και στήριξη της ερευνητικής 
δραστηριότητας για την ανάπτυξη τεχνολογιών και καινοτοµιών, προσαρµοσµένων στις 
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ιδιαίτερες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Η σύνδεση της έρευνας µε τις ανάγκες 
της ελληνικής πραγµατικότητας αποτελεί κύριο στόχο για τη µείωση της εξάρτησης του 
αγροτικού τοµέα από την εισαγωγή, πολλές φορές µη προσαρµοσµένης στις ανάγκες, 
τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της εγχώριας αγροτικής έρευνας αποτελεί καθοριστική παράµετρο για 
τη µελλοντική εξέλιξη της γεωργίας, µε τον εντοπισµό, την παραγωγή και τη διάδοση 
κατάλληλων τεχνολογιών - καινοτοµιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-τητας του τοµέα και 
την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων.  

Πρόσβαση αγροτικών περιοχών σε δικτυακές υποδοµές 

H κατεύθυνση αυτή πολιτικής δίνει έµφαση στην ευρυζωνική πρόσβαση των αγροτικών 
περιοχών. Η αγροτική δραστηριότητα σήµερα θεωρείται ότι αποτελεί έναν τοµέα εντάσεως 

πληροφορίας, η αποτελεσµατική άσκηση της οποίας απαιτεί ένα σηµαντικό και πολυποίκιλο όγκο 
πληροφοριών, από ένα ευρύτατο φάσµα πηγών, που έχει ως πεδίο αναφοράς από το τοπικό έως 
το παγκόσµιο. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν σε αγορές αγροτικών προϊόντων, 
καταναλωτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία, περιβαλλοντικά δεδοµένα, καιρικά δεδοµένα, 
ανταγωνιστές, πολιτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εξελίξεις σε πρόσθετα, 
λιπάσµατα και σπόρους, νέες µεθόδους και καλλιεργητικές πρακτικές, κ.ά.  

Η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρει σήµερα σηµαντικές ευκαιρίες για τις αγροτικές 
επιχειρήσεις, που στηρίζονται σε ένα σύνολο εφαρµογών που ‘τρέχουν’ µε τη βοήθεια των ΤΠΕ 
και µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω (Stratigea, 2011): 

- On-farm εφαρµογές: παροχή εξατοµικευµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο ‘χωράφι’, 
σχετικών µε τη άσκηση και καθηµερινή πρακτική της δραστηριότητας. 

- On-site εφαρµογές: εξ αποστάσεως πρόσβαση των αγροτικών επιχειρήσεων/περιοχών σε 
πληροφορία και γνώση, π.χ. πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, εκπαίδευση, κ.ά. 

- ∆υνατότητα δικτύωσης των αγροτικών επιχειρήσεων µε οµοειδείς ή άλλες επιχειρήσεις, 
αγροτικές κοινότητες (e-communities), φορείς, κ.ά.  

- Εφαρµογές που στηρίζουν τη λήψη απόφασης και τη διαχείριση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων µέσα από τη διαχείριση χωρικών και χρονικών δεδοµένων. 

- Εφαρµογές που στηρίζουν την on-line σύνδεση µε την αγορά για την προώθηση (e-
marketing) και πώληση (e-commerce) των αγροτικών προϊόντων.   

Οι παραπάνω εφαρµογές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, δεδοµένης της ιδιαίτερης µορφολογίας  
σηµαντικού τµήµατος του αγροτικού χώρου στη χώρα µας (ορεινές αποµακρυσµένες, νησιωτικές 
περιοχές).  

Περιβαλλοντική διαχείριση 

Η ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στην επιχειρηµατική ατζέντα και η ολοκλήρωσή 
της στις πρακτικές ενός ευρέως φάσµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποτελεί σήµερα 
µία πραγµατικότητα, η οποία καθοδηγείται αφενός µεν από την τάση των καταναλωτών να 
προτιµούν προϊόντα που προέρχονται από περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και πρότυπα 
παραγωγής, αφετέρου δε από τη σταδιακή εµπέδωση της περιβαλλοντικής γνώσης και την 
ευαισθητοποίηση, καθώς και τις πολιτικές που προωθούνται.  

Ο αγροτικός τοµέας, ως ένας τοµέας ρυθµιστής των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, αποκτά 
τεράστια σηµασία στο πλαίσιο αυτό. Η εν λόγω κατεύθυνση πολιτικής επιδιώκει τη διάχυση της 
γνώσης σχετικά µε την περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων στον αγροτικό τοµέα, η 
οποία θα συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων, µέσα από 
την εξοικονόµηση πόρων, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών µεταβλητών, µέσα από την 
προώθηση φιλικότερων καλλιεργητικών και άλλων πρακτικών και την παραγωγή ποιοτικότερων 
και ασφαλέστερων προϊόντων. 
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Πράσινη επιχειρηµατικότητα – Ανάπτυξη / ανάδειξη ταυτότητας αγροτικών περιοχών 

Η ‘πράσινη επιχειρηµατικότητα’ αποτελεί µία νέα προσέγγιση στην άσκηση επιχειρηµατικής 
δράσης, αλλά και µία νέα ευκαιρία για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των 
αγροτικών περιοχών στην τοπική, αλλά και τη διεθνή σκηνή. Ο αγροτικός τοµέας µπορεί να 
διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή, δεδοµένης της στενής του σχέσης µε το 
φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, των οποίων αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα διαµόρφωσης.  

Ως δυνατές πρακτικές υλοποίησης της πράσινης επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό τοµέα στη 
χώρα µας µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω: 

- Εξοικονόµηση υδατικών πόρων, ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείρισή τους µε 
σύµµαχο και  την τεχνολογία π.χ. γεωργία ακριβείας.  

- Παραγωγική αξιοποίηση αποβλήτων του αγροτικού τοµέα (γεωργικές, κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις κ.ά.) για την παραγωγή ενέργειας.  

- Παραγωγή βιολογικών προϊόντων, µε την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, 
ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. 

- Ανάπτυξη της αγρο-δασοκοµίας µε την προώθηση συστηµάτων ολοκληρωµένων δράσεων 
πολλαπλής αξιοποίησης των πόρων. 

- Παραγωγή προϊόντων βουνού, ως ήπια µορφή αγροτικής δραστηριότητας για τη στήριξη της 
απασχόλησης και του εισοδήµατος  στις ορεινές αγροτικές περιοχές.  

- Αγροτουρισµός - Γυναικεία επιχειρηµατικότητα, όπου η αξιοποίηση της παράδοσης σε 
συνδυασµό µε την πολυλειτουργική αξιοποίηση της αγροτικής γης, συµβάλλει στην 
ανάπτυξη τοπικών επιχειρηµατικών δράσεων.  

Εταιρική κοινωνική ευθύνη  

Η εν λόγω κατεύθυνση πολιτικής αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των αγροτικών (και άλλων) 
επιχειρήσεων απέναντι στη βιώσιµη διαχείριση των πόρων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του 
αγροτικού τοµέα, οι οποίες χρησιµοποιούν εντατικά τους πόρους, η πολιτική αυτή στοχεύει στην 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στην αγροτική επιχειρηµατική δράση και η κατανόηση ότι η 
οικονοµική αποδοτικότητα σήµερα συναρτάται µε την εξοικονόµηση πόρων, την εµπιστοσύνη 
του αγοραστικού κοινού και την ικανότητα χρήσης τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις του µέλλοντος. 

Ποιότητα αγροτικών προϊόντων/τροφίµων – Πιστοποίηση ποιότητας 

Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων και η διαφοροποίηση της αγροτικής 
παραγωγής µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα πολλών αγροτικών περιοχών της 
χώρας για την επιβίωση και ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα, µε σηµαντικές νέες επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες. Ο στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ποιότητα, η ασφάλεια και η µοναδικότητα των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων να αποτελέσουν τα ‘όπλα’ για τη δυναµική ανάδειξη και 
διείσδυση του τοµέα στη διεθνή αγορά. Σύµµαχοι στο σκοπό αυτό είναι η τεχνολογία, η 
παράδοση και τα ιδιαίτερα µορφολογικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου 
(µικροκλίµα). Σηµαντική είναι επίσης η ανάγκη πιστοποίησης της ποιότητας για την 
αποτελεσµατικότερη προώθησή τους στην αγορά. 

Ενέργεια   

Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελεί σήµερα ένα κεντρικό στόχο της 
ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Ο αγροτικός τοµέας µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην 
επιδίωξη του στόχου αυτού, αφού αποτελεί πηγή παραγωγής πρώτης ύλης (βιοµάζας) για την 
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παραγωγή βιοκαυσίµων και άλλων προϊόντων. Η εν λόγω κατεύθυνση πολιτικής επιχειρεί να 
συµβάλλει στη δηµιουργία νέων καινοτόµων αγροτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τον 
πολυλειτουργικό ρόλο της αγροτικής γης και δηµιουργώντας νέες προοπτικές για την ύπαιθρο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των αγροτικών απορριµµάτων και η προώθηση των ενεργειακών 
καλλιεργειών, τηρουµένων των βιώσιµων γεωργικών και δασοκοµικών πρακτικών, µπορεί να 
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη βιώσιµη ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
της χώρας.  

Πολυλειτουργικότητα αγροτικής γης 

Η κατεύθυνση πολιτικής αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της έννοιας της πολυλει-τουργικότητας 
της αγροτικής γης. Η έννοια της πολυλειτουργικότητας συνδέεται στενά µε τις διαφορετικές 
λειτουργίες του αγροτικού τοµέα ως παραγωγού ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, ‘φρουρού’ 
για την προστασία των φυσικών πόρων και ‘πυλώνα’ για την ανάπτυξη ‘µη εµπορεύσιµων 
προϊόντων’ κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (ασφάλεια τροφίµων, απασχόληση, 
διατήρηση παράδοσης, δηµιουργία χώρων ξεκούρασης και αναψυχής, κ.ά.).  

Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται και από τη στροφή της ΚΑΠ και την έµφαση που δίνεται 
στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων των αγροτικών περιοχών, συµβάλλοντας 
έτσι στην προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξή τους για την εξυπηρέτηση κοινωνικών, 
οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων.  

Χωρικός σχεδιασµός – χρήσεις γης  

Η εν λόγω κατεύθυνση πολιτικής αποσκοπεί να συνεισφέρει στην οργάνωση του χώρου στις 
αγροτικές περιοχές, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων. 
Επίσης επιχειρεί να συµβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών και την 
τόνωση της αλληλεπίδρασής τους µε τον υπόλοιπο κόσµο, στη βάση της ολοκλήρωσης τοπικών 
και περιφερειακών δικτύων µεταφορών, βελτιώνοντας έτσι την απρόσκοπτη ροή αγαθών και 
ατόµων. Η διαχείριση των χρήσεων γης, µέσα από το σχεδιασµό, αποσκοπεί επίσης να 
συνεισφέρει στον εξορθολογισµό των µετακινήσεων, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση 
ενέργειας στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στην εξοµάλυνση των συγκρούσεων µεταξύ 
διαφορετικών χρήσεων και την προστασία της αγροτικής γης και των πολύτιµων 
οικοσυστηµάτων των αγροτικών περιοχών.  

Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού 

Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα αποτελεί µία κρίσιµη µεταβλητή για τη 
µελλοντική του εξέλιξη στη χώρα µας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το δυναµικό αυτό αποτελεί ένα 
γηρασµένο και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου δυναµικό. Η παρούσα κατεύθυνση πολιτικής 
επιχειρεί να συµβάλει στην αύξηση της γνώσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εν λόγω 
δυναµικού στις αγροτικές περιοχές, ως προϋπόθεση αφενός µεν για την αξιοποίηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτοµιών, καθώς και των ευκαιριών που αυτές δηµιουργούν, 
αφετέρου δε για την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά µε τις φυσικές διεργασίες και τη 
διαχείριση, µε την πρέπουσα ευαισθησία, των πολύτιµων, για το σύνολο του πληθυσµού, πόρων 
των αγροτικών περιοχών.  

Συµπεράσµατα 

Ο αγροτικός τοµέας τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας ακολουθεί  µία φθίνουσα πορεία που 
οφείλεται στις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες του τοµέα, τη χαµηλή διείσδυση της τεχνολογίας και 
καινοτοµίας, τη στήριξη στις πολιτικές ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήµατος και τη στήριξη των 
τιµών των αγροτικών προϊόντων (επιδοτήσεις), κ.ά. Η πορεία αυτή αναµένεται να επιδεινωθεί 
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από την ένταξη στην Ε.Ε., µε την τελευταία διεύρυνση, χωρών µε σηµαντική αγροτική παραγωγή 
προϊόντων ανταγωνιστικότερων των ελληνικών. 

Παρά τις αδυναµίες και την πτωτική πορεία του τοµέα τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές 
ανάπτυξής του στη χώρα µας µπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να είναι ευοίωνες. Η βιωσιµότητα 
του τοµέα, µέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, µπορεί να στηριχτεί στις εξελίξεις που απορρέουν 
από το διεθνές περιβάλλον και αφορούν: στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και τη 
στροφή των καταναλωτών προς βιολογικά και τοπικά προϊόντα ποιότητας, στην αναγνωρισµένη 
αξία και ευρεία αποδοχή των µεσογειακών προϊόντων διατροφής διεθνώς, στην αξιοποίηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτοµιών για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την 
περιβαλλοντική µέριµνα, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής γης και τις 
δυνατότητες που παρέχουν για την παραγωγή ενός µεγάλου φάσµατος αγροτικών προϊόντων 
ποιότητας, στη µακρά παράδοση της χώρας στον αγροτικό τοµέα έως σήµερα, στην παρουσία 
άλλων σηµαντικών πόρων στις αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί 
και µπορούν να στηρίξουν το αγροτικό εισόδηµα και την απασχόληση σε αυτές, κ.λπ. 

Η φθίνουσα πορεία του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας µπορεί να αντιστραφεί µέσα από µία 
σειρά από στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις πολιτικής προς ένα επιθυµητό µέλλον. Η 
αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µπορεί να συµβάλλει στη δυναµική προς τα 
εµπρός πορεία του τοµέα, συµπαρασύροντας και τους υπόλοιπους παραγωγικούς τοµείς για την 
αξιοποίηση του συνόλου των πόρων των αγροτικών περιοχών, στην επιδίωξη του στόχου της 
πολυτοµεακής και ολοκληρωµένης ανάπτυξής τους, µε έµφαση στην ποιότητα και την προστασία 
του περιβάλλοντος.   
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη σχέση µεταξύ χωροταξικών, κοινωνικών και 

πολιτικο-διοικητικών παραγόντων καθώς και χαρακτηριστικών συστηµάτων παραγωγής 

στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, διερευνά την πρόσβαση των αγροτών 

του θεσσαλικού κάµπου, στην ενηµέρωση σχετικά µε τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα του 

Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ. Βαρύτητα δόθηκε στην υιοθέτηση µέτρων µείωσης της νιτρορύπανσης 

και βιολογικής γεωργίας.  

 

Η επιλογή της περιοχής έγινε τόσο λόγω του ιδιαίτερου αγροτικού χαρακτήρα, όσο και της 

ένταξης της στα µέτρα νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών. Η έρευνα 

διενεργήθηκε µέσω τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων και διερευνητικών συνεντεύξεων 

που πραγµατοποιήθηκαν στη περιοχή µελέτης της Θεσσαλίας σε 248 γεωργούς που είτε 

έχουν εφαρµόσει µέτρα νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών είτε ακολουθούσαν τη 

συµβατική γεωργία 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισµός χαρακτηριστικών γεωργικού πληθυσµού που 

φαίνονται να εξαρτώνται από την απόσταση του τόπου διαµονής και δραστηριοποίησης 

από αστικά κέντρα. Τα αποτελέσµατα βασίστηκαν σε στατιστική επεξεργασία 248 

τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από αγρότες της Θεσσαλίας και σε 
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γεωπληροφορικά στοιχεία. Ως αστικά κέντρα αναφοράς θεωρήθηκαν τα Τρίκαλα, ο Βόλος, 

η Λάρισα και η Καρδίτσα. 

 

Αναλύονται σχέσεις µεταξύ ποικίλων χωροταξικών, κοινωνικο-οικονοµικών και πολιτικών 

παραγόντων (ηλικία του πληθυσµού, «ψηφιακό χάσµα», εκπαιδευτικό επίπεδο, εµπειρία 

εξωτερικού, κληρονοµικότητα και συνείδηση γεωργικού επαγγέλµατος, πληροφόρηση, 

αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα και κίνητρα υιοθέτησης, στρατηγικές διεµπόρευσης) και 

συζητείται  η χωροθέτηση συστηµάτων παραγωγής και οι σχετικές θεωρίες (Weber και von 

Thuenen).  

 
Λέξεις κλειδιά: απόσταση, περιφέρεια, περιβαλλοντικά µέτρα, πληροφορία, κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, διεµπόρευση 

 
1.Εισαγωγή 
Σε µια εποχή συνεχώς µεταβαλλόµενη όπου όλα αλλάζουν µε γοργούς ρυθµούς, η σχέση 
γεωργίας – περιβάλλοντος έρχεται σε πρώτο πλάνο. Η πληθυσµιακή έκρηξη στα αστικά κέντρα 
µε την ταυτόχρονη εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών λόγω της µη αποδοτικότητας των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, συνεπικουρούµενα από τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση προϊόντων, 
οδήγησαν στην ανάγκη προώθησης της βιώσιµης διαχείρισης του αγροτικού χώρου (Zizumbo-
Villarrea, Roja-Caldelas, 2011). Η ανάγκη εξεύρεσης διεξόδου από την περιβαλλοντική 
υποβάθµιση και τις δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, οδήγησε στην ανάγκη υιοθέτησης µιας 
διαφορετικής αντίληψης και προσέγγισης της αναπτυξιακής διαδικασίας αυτής της βιώσιµης 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου, ενσωµατώνοντας µια ολοκληρωµένη διαχείριση της 
παραγωγής (Παπαδοπούλου, κ.α. 2008). Η ολοκληρωµένη αυτή αντιµετώπιση αντικαθιστά την 
πρακτική της επιµέρους εξέτασης και αποσπασµατικής επίλυσης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και εντάσσεται στη λογική της ολιστικής θεωρίας, όπου στην περίπτωση των 
περιβαλλοντικών συστηµάτων υλοποιείται µε την προσέγγιση του οικοσυστήµατος 
(Κανακούδης, 1999). 

 

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόµενο «αγροτικό περιβάλλον» κατέχει σηµαντική 
θέση αφού καταλαµβάνει το 80% περίπου της έκτασής της. Συγκεκριµένα, οι γεωργικές εκτάσεις 
καλύπτουν σχεδόν το 50% του εδάφους της και τα δάση το υπόλοιπο 30% (Χάρτης 1). Υπάρχουν 
13.7 εκατοµµύρια γεωργικές εκµεταλλεύσεις και περισσότερα από 17 εκατοµµύρια άτοµα 
απασχολούνται στη γεωργία και σε οικονοµικούς κλάδους που συνδέονται άµεσα µε τη γεωργία. 
Επίσης, το 30% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής ένωσης κατοικεί σε αγροτικές περιοχές 
(Παπαδοπούλου, κα 2011, European Environment Agency).  

 

Παρόλη τη σπουδαιότητα του αγροτικού περιβάλλοντος εµφανίζονται πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις και προβληµατισµοί σχετικά µε την έννοια και την οριοθέτηση του όρου. Οι 
νεότερες προσεγγίσεις περιλαµβάνουν στο αγροτικό περιβάλλον όχι µόνο το περιβάλλον που 
συνδέεται άµεσα µε τη γεωργική δραστηριότητα και το γεωργικό πληθυσµό, αλλά και στοιχεία 
κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά, τα οποία το πλαισιώνουν. Το αγροτικό περιβάλλον και 
κατ’ επέκταση η βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη δεν περιορίζονται σε µια συγκεκριµένη χρήση γης, 
παραγωγική δραστηριότητα ή τοµέα αλλά αποτελούν ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο 
αντικείµενο (∆αµιανός, κ.α. 2006, Κανακούδης, 1999, Μάττας, Πολύµερος, 2001). 
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2. Μέθοδος 
Η έρευνα στηρίχτηκε σε πρωτογενή στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από δείγµα 248 αγροτών 
της Θεσσαλίας. Χρησιµοποιήθηκε τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο. Η περιοχή επελέγη λόγω του 
ιδιαίτερα έντονου αγροτικού χαρακτήρα όσο και της ένταξης της στα µέτρα νιτρορύπανσης και 
βιολογικών καλλιεργειών. Επιπλέον, οι τέσσερις µεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Λάρισα, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος), αποτελούν σηµαντικά κέντρα εµπορίου ή επεξεργασίας αγροτικών 
προϊόντων. Το δείγµα δεν είναι τυχαίο αλλά κρίσεως διότι δεν διενεργούµε περιγραφική αλλά 
αναλυτική στατιστική και ως εκ τούτου χρειάζεται να διασφαλιστεί η µέγιστη παραλλακτικότητα 
στις τιµές των διαφόρων µεταβλητών. 

 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19. 
Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας των µεταβλητών µε τέστ 
Kolmogorov – Smirnov και Shapiro- Wilk πραγµατοποιήθηκε τεστ διµεταβλητής συσχέτισης 
Pearson r σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (**) και 5% (*). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r 
καταδεικνύει την ύπαρξη ή όχι σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών και υπολογίζει τη µορφή αυτής 
της σχέσης  (θετική ή αρνητική) αλλά και την έντασή της (επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας) 
(Norušis, 2005). 

 
3.Αποτελέσµατα της έρευνας  
Σύµφωνα µε τον πίνακα 1, οι νεαρότεροι γεωργοί όπως και οι γεωργοί µε νεαρότερα τέκνα δεν 
τείνουν να συσσωρεύονται απαραίτητα κοντά σε αστικά κέντρα (στατιστικά µη σηµαντικοί 
συντελεστές), Εποµένως, εγείρονται αµφιβολίες για το αν και κατά πόσο «γερνάει» πραγµατικά η 
ύπαιθρος. Στη σηµερινή εποχή, τα λεγόµενα «χωριά» έχουν µετατραπεί ουσιαστικά σε συνοικίες 
των πλησιέστερων πόλεων, προσφέροντας σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες επαγγελµατικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης που προσφέρει και µια πρωτεύουσα νοµού. Η εξάπλωση του αυτοκινήτου 
καθώς και της σύγχρονης επικοινωνιακής τεχνολογίας (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) συνέβαλλε 
επίσης στη µείωση µετακίνησης των νέων και δραστήριων ατόµων από τα «αποµονωµένα» 
χωριά στα «κοσµοπολίτικα» αστικά κέντρα. Ουσιαστικά, τα χωριά έπαψαν πλέον να είναι 
«αποµονωµένα». Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το εύρηµα ότι η συχνότητα χρήσης διαδικτύου 
(είτε για επαγγελµατικούς είτε για προσωπικούς λόγους) δεν επηρεάζεται από την απόσταση από 
τα αστικά κέντρα. Εποµένως η περιφέρεια φαίνεται να µη χαρακτηρίζεται από το λεγόµενο 
«ψηφιακό χάσµα». 

 

Γεωργοί µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται να είναι πιο εκλεκτικοί στον τόπο 
διαµονής τους και να µην τον ταυτίζουν απαραίτητα µε τον τόπο των καλλιεργειών. Αυτή η τάση 
διαχωρισµού του τόπου διαµονής  από τον τόπο γεωργικής εργασίας φανερώνει την αίσθηση ότι 
το γεωργικό επάγγελµα λόγω της φύσης του είναι σχετικά αποµονωµένο και δεν προσφέρει 
δυνατότητες διεύρυνσης κοινωνικών σχέσεων. Αυτές αναζητούνται από γεωργούς υψηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου (ιδίως πανεπιστηµίου), κυρίως κοντά σε αστικά κέντρα. Με άλλα λόγια, 
αυτός ο διαχωρισµός δείχνει ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του γεωργού τείνει να κάνει πιο 
κοινωνικό ή φιλόδοξο τον ίδιο αλλά όχι το επαγγελµατικό του αντικείµενο. Τα χωράφια δηλαδή 
συνεχίζουν να θεωρούνται ένας αντίποδας του «αστικού πολιτισµού» ακόµη και αν οι γεωργοί 
αστικοποιούνται. Ίδιες τάσεις παρουσιάζουν και όσοι ταξιδεύουν συχνά µε αεροπλάνο στο 
εξωτερικό (όχι για λόγους υγείας). Η µεταβλητή αυτή εκφράζει πρόσβαση σε διαρκώς 
ανανεούµενες παραστάσεις και βιώµατα από διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά, πολιτισµικά. 
οικολογικά ή πολιτικο-διοικητικά καθεστώτα διαφορετικών χωρών. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο 
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ταξιδεύων γεωργός «µαθαίνει να µαθαίνει» και να συντηρεί αστικά πρότυπα. ∆ηλαδή κυρίως 
«µαθαίνει να είναι» αστός.  

 

 
Πίνακας 1. Ατοµικά χαρακτηριστικά 

 

Απόσταση 
µεταξύ τόπου 
κατοικίας και 
καλλιεργειών 

Χρονικό 
διάστηµα 

µεταξύ τόπου 
κατοικίας και 
καλλιεργειών 

Μέση 
απόσταση 

τόπου κατοικίας 
από τα αστικά 

κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης 

κατοικίας από 
τα αστικά 

κέντρα 

Μέση 
απόσταση 

καλλιεργειών 
από αστικά 

κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης 

καλλιεργειών από 
αστικά κέντρα 

Έτος γέννησης -,043 -,041 ,001 -,021 -,078 -,074 

 ,528 ,549 ,988 ,749 ,240 ,268 

Ηλικία 
µικρότερου 

παιδιού 
,009 ,008 -,077 -,049 ,043 ,071 

 ,911 ,917 ,319 ,523 ,576 ,362 

Χρήση διαδικτύου -,009 -,022 -,040 -,064 -,030 -,043 

 ,896 ,748 ,546 ,336 ,658 ,518 

Εκπαίδευση ,200(**) ,144(*) -,109 -,130 -,028 -,078 

 ,003 ,035 ,101 ,050 ,676 ,242 

Πανεπιστήµιο ,156(*) ,135(*) -,151(*) -,168(*) -,021 -,049 

 ,022 ,048 ,023 ,011 ,753 ,466 

Αεροπλάνο στο 
εξωτερικό 

,137(*) ,145(*) -,129 -,146(*) -,067 -,076 

 ,045 ,033 ,053 ,028 ,320 ,257 

Αγρότης από 
ενδιαφέρον 

-,097 -,102 -,004 -,010 -,009 -,046 

 ,155 ,135 ,949 ,883 ,897 ,489 

Αγρότης λόγω 
πατερά 

-,087 -,085 ,111 ,138(*) -,020 ,006 

 ,202 ,215 ,095 ,038 ,769 ,926 

Αγρότης άλλος 
λόγος (επιπλέον 

οικονοµική 
ενίσχυση) 

,257(**) ,261(**) -,154(*) -,185(**) ,040 ,055 

 ,000 ,000 ,021 ,005 ,547 ,411 

Κύρια ασχολία -,240(**) -,235(**) ,122 ,163(*) -,067 -,052 

 ,000 ,001 ,068 ,014 ,313 ,436 

 
Στον πίνακα 1 γίνεται φανερό επίσης ότι το ενδιαφέρον για το αγροτικό επάγγελµα ως κίνητρο 
για να το ακολουθήσει κανείς δεν επηρεάζεται από την απόσταση από το αστικό κέντρο. Αυτό 
σηµατοδοτεί την υπερταξικότητα των γεωργικών αξιών. «Αγρότες» και «αστοί» δείχνουν να 
είναι διατεθειµένοι να εκτιµήσουν εξίσου του γεωργικό επάγγελµα και να το θεωρήσουν 
ενδιαφέρον. Ωστόσο, παρόλο που οι αποµακρυσµένοι γεωργοί τείνουν να θεωρούν εξίσου 
ενδιαφέρον το επάγγελµά τους µε τους πιο κοντινούς στα αστικά κέντρα και πρότυπα γεωργικούς 
πληθυσµούς, έχουν έναν επιπλέον λόγο να το ακολουθήσουν: την οικογενειακή 
κληρονοµικότητα. Ακολουθούν δηλαδή το γεωργικό επάγγελµα επειδή ο πατέρας τους ήδη έχει 
δηµιουργήσει µια επιχειρηµατική υποδοµή γύρω από αυτό ή επειδή συνδέονται συναισθηµατικά 
µαζί του. 

Πολλοί επίσης που διαµένουν µακριά από τις αγροκαλλιέργειές τους και κοντά στην πόλη, 
εµφανίζουν τάση να επιλέγουν το αγροτικό επάγγελµα για άλλους λόγους, και κυρίως για 
επιπρόσθετο εισόδηµα. Πλησιάζουν δηλαδή το προφίλ του «εξ αποστάσεως» γεωργού. 
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Τέλος, ως «κύρια ασχολία» τείνουν να θεωρούν το αγροτικό επάγγελµα όσοι ταυτίζουν τον τόπο 
κατοικίας τους µε τον τόπο των καλλιεργειών και παράλληλα διαµένουν µακριά από την πόλη, 
καθώς έχουν υπό τις συνθήκες αυτές τη δυνατότητα αλλά και την ανάγκη να αφοσιωθούν σε 
αυτό χωρίς «κοσµοπολίτικες» περισπάσεις. 

 

Στον πίνακα 2, παρατηρούµε σε µεγαλύτερη απόσταση από τα αστικά κέντρα εντοπίζονται όπως 
ήταν αναµενόµενο πιο εντατικές καλλιέργειες, όπως κεράσια, αχλάδια, µήλα, ακτινίδια, ελιές, 
που ευδοκιµούν σε ηµιορεινές περιοχές. Τα µελίσσια τοποθετούνται µακριά από πόλεις για 
εύρεση ανταγωνιστικής στο εµπόριο βλάστησης και επίσης µακριά από τις κατοικίες των 
παραγωγών. Απεναντίας, προϊόντα όπως βαµβάκι και σιτάρι εντοπίζονται κοντά σε αστικά 
κέντρα καθώς είναι απαραίτητη η µεταφορά τους σε εργοστασιακές µονάδες (εκκοκκιστήρια, 
µύλους) που βρίσκονται επίσης κοντά στην πόλη και η εύκολη διεµπόρευσή τους. Έτσι, 
επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του βαµβακιού και του σιταριού τόσο η θεωρία του Weber για 
τη χωροθέτηση λαι διατήρηση βιοµηχανιών κοντά στον τόπο της πρώτης ύλης όσο και του von 
Thuenen σχετικά µε τη χωροθέτηση αγροκαλλιεργειών κοντά στον τόπο αγοράς. Μικρή 
απόσταση  

 

Παρόλο που -όπως ειπώθηκε στον πίνακα 1- δεν διαφαίνεται «ψηφιακό χάσµα» όσον αφορά τη 
χρήση διαδικτύου, εµφανίζεται ένα χάσµα στη χρήση ΗΥ στο γεωργικό επάγγελµα όσο 
αυξάνεται η απόσταση από τα αστικά κέντρα, δεδοµένου ότι οι παραγωγικές πρακτικές είναι 
πολύ πιο τυποποιηµένες και οι εργασιακές συνήθειες πιο άκαµπτες ή πιο απλές.  

 

∆υνατότητα χονδρικής πώλησης, και µάλιστα σε επίπεδο χώρας,  εµφανίζεται τόσο σε 
αποµακρυσµένες περιοχές όσο και κοντά σε αστικά κέντρα. Μακριά από τα αστικά κέντρα 
ωστόσο εµφανίζεται και µια επιπρόσθετη τάση για διεµπόρευση σε µανάβη καθώς οι µανάβηδες 
είναι πολύ πιο διαδεδοµένοι τοπικά από τα σουπερµάρκετ. Εδικά σε  

Μεγαλύτερη τάση εφαρµογής και επαρκέστερη πληροφόρηση για µέτρα κατά της χρήσης 
νιτρικών λιπασµάτων φαίνονται να έχουν όσοι είναι σχετικά κοντύτερα στα αστικά κέντρα και 
ειδικά στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτή η οµάδα πάλι και πολύ περισσότερο όσοι διαµένουν µακριά και 
από τις αγροκαλλιέργειές τους λαµβάνουν πληροφόρηση κυρίως από άλλα πρόσωπα που έχουν 
ενηµερωθεί.  
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά εκµετάλλευσης 

 

Απόσταση 
µεταξύ τόπου 
κατοικίας και 
καλλιεργειών 

Χρονικό 
διάστηµα µεταξύ 
τόπου κατοικίας 
και καλλιεργειών 

Μέση 
απόσταση 

τόπου κατοικίας 
από τα αστικά 

κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης 

κατοικίας από 
τα αστικά 

κέντρα 

Μέση απόσταση 
καλλιεργειών 
από αστικά 

κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης 

καλλιεργειών 
από αστικά 

κέντρα 
MAE κύριας 
καλλιέργειας 

-,031 -,025 ,156(*) ,195(**) ,179(**) ,235(**) 

 ,657 ,720 ,020 ,003 ,007 ,000 

Κεράσια -,049 -,048 ,213(**) ,241(**) ,189(**) ,214(**) 

 ,473 ,479 ,001 ,000 ,004 ,001 

Αχλάδια -,115 -,118 ,099 ,140(*) ,040 ,059 

 ,089 ,083 ,135 ,035 ,543 ,372 

Ακτινίδια -,040 -,039 ,293(**) ,195(**) ,208(**) ,158(*) 

 ,559 ,564 ,000 ,003 ,002 ,017 

Μήλα ,107 ,141(*) ,133(*) ,181(**) ,246(**) ,360(**) 

 ,116 ,037 ,045 ,006 ,000 ,000 

Ελαιόλαδο -,068 -,069 ,468(**) ,419(**) ,424(**) ,369(**) 

 ,317 ,312 ,000 ,000 ,000 ,000 

Μελί ,160(*) ,198(**) -,082 -,088 ,062 ,159(*) 

 ,018 ,003 ,217 ,184 ,348 ,016 

Βαµβάκι -,133(*) -,135(*) -,151(*) -,186(**) -,214(**) -,253(**) 

 ,049 ,047 ,023 ,005 ,001 ,000 

Σιτάρι ,016 ,017 -,064 -,104 -,122 -,166(*) 

 ,819 ,799 ,333 ,118 ,065 ,012 

Χρήση ΗΥ 
για τη 

γεωργική 
εργασία 

-,022 -,027 -,095 -,133(*) -,095 -,123 

 ,745 ,690 ,153 ,046 ,154 ,065 

Χονδρική 
πώληση 

-,099 -,112 ,067 ,038 -,013 -,081 

 ,148 ,100 ,317 ,565 ,849 ,224 

∆ιεµπόρευση 
σε επίπεδο 

χώρας 
-,030 -,035 ,085 ,063 -,027 -,037 

 ,667 ,610 ,206 ,344 ,685 ,577 

∆ιεµπόρευση 
σε µανάβη 

,001 ,004 ,075 ,098 ,126 ,147(*) 

 ,984 ,952 ,258 ,139 ,058 ,026 

 
Η εφαρµογή βιολογικών καλλιεργειών φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της απόστασης, ενώ όσοι 
διαµένουν µακριά από τις καλλιέργειές τους δεν ενηµερώνονται τόσο συστηµατικά αγροτικά 
θέµατα βιολογικών καλλιεργειών. 

 

Όσοι διαµένουν κοντά στις καλλιέργειές του τείνουν να αναγνωρίζουν περισσότερο την ύπαρξη 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και ότι τα µέτρα κατά της νιτρορύπανσης συµβάλλουν 
περισσότερο στο κοινό συµφέρον. Όσο µακρύτερα είναι οι κατοικίες των παραγωγών και οι 
καλλιέργειές του από τα αστικά κέντρα, τόσο περισσότερο αδιαφορούν για το αν βοηθούν τα 
µέτρα αυτά στο κοινό συµφέρον. Σε εκπαιδευτικές συναντήσεις (ηµερίδες κλπ) συµµετέχουν 
κυρίως όσοι βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα, ενώ οι πιο αποµακρυσµένοι γεωργοί 
συµµετέχουν περισσότερο σε µαζικές συγκεντρώσεις και διαµαρτυρίες πολιτικού περιεχοµένου.  
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Πίνακας 3. Χειρισµός-αντιµετώπιση αγρο-περιβαλλοντικών µέτρων 

 
Απόσταση µεταξύ 

τόπου κατοικίας και 
καλλιεργειών 

Χρονικό διάστηµα 
µεταξύ τόπου 
κατοικίας και 
καλλιεργειών 

Μέση απόσταση 
τόπου κατοικίας 
από τα αστικά 

κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης 

κατοικίας από τα 
αστικά κέντρα 

Μέση απόσταση 
καλλιεργειών από 

αστικά κέντρα 

Μέσος χρόνος 
απόστασης καλλιεργειών 

από αστικά κέντρα 

Εφαρµογή µέτρων 
νιτρορύπανσης 

-,091 -,095 -,107 -,117 -,147(*) -,161(*) 

 ,183 ,166 ,110 ,080 ,027 ,015 

Ενηµέρωση µέτρα 
νιτρορύπανσης 

-,084 -,093 -,058 -,068 -,168(*) -,171(**) 

 ,220 ,174 ,385 ,311 ,011 ,010 

Πηγή ΠΑΣΕΓΕΣ -,071 -,076 -,124 -,106 -,168(*) -,172(*) 

 ,336 ,300 ,087 ,144 ,019 ,016 

Ενηµέρωση από άλλο 
πρόσωπο 

,192(**) ,188(**) -,140(*) -,162(*) -,046 -,041 

 ,006 ,007 ,042 ,019 ,502 ,555 

Πηγή συνεταιρισµός -,023 -,019 -,043 -,107 -,049 -,116 

 ,760 ,798 ,556 ,136 ,498 ,106 

Ενηµέρωση µέτρων 
βιολογικής καλλιέργειας 

-,037 -,021 ,024 ,009 -,072 -,090 

 ,606 ,765 ,736 ,901 ,299 ,194 

Ενηµέρωση για αγροτικά 
θέµατα 

-,210(**) -,210(**) ,060 ,070 -,100 -,085 

 ,003 ,003 ,390 ,315 ,153 ,225 

Ύπαρξη 
περιβαλλοντικών 

προβληµάτων 
-,174(*) -,179(*) ,052 ,074 ,000 ,046 

 ,012 ,010 ,451 ,283 1,000 ,503 

Αρωγός τα µέτρα 
νιτρορυπανση 

-,151(*) -,158(*) ,134 ,111 ,056 ,029 

 ,036 ,028 ,056 ,113 ,429 ,686 

Αδιαφορία για την 
λειτουργία των µέτρων 

-,071 -,070 ,237(**) ,281(**) ,175(**) ,204(**) 

 ,310 ,317 ,000 ,000 ,010 ,003 

Συµµέτοχη σε ηµερίδες, 
σεµινάρια για αγροτικά – 
περιβαλλοντικά θέµατα 

,079 ,052 -,156(*) -,200(**) -,084 -,138 

 ,300 ,497 ,036 ,007 ,261 ,062 

Συµµέτοχη σε 
συγκεντρώσεις για 

αγροτικά – 
περιβαλλοντικά θέµατα 

-,067 -,064 ,169(*) ,142 ,114 ,103 

 ,378 ,406 ,023 ,056 ,125 ,168 

Συµµέτοχη σε οµαδικές 
διαµαρτυρίες σχετικά µε 

γενικότερα ζητήµατα 
-,110 -,107 ,213(**) ,165(*) ,105 ,040 

 ,192 ,202 ,009 ,044 ,204 ,627 

Άµεση απολαβή της 
επιδότησης (ΝΙΤΡΟ) 

,253(**) ,250(**) ,045 ,024 ,160(*) ,156(*) 

 ,000 ,000 ,496 ,715 ,016 ,019 

Άµεση απολαβή της 
επιδότησης (ΒΙΟ) 

,282(**) ,277(**) -,066 -,067 ,051 ,052 

 ,000 ,000 ,343 ,335 ,468 ,458 

Άµεση βελτίωση στη 
ποιότητα του 

περιβάλλοντος (ΒΙΟ) 
,056 ,053 -,160(*) -,158(*) -,104 -,090 

 ,431 ,455 ,021 ,023 ,136 ,197 
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Όσοι διαµένουν µακριά από τον τόπο καλλιέργειας και έχουν µάλιστα τις καλλιέργειες µακριά 
από τα αστικά κέντρα έχουν ως βασικό κίνητρο υιοθέτησης περιβαλλοντικών µέτρων τις 
επιδοτήσεις (βλ. επίσης πίνακα 1), ενώ τείνουν να µη ενδιαφέρονται για την άµεση 
ευεργετική επίδραση των µέτρων στο περιβάλλον. 
 
4. Παράγοντες χωροθέτησης αγροτικών κατοικιών από το κοντινότερο αστικό 
κέντρο  
Στον Πίνακα 4 παρατηρούµε µια πλειάδα παραγόντων που επηρεάζουν τη χωροθέτηση της 
κατοικίας από το κοντινότερο αστικό κέντρο. Όπως ήδη διαπιστώθηκε, το υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο (-0,176) συµβάλει στην επιλογή κατοικίας κατά το δυνατό κοντά σε αστικό κέντρο. Αυτό 
είναι κατανοητό, δεδοµένου ότι τα αστικά κέντρα προσφέρουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για 
αξιοποίηση γνώσεων και του γενικότερου προφίλ (συµπεριφορά, γνωριµίες, νοοτροπία) που 
διαµορφώνεται κατά τη φοίτηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Η εξοικείωση µε την ψηφιακή τεχνολογία (χρήση διαδικτύου και ΗΥ) φαίνεται να συµβαδίζει (-
……) µε την τάση γεωγραφικής προσέγγισης του αστικού κέντρου καθώς προσφέρει ευρύτερες 
δυνατότητες που µόνο µέσω ψηφιακής τεχνολογίας µπορούν να εντοπισθούν ή να επεξεργασθούν 
ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η κοινωνικοποίηση (γνωριµίες) 
και οι δυνατότητες διασκέδασης που παρέχονται από ένα αστικό κέντρο, οι οποίες είναι σαφώς 
περισσότερες από τις αντίστοιχες του αγροτικού χώρου, είναι προσβάσιµες µέσω διαδικτύου.  Γι’ 
αυτό η γεωγραφική προσέγγιση του αστικού κέντρου θα ήταν εν µέρει ανούσια χωρίς τη χρήση 
ΗΥ που να εντοπίζει όλες κατά το δυνατό τις δυνατότητες που παρέχει ο αστικός χώρος. 

Υπό την έννοια αυτή, η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί ένα µέσο εντονότερης γεφύρωσης 
µεταξύ αγροτικής ταυτότητας και  των αστικών προτύπων. 

 

Όσοι αγρότες ακολούθησαν το αγροτικό επάγγελµα επειδή το θεώρησαν οικονοµικά επωφελές 
ώστε να ενισχύσουν το εισόδηµά τους, τείνουν επίσης να διαµένουν όσο το δυνατό πιο κοντά σε 
αστικό κέντρο. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι µε τις συχνότερες και ευκολότερες επαφές τους 
στον κοντινό αστικό χώρο καταφέρνουν να διεµπορεύουν τα προϊόντα τους, να αναπτύσσουν το 
δίκτυο διεµπόρευσης και ταυτόχρονα να εντοπίζουν νέες αγορές, διευρύνοντας ακόµη και το 
πρόγραµµα παραγωγής τους. 

Όσοι αντιµετωπίζουν το αγροτικό επάγγελµα ως βασική δραστηριότητα και ως οικονοµικό 
συµπλήρωµα, δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στη διατήρηση µεγάλων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
οι οποίες φυτικά βρίσκονται συνήθως µακριά από το αστικό κέντρο. Για την ορθότερη διαχείριση 
και εποπτεία τους, αναγκάζονται να επιλέγουν τόπους διαµονής σχετικά κοντινούς προς τις 
εκµεταλλεύσεις αυτές και όχι προς τα αστικά κέντρα. 

 
Φαίνεται επίσης ότι η περιβαλλοντική ανησυχία αποτελεί ένα συναίσθηµα προσφιλές κυρίως στα 
αστικοποιηµένα άτοµα που δέχονται πιο έντονα την επίδραση της µαζικής περιβαλλοντικής 
ιδεολογίας και επικοινωνίας που εκφέρεται από τα ΜΜΕ και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
Τείνουν δε να αντιµετωπίζουν µε αυξηµένο επιφυλακτικότητα το κατά πόσο τα µέτρα 
νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών εξυπηρετούν πράγµατι το κοινό συµφέρον. 

Οι αποµακρυσµένοι γεωργοί που αντιµετωπίζουν καθαρά επαγγελµατικά και βιοποριστικά τα 
αγροχηµικά µέσα και αναπτύσσουν αίσθηµα εξοικείωσης προς αυτά, τείνουν να αδιαφορούν για 
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την έννοια του περιβαλλοντικού προβλήµατος και ειδικότερα δε των επιδράσεων που υποτίθεται 
ότι έχουν τα νιτρικά αγροχηµικά ή να θεωρούν ότι δεν αποτελούν παράγοντες κινδύνου για το 
κοινό συµφέρον.  

Πίνακας 4. Γενικοί παράγοντες χωροθέτησης κατοικίας (διµεταβλητή συσχέτιση Pearson) 
General determinants of house placing (bivariate correlation Pearson) 

 
Distance near 
city 

Education  
Univ -,176(**) 
  ,008 
Digital familiarity  
internet.everyday -,136(*) 
  ,042 
computer0.2 -,151(*) 
  ,023 
computer.much -,155(*) 
  ,019 
Professional orientation and self-assessment  
farmer.for economic reason -,206(**) 
  ,002 
main.occupation ,161(*) 
  ,015 
Agricultural policy attitudes  
indif.envy.probl.0.1 ,172(**) 
  ,010 
indif.nitro.public.interest.0.1 ,231(**) 
  ,001 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

,142(*) 

  ,043 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

,189(**) 

  ,008 
Socio-political behavior   
envy.meeting.0.1 -,176(*) 
  ,018 
envy.protest.0.1 ,159(*) 
  ,033 
genral.protest.0.1 ,166(*) 
  ,042 
Motives  
Compatibility of existing equipment in bio ,153(*) 
  ,027 
bio.envy.improvement.0.1 -,188(**) 
  ,006 
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Πίνακας 5. Παράγοντες ύψιστης συνέργειας (βηµατική παλινδρόµηση) Determinants of 
maximal synergy (stepwise regression)   

  
Unstandardized 
Coefficients 

Τυποποιηµένοι 
συντελεστές 
Standardized 
Coefficients t 

Επίπεδο 
σηµαντικότητα
ς 

  B 

Τυπικό 
σφάλµα Std. 
Error Beta B  

(Constant) 
9,251 2,788   

3,31
8 

,001 

main.occupation 
5,170 2,829 ,167 

1,82
7 

,070 

genral.protest.0.
1 

4,936 1,950 ,218 
2,53
1 

,013 

Univ 
-7,669 3,605 -,192 

-
2,12
7 

,036 

bio.no.fine.0.1 
3,697 1,742 ,183 

2,12
3 

,036 

a  Dependent Variable: distancenearcity 

 
F=6,263, Rsq=0,184 
Distancenearcity=9,251+5,170* main.occupation+4,936* genral.protest.0.1-7,669* 
Univ+3,697* bio.no.fine.0.1 
 
5. Συµπεράσµατα-προτάσεις 
Φάνηκε ότι υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ ποικίλων χωροταξικών, κοινωνικο-οικονοµικών και 
πολιτικών παραγόντων. Η ηλικία του πληθυσµού δεν διαφοροποιείται µε την αποµάκρυνση από 
το αστικό κέντρο, καθώς τα χωριά έπαψαν πλέον να είναι «αποµονωµένα». Η περιφέρεια 
φαίνεται να µη χαρακτηρίζεται από το λεγόµενο «ψηφιακό χάσµα» όσον αφορά τη χρήση 
διαδικτύου αλλά µόνο όσον αφορά τη χρήση ΗΥ στη γεωργική εργασία. Άρα η χρήση ΗΥ 
µπορεί να εξετασθεί ως πιθανή επιπρόσθετη ύλη σε προγράµµατα Γεωργικής Εκπαίδευσης. 

 

Γεωργοί µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ή επαφές µε εξωτερικό φαίνονται να είναι πιο 
εκλεκτικοί στον τόπο διαµονής τους και να µην τον ταυτίζουν απαραίτητα µε τον τόπο των 
καλλιεργειών. Ωστόσο, το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο «κοινωνικοποιεί» το γεωργό αλλά 
όχι και το χαρακτήρα ή το περιβάλλον του βασικού εργασιακού του αντικειµένου.  

 

Σηµειώνεται επίσης µια υπερταξικότητα των γεωργικών αξιών. Ωστόσο, οι αποµακρυσµένοι 
γεωργοί τείνουν να κληρονοµούν το επάγγελµα από τους γονείς. Πολλοί που διαµένουν µακριά 
από τις αγροκαλλιέργειές τους και κοντά στην πόλη επιλέγουν το αγροτικό επάγγελµα για για 
επιπρόσθετο εισόδηµα. Ως «κύρια ασχολία» τείνουν να θεωρούν το αγροτικό επάγγελµα όσοι 
ταυτίζουν τον τόπο κατοικίας τους µε τον τόπο των καλλιεργειών και παράλληλα διαµένουν 
µακριά από την πόλη. 
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Σε µεγαλύτερη απόσταση από τα αστικά κέντρα εντοπίζονται όπως ήταν αναµενόµενο πιο 
εντατικές και πολυετείς καλλιέργειες σε ηµιορεινές περιοχές, ενώ προϊόντα όπως βαµβάκι και 
σιτάρι εντοπίζονται κοντά σε αστικά κέντρα επιβεβαιώνοντας τόσο τη θεωρία του Weber για τη 
χωροθέτηση και διατήρηση βιοµηχανιών κοντά στον τόπο της πρώτης ύλης όσο και του von 
Thuenen σχετικά µε τη χωροθέτηση αγροκαλλιεργειών κοντά στον τόπο αγοράς.  

 
Η δυνατότητα χονδρικής πώλησης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε την απόσταση 
από τα αστικά κέντρα, ενώ µακριά από τα αστικά κέντρα ωστόσο εµφανίζεται και µια 
επιπρόσθετη τάση για διεµπόρευση σε µανάβη καθώς οι µανάβηδες είναι πολύ πιο διαδεδοµένοι 
τοπικά από τα σουπερµάρκετ. Μεγαλύτερη τάση εφαρµογής και δυνατότητα για επαρκέστερη 
πληροφόρηση για περιβαλλοντικά µέτρα (κυρίως για νιτρικά) δίδονται σε όσους είναι σχετικά 
κοντύτερα στα αστικά κέντρα και ειδικά στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Η εφαρµογή βιολογικών καλλιεργειών 
φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της απόστασης. Όσοι διαµένουν κοντά στις καλλιέργειές τους 
τείνουν να αναγνωρίζουν περισσότερο την ύπαρξη περιβαλλοντικών προβληµάτων και ότι τα 
µέτρα κατά της νιτρορύπανσης συµβάλλουν περισσότερο στο κοινό συµφέρον. Σε εκπαιδευτικές 
συναντήσεις συµµετέχουν κυρίως όσοι βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα, ενώ οι πιο 
αποµακρυσµένοι γεωργοί συµµετέχουν περισσότερο σε διαµαρτυρίες πολιτικού περιεχοµένου. 
Εποµένως, η οργανωµένη γεωργική εκπαίδευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολιτικό 
κατευνασµό. Όσοι διαµένουν µακριά από τον τόπο καλλιέργειας έχουν ως βασικό κίνητρο 
υιοθέτησης περιβαλλοντικών µέτρων τις επιδοτήσεις. 

Μια γενικότερη πρόταση όσον αφορά την πληροφόρηση είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ 
ΠΑΣΕΓΕΣ και των υπηρεσιών που ασχολούνται µε γεωργικές εφαρµογές και γεωργική 
εκπαίδευση. 
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Περίληψη 
Η εδαφική συνοχή έχει αποτελέσει την αφορµή για αυξηµένες προσδοκίες ως προς την 

ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) µε τη χωροταξία, προσδοκίες που δεν 

ικανοποιήθηκαν µέσα από την εµπειρία του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου 

(ΣΑΚΧ). Η βασική επιδίωξη αφορά την καθοδήγηση των χωρικών επιπτώσεων των 

πολιτικών και ταυτόχρονα τη βελτίωση του συντονισµού τους οριζόντια και κάθετα. Τα 

εργαλεία υλοποίησης της πολιτικής, όπως η «κατά τόπους προσέγγιση», φαίνεται να 

κερδίζουν έδαφος ως στοιχεία διαµόρφωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας της ΕΕ. Στο 

πλαίσιο αυτό και παρά την έντονη αµφισβήτηση, ο ρόλος της χωροταξίας προβάλλει 

ουσιαστικότερος κυρίως ως εργαλείο συντονισµού και ολοκλήρωσης πολιτικών αλλά και 

ρύθµισης και κινητοποίησης «κατά τόπους» αναπτυξιακού δυναµικού µε θετική προοπτική, 

αν ευνοήσουν οι συνθήκες που θα προκύψουν από την προσπάθεια αντιµετώπισης της 

οικονοµικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση η ενδυνάµωση των 

στοιχείων που λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της χωρικής διακυβέρνησης.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου µε υιοθέτηση και των σχετικών κατευθύνσεων 

της ΕΕ έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος ως προς την οργάνωση του σχεδιασµού, 

απουσιάζει η αποτελεσµατική συνέργια µεταξύ πολιτικών και ιδιαίτερα µεταξύ του χωρικού 

σχεδιασµού και του αναπτυξιακού προγραµµατισµού µε αρνητικές συνέπειες για τη χωρική 

ανάπτυξη της χώρας. Η προσπάθεια αντιµετώπισης του ζητήµατος απαιτεί ρεαλιστικές και 

άµεσα εφαρµόσιµες προτάσεις σε µια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία.  

 

Λέξεις Κλειδιά 
Εδαφική συνοχή, κατά τόπους προσέγγιση, εδαφική διακυβέρνηση, χωροταξία, 

αναπτυξιακός σχεδιασµός 

 
1. Εισαγωγή - Μεθοδολογία 
Η συζήτηση γύρω από το χωρικό σχεδιασµό στην Ευρώπη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
γνώρισε ένα σηµαντικό σταθµό µε την πρόσφατη υιοθέτηση της έννοιας της εδαφικής συνοχής 
ως συνιστώσας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ. Η εδαφική διάσταση φαίνεται να αναδεικνύεται 
σε βασική παράµετρο για την προώθηση του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης της ΕΕ. Αυτή 



88                            Ασπρογέρακας Ε., Ζαχαρή Β., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος ΙΙΙ, Αρ.1, 2012, σελ. 87-105 

αποτελεί και τη βασική υπόθεση εργασίας του παρόντος άρθρου στο οποίο επιχειρείται 
διερεύνηση των πιθανών συνεπειών της πολιτικής της ΕΕ στη διαµόρφωση κατευθύνσεων για τη 
χωρική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η προσπάθεια περιλαµβάνει, καταρχήν, αναζήτηση του ρόλου 
του χωρικού σχεδιασµού όπως διαµορφώνεται υπό το πρίσµα της πολιτική συνοχής της ΕΕ, µε 
την εισαγωγή της έννοιας της εδαφικής συνοχής αλλά και των κατά τόπους ολοκληρωµένων 
πολιτικών. Μετά από µια ανασκόπηση της εφαρµογής του ΣΑΚΧ, κείµενο που αποτέλεσε 
ορόσηµο και ταυτίστηκε µε τον ευρωπαϊκό χωρικό σχεδιασµό ακολουθεί µία αρχική καταγραφή 
των εκφάνσεων µιας πιθανής πολιτικής εδαφικής συνοχής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
ΕΕ και στη συνέχεια η συσχέτιση των βασικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της έννοιας της 
εδαφικής συνοχής µε τον ενδεχόµενο ρόλο του χωρικού σχεδιασµού. Η έρευνα, ακολούθως, 
στρέφεται στις πιθανές προϋποθέσεις και συνθήκες προκειµένου οι όποιες κατευθύνσεις να 
ενσωµατωθούν αποτελεσµατικά στις διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης του χωρικού 
σχεδιασµού στην Ελλάδα. Η έµφαση θα δοθεί στην ανάγκη συντονισµού και συνέργιας µεταξύ 
των πολιτικών καθώς και στη δυνατότητα άµεσης αξιοποίησης των κατευθύνσεων της ΕΕ στον 
Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασµό που βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.  

 
2. Η χωρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΣΑΚΧ και η εφαρµογή του. 
Στο ερώτηµα κατά πόσο υπάρχει χωρική πολιτική στην ΕΕ, δηλαδή πολιτική που να στοχεύει 
άµεσα στη διευθέτηση της χωρικής αλλαγής, η απάντηση δε µπορεί να είναι µονοσήµαντη. Από 
το σχετικό διάλογο (Βασενχόβεν κ.α. 2010, Καµχής 2007) προκύπτει έλλειµµα διαµορφωµένης 
και συνεκτικής χωρικής πολιτικής τουλάχιστον µε την έννοια που τη συναντάµε σε άλλες 
πολιτικές της Ε.Ε.. Βεβαίως, το συνολικό εγχείρηµα της ενοποίησης του χώρου της Ε.Ε. έχει 
έντονα χωρική διάσταση. Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single 
European Act)55 το 1986 που θέτει σε νέα βάση την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ενώ από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 και ιδίως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εµφανίζεται έντονη 
δραστηριότητα σχετικά µε το χωροταξικό σχεδιασµό της Ε.Ε. Μια πρώτη προσέγγιση 
Κοινοτικής «χωροταξικής» πολιτικής αποτέλεσε η έκθεση «Ευρώπη 2000» (1991) και λίγο 
αργότερα η «Ευρώπη 2000+» (1995) ενώ στη συνέχεια οι σχετικές ζυµώσεις προώθησαν µια νέα 
αντίληψη για τον χώρο της Ευρώπης (Βασενχόβεν κ.α. 2010). Χαρακτηριστική υπήρξε στη 
συνέχεια η προσπάθεια ανάλυσης και σύγκρισης των πολιτικών και των συστηµάτων σχεδιασµού 
του χώρου των κρατών – µελών (European Commission 1997, Wassenhoven 2000). Στο τέλος 
της δεκαετίας του 1990, και έχοντας προηγηθεί µια διαβούλευσης και σχετικές εκθέσεις 
προβληµατισµού, διατυπώθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου ή ΣΑΚΧ (European 
Spatial Development Perspective ή ESDP), ένα µη δεσµευτικό κείµενο που θεωρείται σηµαντικός 
σταθµός της συνολικής προσπάθειας.  

Η εφαρµογή του ΣΑΚΧ ως κείµενο στρατηγικού και ενδεικτικού χωρικού σχεδιασµού για το 
σύνολο της ΕΕ, δε θα µπορούσε να σχετίζεται µε τη δηµιουργία κανόνων για άλλες χωρικές 
κλίµακες σχεδιασµού ή µε την υλοποίηση πολύ συγκεκριµένων δράσεων που προβλέπονται σε 
αυτό. Άλλωστε µέσα από τη διαδικασία εκπόνησης του κειµένου έγινε προσπάθεια να συνδεθεί ο 
σχεδιασµός στο επίπεδο της ΕΕ µε µία διαφορετική αντίληψη από αυτές που αντιστοιχούσαν στα 
µεµονωµένα συστήµατα σχεδιασµού των χωρών – µελών (Faludi 2000, Zonneveld 2000). 
Ωστόσο, το ΣΑΚΧ ήταν ικανό να θέσει τη χωρική προβληµατική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µία 
µακρόχρονη διαδικασία διαπραγµατεύσεων που προηγήθηκε της ολοκλήρωσής τους, οδήγησε 
στην αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των εµπλεκοµένων στον ευρωπαϊκό χωρικό σχεδιασµό. Η 
εφαρµογή του ΣΑΚΧ µπορεί να αξιολογηθεί σε τρία επίπεδα: στην επίδραση που αυτό είχε στις 
δραστηριότητες χωρικού σχεδιασµού των κρατών – µελών, στην προώθηση νέων σχηµάτων 
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διακρατικού σχεδιασµού, µέσω της δηµιουργίας νέων θεσµικών πλαισίων και στην επίδραση που 
είχε στην υλοποίηση των τοµεακών πολιτικών της ΕΕ (Böhme et al. 2004). Υπάρχουν ικανές 
ενδείξεις ότι το περιεχόµενο του ΣΑΚΧ ακολουθήθηκε και επηρέασε το σχεδιασµό και 
ανεπίσηµα µέσα από επαγγελµατικά και επιστηµονικά δίκτυα, επιτρέποντας τη διεύρυνση της 
«χωρικής σκέψης» σε τοµεακές πολιτικές (Nordregio, 2007: 24).  

Οι κατευθύνσεις του ΣΑΚΧ ενσωµατώθηκαν κυρίως στο εθνικό επίπεδο χωρικού σχεδιασµού 
(Faludi 2003). Oι χώρες που συµµετείχαν ουσιαστικότερα στη διαµόρφωση του κειµένου 
διέθεταν πολιτικές και πρακτικές που ήδη συµµορφώνονταν µε τις κατευθύνσεις του. Σε σχέση 
µε άµεσες θεσµικές αλλαγές η επίδραση ήταν περιορισµένη και όπου αυτές ακολουθούσαν τη 
λογική του ΣΑΚΧ δεν υπήρχε απαραίτητα σχετική αναφορά. Ωστόσο, οι κατευθύνσεις του 
ΣΑΚΧ φαίνεται να ενσωµατώθηκαν στη διαµόρφωση του χωρικού σχεδιασµού ιδιαίτερα στις 
χώρες που οι σχετικές πολιτικές βρίσκονταν σε διαδικασία διαµόρφωσης ή αναθεώρησης κατά 
την έκδοσή του, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα (Nordregio 2007).  

Βασική χωρική έννοια που έθεσε το ΣΑΚΧ ήταν αυτή της πολυκεντρικής ανάπτυξης, έννοια που 
εκφράζει την επιθυµία για µια µελλοντική περισσότερο ισόρροπη κατανοµή του πληθυσµού και 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων και τελικά για µία πιο ισόρροπη κατανοµή της ανάπτυξης. Η 
έννοια αυτή ενσωµατώθηκε σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στα εθνικά συστήµατα χωρικού 
σχεδιασµού. Ειδικότερα, χώρες όπως η ∆ανία και η Ολλανδία προέβησαν σε σηµαντικές δράσεις 
στο πλαίσιο των εθνικών τους συστηµάτων χωρικού σχεδιασµού (Jensen 2002). Ειδικά σε χώρες 
που δε διέθεταν χωροταξικό σχεδιασµό, το ΣΑΚΧ αποτέλεσε πηγή έµπνευσης, τόσο σε εθνικό, 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγµα, το Ηνωµένο Βασίλειο βασίστηκε στο ΣΑΚΧ 
για να δώσει έναν περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα στο σύστηµα σχεδιασµού του και να 
αποµακρυνθεί από την προσέγγιση της «διαχείρισης χρήσεων γης» (CEC 1997) που το 
χαρακτήριζε (Faludi 2003). Η ενσωµάτωση της λογικής του ΣΑΚΧ σε επιµέρους µέσα χωρικού 
σχεδιασµού προωθεί τον «εξευρωπαϊσµό» των συστηµάτων σχεδιασµού µεταξύ των χωρών της 
ΕΕ, καθώς µε τον τρόπο αυτό προωθείται εµµέσως η σύγκλιση των θεσµικών µέσων και των 
πολιτικών για το χωρικό σχεδιασµό (Dühr et. al. 2007). Όµως, η έλλειψη ξεκάθαρων ορισµών 
στο ΣΑΚΧ και η µεγάλη γενικότητα που διέπει τη στοχοθεσία του, δίνει τη δυνατότητα 
διαφορετικών ερµηνειών από τους εκάστοτε ασκούντες πολιτική και εποµένως η 
διαφορετικότητα στην εφαρµογή χωρικών πολιτικών ανά τα κράτη και τις περιφέρειες συνεχίζει 
να υφίσταται (Krätke 2001), κάτι που ήταν ίσως αναµενόµενο λόγω και της µη δεσµευτικότητας 
του κειµένου.  

Το κυριότερο µέσο που θεωρείται ότι αποτέλεσε το πεδίο δοκιµασίας για την εφαρµογή των 
κατευθύνσεων του ΣΑΚΧ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν αυτό της πρωτοβουλίας INTERREG. 
Συγκεκριµένα, πριν ακόµα το ΣΑΚΧ ολοκληρωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε σκόπιµο να 
προβεί σε δράσεις για την προώθηση του διακρατικού χωρικού σχεδιασµού. Η πρωτοβουλία 
INTERREG IIC (1997 – 1999) είχε ως στόχο την προώθηση της διεθνικής συνεργασίας στο 
πεδίο του χωροταξικού σχεδιασµού και θεωρήθηκε ως πραγµατική δοκιµασία για την εφαρµογή 
των κατευθύνσεων του ΣΑΚΧ (Waterhout 2008: 8). Ακολουθήθηκε από την πρωτοβουλία 
INTERREG IIIB (2000-2006) που είχε σε γενικές γραµµές τις ίδιες επιδιώξεις, ενώ και οι δύο 
χρηµατοδοτήθηκαν και επιβλέπονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εποµένως, η πρωτοβουλία 
INTERREG αποτέλεσε εκείνη τη θεσµική δοµή που επέτρεψε την εφαρµογή της προσέγγισης 
του ΣΑΚΧ και σε άλλες διακρατικές χωρικές µεγα-περιφέρειες (Jensen 2002). 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας για το διακρατικό χωρικό σχεδιασµό υπό την πρωτοβουλία 
INTERREG σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο των «χωρικών οραµάτων», το οποίο 
αφορά σε διακρατικά στρατηγικά πλαίσια χωρικών κατευθύνσεων. Σύµφωνα µε τους Zonneveld 
και Waterhout (2005) τα «χωρικά οράµατα» είναι δυνατό να αποτελέσουν ένα ποιοτικό εργαλείο 
για την ενσωµάτωση της εδαφικότητας στις διάφορες τοµεακές πολιτικές. Με τον τρόπο αυτό 
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είναι δυνατό να δοθεί επιπλέον µία πολιτική διάσταση για το σχεδιασµό, που σχετίζεται µε τον 
προσδιορισµό των προτεραιοτήτων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε χωρικές δοµές. Τα «χωρικά 
οράµατα» αποτελούν στρατηγικά πλαίσια, βασιζόµενα σε κοινά συµφωνηµένες αρχές για την 
ανάπτυξη διακρατικών περιοχών, τα οποία θα πρέπει να ωθούν τους εµπλεκόµενους δρώντες να 
προβούν στο συντονισµό των µέσων χωρικής πολιτικής. Επιπλέον, είναι δυνατό να γίνουν 
αντιληπτά και ως διαδικασίες «συλλογικής µάθησης» κατά τις οποίες η γνώση για τη χωρική 
δοµή µιας περιοχής διαχέεται σε πολλούς ενδιαφερόµενους (ό.π. : 21).   

Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Παρατηρητηρίου για το Χωροταξικό Σχεδιασµό (ESPON) λειτουργεί από 
το 2002 και θεωρείται µία εξέλιξη στην οποία συνέβαλε καθοριστικά η διαδικασία κατάρτισης 
του ΣΑΚΧ (Böhme & Schön 2006). Χρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και από τα 
κράτη – µέλη και επιδιώκει τη συστηµατική ανάλυση των τάσεων χωρικής ανάπτυξης στο χώρο 
της ΕΕ. Του έχει αποδοθεί ο θεσµικός ρόλος για τη διανοµή «δεδοµένων» (evidence) που 
αφορούν τις χωρικές πολιτικές της ΕΕ (Waterhout 2008: 9). Είναι γεγονός ότι µε τη λειτουργία 
του ESPON το βάρος στο πεδίο του χωρικού σχεδιασµού έχει µετατοπιστεί στη διαµόρφωση 
στατιστικών χωρικών δεδοµένων και µελετών (Zetter 2002), η οποία θεωρείται ότι δικαιολογεί 
την όποια παρέµβαση στο επίπεδο της ΕΕ.  

Σχετικά µε την εφαρµογή του ΣΑΚΧ στο επίπεδο της ΕΕ, η βασική επιδίωξη να αποτελέσει 
πλαίσιο ικανό να συντονίσει τις τοµεακές πολιτικές που έχουν χωρικές συνέπειες (CEC 1999) 
είχε ελάχιστα αποτελέσµατα, παρά το σχετικό µέτρο που ενσωµατώθηκε στο πρόγραµµα δράσης 
που υιοθετήθηκε στο Tampere (Williams 2000). Εποµένως, το ΣΑΚΧ δεν αποτέλεσε ένα 
στρατηγικό κείµενο για άλλους τοµείς πολιτικής που εξακολουθούν να κυριαρχούν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και έτσι η σχετικά αδύναµη θέση του χωρικού σχεδιασµού 
σε σχέση µε τις τοµεακές πολιτικές της ΕΕ παρέµεινε και µετά την ολοκλήρωση του (Nordregio, 
2007). Για το λόγο αυτό η σχετική µελέτη του ESPON αναφέρει ότι αν και η επιρροή του ΣΑΚΧ 
για ορισµένα κράτη – µέλη ήταν αρκετά σηµαντική, για την ίδια την ΕΕ ήταν σχετικά 
περιορισµένη (ο.π.). Όµως, ενώ διαπιστώθηκαν κάποιες αναφορές στο ΣΑΚΧ σε ανακοινώσεις 
τις Επιτροπής, κυρίως από την πλευρά των αρµόδιων για τις µεταφορές και το περιβάλλον 
γενικών διευθύνσεων (Faludi 2003), ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη ως προς το ζήτηµα της 
ενσωµάτωσης της χωρικής προσέγγισης και άρα ως προς το ζήτηµα του διατοµεακού 
συντονισµού µε σκοπό την ανάδειξη των χωρικών συνεπειών των τοµεακών πολιτικών, ήταν οι 
σχετικές προβλέψεις στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (ό.π.), η οποία 
αναφέρει ότι: «Πρέπει να ληφθεί υπόψην ο τοπικός (χωρικός) αντίκτυπος των κοινοτικών 
πολιτικών σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον. Οι πολιτικές αυτές πρέπει 
να αποτελούν τµήµα ενός συνεκτικού συνόλου, όπως αναφέρεται και στη δεύτερη έκθεση 
συνοχής της ΕΕ. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί µία λογική προσέγγισης που χαρακτηρίζεται 
από διαχωρισµό των τοµέων» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2001: 16). Η εξέλιξη 
αυτή όµως δε φάνηκε ικανή να οδηγήσει σε συγκεκριµένες πρακτικές και µέσα πολιτικής που θα 
εξασφαλίζουν το χωρικό συντονισµό των πολιτικών της ΕΕ. 

Οι κατευθύνσεις του ΣΑΚΧ είναι λιγότερο ορατές στις οδηγίες για την Πολιτική Συνοχής 2007-
2013 ενώ οι αναφορές γίνονται σπάνιες σε πιο πρόσφατα κείµενα. Οριζόντιου χαρακτήρα έννοιες 
όπως η «ανταγωνιστικότητα» και η «καινοτοµία» αναδεικνύονται σταδιακά σε σηµαντικότερες 
σταθερές για τη διαµόρφωση τοµεακών πολιτικών από ότι το ΣΑΚΧ του οποίου ο µη 
δεσµευτικός χαρακτήρας το κατέταξε αναπόφευκτα στα λιγότερο σηµαντικά κείµενα (Nordregio 
2007) ενώ τα νεότερα διακρατικά προγράµµατα δε στοχεύουν στην εφαρµογή του και η 
χρηµατοδότησή τους κατευθύνεται σε θεµατικές προτεραιότητες όπως το περιβάλλον, η 
προσβασιµότητα και η αειφόρος αστική ανάπτυξη (Dühr et. al 2007: 295). Βέβαια, η έννοια της 
χωρικής συνεργασίας µεταξύ περιοχών της ΕΕ επεκτείνεται, αλλά υπό την προβληµατική που 
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θέτει η έννοια της εδαφικής συνοχής (Dühr et. al 2007) και όχι προς την κατεύθυνση της 
επεξεργασίας χωρικών οραµάτων.  

Μετά το 2003 δύο παράλληλες διαδικασίες εµφανίζονται ως συνέχεια του ΣΑΚΧ. Η πρώτη 
αφορούσε τη διαµόρφωση ενός κειµένου πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης (Territorial State and 
Perspectives of the EU από το 2004), που αποτέλεσε τη βάση της Territorial Agenda (2007), ήταν 
αποτέλεσµα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών - µελών και θεωρείται συνέχεια 
του ΣΑΚΧ (Dühr et. al. 2007). Η δεύτερη, αποτελεί αντικείµενο εργασίας της Κοινότητας (DG 
REGIO) και επικεντρώνεται στο ζήτηµα της εδαφικής συνοχής (territorial cohesion). 

 
3. Η Εδαφική συνιστώσα της Πολιτικής Συνοχής και το Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό 
πλαίσιο 
Στην Μεταρρυθµιστική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2007) οι λέξεις «οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «οικονοµική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή». Με την εισαγωγή της έννοιας της εδαφικής συνοχής στις συνθήκες της Ε.Ε. προκύπτει 
το ερώτηµα της σταδιακά µεγαλύτερης δραστηριοποίησης της Κοινότητας στον τοµέα της 
χωροταξίας. 

Η εδαφική συνιστώσα της συνοχής εγείρει την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη και να 
καθοδηγούνται τα χωρικά αποτελέσµατα των πολιτικών (TSP, 2011: 12) επιτρέποντας 
ταυτόχρονα τον καλύτερο συντονισµό τους και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους. 
Συνδέεται µε την απελευθέρωση του εδαφικού δυναµικού των περιφερειών της ΕΕ (European 
Commission, 2009) και τη βέλτιστη αξιοποίηση των χωρικών τους πλεονεκτηµάτων (CEC 
2008a) ενώ στις κατευθύνσεις της εντάσσεται η  ολοκλήρωση των πολιτικών της ΕΕ µε εδαφική 
επίδραση, τόσο οριζόντια, µεταξύ των διαφορετικών τοµέων, όσο και κάθετα, µεταξύ των 
χωρικών επιπέδων διοίκησης (Polverari et. al. 2005). 

Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της εδαφικής συνοχής είναι η υιοθέτηση της προσέγγισης 
των ολοκληρωµένων «κατά τόπους» πολιτικών, όπως προτάθηκε από την «έκθεση Barca». Η 
προσέγγιση αυτή προωθεί τη διατοµεακότητα των πολιτικών και έχει δύο βασικές αποστολές που 
απορρέουν από τη Συνθήκη της ΕΕ: την αποτελεσµατικότητα, δηλαδή τη δηµιουργία ίσων 
ευκαιριών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, και 
την ισότητα, δηλαδή την ίση πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε ένα δεδοµένο επίπεδο συνθηκών 
διαβίωσης, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας (Barca 2009). Ως επιχειρησιακή συνέπεια της 
υιοθέτησης µιας «κατά τόπους» πολιτικής προκύπτει η κατεύθυνση των παρεµβάσεων πολιτικής 
σε συγκεκριµένα χωρικά πλαίσια και στους χωρικούς δεσµούς τους, βασιζόµενες στις τοπικές 
ανάγκες και στην τοπική γνώση. Συµπληρωµατικά, στο κείµενο αναφοράς για την αναθεώρηση 
της Εδαφικής Ατζέντας (TSP 2011) επισηµαίνεται ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην 
προώθηση της εδαφικής ανάπτυξης και στον περιορισµό των ανισοτήτων θα πρέπει κατά κύριο 
λόγο να διευκολύνουν τις περιοχές να αναπτύσσουν το εδαφικό τους κεφάλαιο µε σκοπό να 
µεγιστοποιούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα παράλληλα µε τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου ζωής, έτσι ώστε να είναι ικανές να προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις.  

Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (EC 
2010) που αναµένεται να αντικαταστήσει την στρατηγική της Λισσαβόνας. Οι κοινές τοµεακές 
πολιτικές (κοινή γεωργική πολιτική, πολιτική συνοχής,…) θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
στρατηγική (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 2010) µε στόχο την έξοδο από την οικονοµική κρίση και την 
προετοιµασία της οικονοµίας της ΕΕ για την επόµενη δεκαετία. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
καθορίζει ένα όραµα για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς στην Ευρώπη και βασίζεται σε 
τρεις συναρθρωµένους και αλληλοενισχυόµενους τοµείς προτεραιότητας, που συνοψίζονται στις 
λέξεις “smart – sustainable – inclusive” (έξυπνη, βιώσιµη, χωρίς αποκλεισµούς, ανάπτυξη). ∆εν 
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είναι εµφανείς χωρικές διαστάσεις τόσο στους «αντιπροσωπευτικούς πρωταρχικούς σκοπούς» 
όσο και στις λεγόµενες «εµβληµατικές πρωτοβουλίες» της στρατηγικής56.  

Σε πρόσφατη απολογιστική έκθεση του ESPON (2010) τονίζεται ότι η εδαφική διάσταση και η 
κατά τόπους (place-based) προσέγγιση αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της υλοποίησης της 
στρατηγικής. Οι στόχοι της απαιτούν την αναγνώριση της εδαφικής πολυµορφίας και την 
αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών και των δήµων της Ευρώπης. Η εδαφική 
διάσταση είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου να αναγνωρισθούν πλήρως οι διαφορετικές 
προκλήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης αλλά και για να ενσωµατωθούν στις 
διαδικασίες καθορισµού των πολιτικών οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ενδιαφεροµένων 
(stakeholders) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην 5η Έκθεση για την Οικονοµική, 
Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή (Νοέµβριος 2010) επισηµαίνεται η ανάγκη µεταρρύθµισης της 
πολιτικής συνοχής µε γνώµονα τις συνεχιζόµενες επιπτώσεις της κρίσης, τη ζήτηση για 
καινοτοµία που πηγάζει από τις αυξηµένες παγκόσµιες προκλήσεις και την πρωτοβουλία για 
βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων δαπανών προκείµενου να στηριχθεί η Στρατηγική Ευρώπη 
2020. Στους τρόπους περαιτέρω ενδυνάµωσης της διακυβέρνησης της πολιτικής (κεφάλαιο 3) 
γίνεται αναφορά στην εδαφική συνοχή η οποία θα πρέπει να συνεκτιµάται ως στόχος για τα νέα 
προγράµµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των πόλεων, στη λειτουργική γεωγραφική 
οριοθέτηση, στις περιοχές που αντιµετωπίζουν σοβαρά γεωγραφικά ή δηµογραφικά προβλήµατα 
και στις µακρο-περιφερειακές στρατηγικές. 

Στη συζήτηση για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της ΕΕ δε θα πρέπει να παραλειφθεί ο 
ενδεχόµενος ρόλος της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ, 
επεκτάθηκε γρήγορα στην Ευρώπη εξελισσόµενη σε κρίση χρέους για τα κράτη µέλη και ως 
σήµερα (06/2012) δεν είναι σαφής ο οδικός χάρτης συνολικής αντιµετώπισής της. Χωρίς να είναι 
δυνατό στην παρούσα εργασία να αναλύσουµε όλες τις πιθανές εκφάνσεις της κρίσης αυτής 
µπορούµε να διακρίνουµε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαµορφώνονται αναµένεται να θέσουν 
προβληµατισµούς ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της Πολιτικής Συνοχής αλλά και το 
ρεαλισµό και τη σκοπιµότητα της «Ευρώπης 2020». 

Η Πολιτική Συνοχής επελέγη για να εξισορροπήσει τις ανισότητες που θα προέκυπταν από τη 
δηµιουργία της ενιαίας αγοράς. Ανάλογο ρόλο ανέλαβε µετά την υιοθέτηση της προοπτικής του 
ενιαίου νοµίσµατος, που θεωρήθηκε πιθανό να ισχυροποιήσει τις ανισότητες µεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών. Η Ο. Παπαδάκη (2012) αναπτύσσει κριτική των κατευθύνσεων αυτών 
σε τρία επίπεδα: (α) Σε υπερεθνικό επίπεδο, η Πολιτική Συνοχής ευνοεί τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα, ωστόσο δεν είναι δυνατό να αντιστρέψει το εµφανώς αρνητικό κλίµα στις 
χώρες και τις περιφέρειες χαµηλής ανάπτυξης, εφόσον για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 
η έµφαση δίνεται στην αποτελεσµατικότητα περισσότερο από ότι στην υπέρβαση ανισοτήτων. Σε 
επίπεδο χώρας (β) αλλά και περιφέρειας (γ) είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των σχετικών 
χρηµατοδοτήσεων από τις χώρες που βρίσκονται σε δυσµενή θέση λόγω χαµηλής 
ανταγωνιστικότητας σε συνδυασµό µε υψηλά χρέη, σε όσο το δυνατό ευρύτερο φάσµα της 
παραγωγικής τους βάσης προκειµένου να επιτευχθεί η ανάκαµψη της οικονοµίας τους. Η ως 
τώρα προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής της επόµενης προγραµµατικής περιόδου ευνοεί την 
εστίαση σε επιλεγµένους θεµατικούς στόχους, στερώντας  από τις αδύναµες χώρες και 
περιφέρειες δυνατότητες επιλογών αξιοποίησης του παραγωγικού τους δυναµικού. Συνεπώς, σε 
µια περίοδο ιδιαίτερης ρευστότητας η ανάγκη διαµόρφωσης αποτελεσµατικής πολιτικής για την 
αντιµετώπιση της κρίσης πιθανό να οδηγήσει σε αναθεώρηση των παραπάνω κατευθύνσεων.  

                                                 
56 Europe 2020 growth strategy, Πληροφορίες και σχετικό υλικό:  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm, καθώς και: 
http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm 
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Στα εισαγωγικά στοιχεία της έκθεσης για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (EC 2010) γίνεται 
επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην παγκόσµια οικονοµική κρίση και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
δηµιούργησε. Τονίζεται η ανάγκη κοινής προσπάθειας και στενού συντονισµού των οικονοµικών 
πολιτικών. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρεται το αρνητικό σενάριο της «χαµένης δεκαετίας», 
που θα χαρακτηρίζεται από σχετικά φθίνουσα πορεία, µη σταθερή ανάπτυξη και υψηλή ανεργία. 
Επισηµαίνεται η ανάγκη µεταρρύθµισης της πολιτικής συνοχής µε γνώµονα τις συνεχιζόµενες 
επιπτώσεις της κρίσης, τη ζήτηση για καινοτοµία που πηγάζει από τις αυξηµένες παγκόσµιες 
προκλήσεις και την πρωτοβουλία για βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων δαπανών (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2010). 
Με µια ευρύτερη προσέγγιση, το τελικό διακύβευµα τις κρίσης επεκτείνεται στο ίδιο το όραµα 
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας µε 
πρώτο σταθµό την οικονοµική ολοκλήρωση πέρα από τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς και 
τη νοµισµατική ένωση. Αν και υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις σχεδιασµού προς την κατεύθυνση 
αυτή57 η απαιτούµενη σταδιακή εκχώρηση εθνικών αρµοδιοτήτων προς υπερεθνικό επίπεδο στον 
τοµέα της δηµοσιονοµικής πολιτικής και η άρνηση των χωρών µελών ως τώρα να την 
αποδεχθούν (Μαραβέγιας 2010) κάνει το εγχείρηµα να φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο µε τις 
πιθανότητες τελικά σταδιακής αποσύνθεσης του οικοδοµήµατος όχι αµελητέες58.  

 
 
 
4. Αναζητώντας το ρόλο του χωρικού σχεδιασµού  
Ο χωρικός σχεδιασµός δεν αποτελεί Κοινοτική αρµοδιότητα. Ισχύει η αρχή της επικουρικότητας 
µε τα θέµατα χωρικού ενδιαφέροντος να προσεγγίζονται εµµέσως, µέσω του Αστικού 
Περιβάλλοντος και της Οικιστικής Ανάπτυξης που αποτελεί αντικείµενο της DG ENV αλλά 
κυρίως της δουλειάς που γίνεται στην DG REGIO µε αντικείµενο την Περιφερειακή Ανάπτυξη, 
πού διαθέτει και το σηµαντικό Περιφερειακό Ταµείο ως βασικό εργαλείο εφαρµογής. Ο A. 
Faludi (2002) επιχειρεί να προσδιορίσει τα πιθανά όρια της Χωροταξίας στο επίπεδο της ΕΕ, 
επισηµαίνοντας ότι δεν είναι επιθυµητή η διαµόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδίου 
ούτε η «περιγραφή» από τους γραφειοκράτες της Κοινότητας των χωρικών σχεδίων σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Προσθέτει, ότι ο Ευρωπαϊκός χωρικός σχεδιασµός αφορά το 
διάλογο για τα θέµατα του ευρωπαϊκού χώρου και τη διαµόρφωση στρατηγικής και ο ρεαλιστικός 
του ρόλος περιορίζεται εντός ενός υπό διαµόρφωση συστήµατος πολύ – επίπεδης διακυβέρνησης. 
Ωστόσο, η ενδεχόµενη επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης (βλ. προηγούµενη ενότητα) θέτει σε 
ένα νέο πλαίσιο και τον πιθανό µακροπρόθεσµο ρόλο του χωρικού σχεδιασµού στη µελλοντική 
Ευρώπη µε την πιθανή διαµόρφωση νέων πολιτικών ίσως και σε υπέρβαση της αρχής της 
επικουρικότητας. 

Η έννοια της εδαφικής συνοχής αν και δεν αποτελεί συνέχεια του Σχεδίου Ανάπτυξης του 
Κοινοτικού Χώρου, συνεχίζει να θέτει συγκεκριµένες προτεραιότητες για το χωρικό σχεδιασµό 

                                                 
57 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προτείνει τη δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα εγγύησης 
καταθέσεων και εποπτείας (βλ. σχετικό δηµοσίευµα στον ηµερήσιο τύπο: 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1507938) ενώ έχει ξεκινήσει συζήτηση για ενδεχόµενη 

πολιτική ενοποίηση (βλ. «Ηνωµένες Πολιτείες Ευρώπης», εφηµερίδα «Τα Νέα», Τρίτη 05 Ιουνίου 
2012. 

58
 Στο βαθμό που μπορούμε να δεχτούμε ως αξιόπιστα τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου 

προκύπτει τουλάχιστον έντονος προβληματισμός, βλ. ενδεικτικά σειρά δημοσιεύσεων στην New York 

Times: Krugman P., “Can Europe be saved?”, The New York Times Magazine, 12/01/2011, Krugman P., 

“Killing the Euro”, 1/12/2011, Krugman P.,“Apocalypse Fairly Soon” , 17/05/2012. 
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στις χώρες – µέλη, όπως τη χωρικά ισόρροπη ανάπτυξη και την αποφυγή πολύ µεγάλων αστικών 
συγκεντρώσεων, την ενίσχυση των χωρικών διασυνδέσεων, όπως της αστικής δικτύωσης και την 
αποφυγή του χωρικού κατακερµατισµού, µέσω της συνεργασίας (CEC 2008a) σκιαγραφώντας 
ένα πλαίσιο στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού στο επίπεδο της ΕΕ. Κατά  τις προσπάθειες για 
την αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής, η περαιτέρω στήριξη δράσεων για τη διαµόρφωση 
χωρικών στρατηγικών σε διακρατικές περιοχές εντασσόµενες στην προσπάθεια ευρωπαϊκής 
χωρικής συνεργασίας, αποτελεί ένδειξη ότι ο χωρικός σχεδιασµός θα µπορούσε να διαδραµατίσει 
ισχυρό ρόλο στο πλαίσιο πιθανών πολιτικών εδαφικής συνοχής για την ΕΕ. Ενδεικτικό 
παράδειγµα αποτελούν οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές οι οποίες θέτουν κοινές 
προτεραιότητες χωρικής ανάπτυξης µε στόχους σχετικούς µε την ολοκλήρωση των τοµεακών 
πολιτικών σε συγκεκριµένες χωρικές ενότητες και το συντονισµό των δρώντων στα διάφορα 
επίπεδα διακυβέρνησης (Ζαχαρή & Ασπρογέρακας 2012)   

Υπό τα δεδοµένα που δηµιουργεί η εδαφική συνοχή, τόσο ως έννοια που ενσωµατώνει 
συγκεκριµένες αξίες, όσο και ως νοµιµοποιητική συνιστώσα για την ανάπτυξη εδαφικών 
πολιτικών στην ΕΕ, η χωροταξία καλείται να αποκτήσει έναν επιπλέον ρόλο για την πλαισίωση 
των πολιτικών µε εδαφική διάσταση στο επίπεδο της ΕΕ.  Το ενδιαφέρον στρέφεται σε 
ολοκληρωµένα στρατηγικά πλαίσια που έχουν την ικανότητα να ενσωµατώνουν καλύτερα τις 
τοµεακές πολιτικές και να τις µετατρέπουν σε στρατηγικές, µε βάση τοπικές ιδιαιτερότητες και 
χαρακτηριστικά (TSP 2020, 2011: 12). Κατά τον Α. Faludi (2006), ο σχηµατισµός 
ολοκληρωµένων στρατηγικών θα διοχέτευε ένα στοιχείο χωρικού ή εδαφικού σχεδιασµού στην 
πολιτική συνοχής. Ήδη, από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο είχε δοθεί η κατεύθυνση 
προς τα κράτη – µέλη και τις περιφέρειες να αξιολογούν και να  προσµετρούν τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές συνθήκες κατά το σχηµατισµό των προγραµµάτων που κατανέµουν πόρους σε 
προτεραιότητες (Council of the EU 2006: 40). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις διαµορφώνουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης της υιοθέτησης της «κατά 
τόπους» προσέγγισης και της εδαφικής συνοχής για τα διάφορα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού. Το 
παράρτηµα της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή επισηµαίνει ότι λίγες χώρες έχουν 
καταστρώσει ολοκληρωµένες και συνολικές εθνικές στρατηγικές οι οποίες λαµβάνουν υπόψη 
εδαφικά ζητήµατα σχετικά µε το πώς δαπανούνται οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (CEC 
2008b: 5). Πρόκειται για ένα κενό που θα µπορούσε να καλύψει ο χωρικός σχεδιασµός ως 
πλαίσιο διαµόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικής που θα αναδεικνύει το εδαφικό δυναµικό των 
περιοχών, θα εντοπίζει τις αδυναµίες και θα εστιάζει στις ανάγκες τους. Στη στρατηγική αυτή 
δύναται να ενσωµατώνονται οι τοµεακές πολιτικές και τα προγράµµατα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής κάτι ιδιαίτερα επιθυµητό όπως επισηµαίνεται στην έκθεση Barca (2009). 
Κατά τους Waterhout et al. (2009) οι αναφορές χωροταξικού σχεδιασµού στην ΕΕ, υπό την 
οµπρέλα της πολιτικής εδαφικής συνοχής, δίνουν το έναυσµα για την επανεξέταση του 
στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού. Η προσέγγιση αυτή ακολουθώντας µία «κατά τόπους» λογική, 
είναι δυνατό να απευθύνεται σε διάφορες χωρικές κλίµακες (εθνική, διακρατική, περιφερειακή, 
τοπική), αλλά και σε λειτουργικές χωρικές ενότητες που δεν οριοθετούνται απαραίτητα από 
διοικητικά όρια. Εγγενές στοιχείο του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού είναι η ικανότητά του 
να θέτει χωρικές προτεραιότητες και να δίνει κατευθύνσεις για την προώθηση ολοκληρωµένων 
τοπικών δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να ενσωµατώνονται στις επιλογές για τις εκάστοτε 
χωρικές ενότητες.  

Ο σχηµατισµός των όποιων χωρικών στρατηγικών θα πρέπει να κινητοποιεί όλους τους 
ενδιαφερόµενους δρώντες, υπό τη λογική της εδαφικής διακυβέρνησης. Η εδαφική διακυβέρνηση 
περιγράφεται ως «µία διαδικασία οργάνωσης και συντονισµού δρώντων για την ανάπτυξη, αλλά 
και την προστασία κοινωνικού κεφαλαίου, προκειµένου να βελτιωθεί η εδαφική συνοχή σε όλα 
τα επίπεδα» (Βασενχόβεν κ.α. 2010: 59). Η ενδυνάµωση των σχέσεων διακυβέρνησης 
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(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010, CEC 2008a, CEC 2008b), προβάλλει ως πλαίσιο οικοδόµησης 
σχέσεων, συνεργειών και αλληλεπιδράσεων µεταξύ πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων σε 
διάφορες κλίµακες. Η χωρική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο θεωρείται ότι επιδιώκει να 
παράσχει «τοπικά συλλογικά αγαθά» (γνώση, υπηρεσίες, θεσµικό και κοινωνικό κεφάλαιο) που 
προσδίδουν συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα (Βασενχόβεν κ.α. 2010).  
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυνατότητα κατά τη διαµόρφωση και υλοποίηση του σχεδιασµού για 
ενεργοποίηση των τοπικών δρώντων (τοπικές διοικήσεις, επιχειρηµατικός τοµέας, κοινωνία των 
πολιτών κ.α.), θέτοντας ένα πλαίσιο που υποστηρίζει την «εκ των κάτω» δράση, όπως προωθεί η 
«κατά τόπους» προσέγγιση: «Ο εξωγενής φορέας που παρεµβαίνει για την οικονοµική 
διευκόλυνση των διάφορων περιοχών, θα πρέπει να έχει ένα ρόλο καθοδηγητή και να έχει 
κεντρικό ρόλο σε µία διαδικασία θεσµικής µάθησης» (Barca F., 2009: 29). Ο συµµετοχικός 
χωρικός σχεδιασµός αναδύει τις τοπικές προτιµήσεις και την τοπική γνώση, προωθεί τη 
δικτύωση και εποµένως είναι δυνατό να συµβάλει στη δηµιουργία κατάλληλων ολοκληρωµένων 
κατά τόπους πολιτικών. Οι στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης βοηθούν στην ενεργοποίηση των 
δρώντων στο να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά των τόπων τους και να προωθήσουν 
επενδύσεις µε περισσότερο βιώσιµα αποτελέσµατα (Koresawa A. & Konvitz J. 2001: 16).  

Ο χωρικός σχεδιασµός θεωρείται από πολλά κράτη µέλη ως ο βασικός µηχανισµός συντονισµού 
δρώντων σε διαφορετικούς τοµείς και διοικητικά επίπεδα (CEC 2008b: 4-5). Αναπόφευκτα 
προκύπτει  ο λειτουργικός του ρόλος στη διαµόρφωση και την εφαρµογή των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής µε προϋπόθεση την ενδυνάµωση των 
στοιχείων που λειτουργούν σύµφωνα µε την προσέγγιση της χωρικής διακυβέρνησης: 
στρατηγικός, ευέλικτος, να µη περιχαρακώνεται σε διοικητικά όρια, να εστιάζει σε λειτουργικές 
χωρικές ενότητες και επιπλέον, να υιοθετεί συµµετοχικές διαδικασίες. Αν ο ρόλος του χωρικού 
σχεδιασµού είναι να καθοδηγεί την ανάπτυξη στο χώρο (OECD 2001b: 11) τότε δύναται να 
αποκτήσει µία εξέχουσα θέση στις διαδικασίες που συνοδεύουν την προώθηση του στόχου της 
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, διαπνεόµενες από την «κατά τόπους» προσέγγιση.  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χωροτακτών (European Council of Spatial Planners) επισηµαίνει ότι η 
ανάγκη για µεγαλύτερη ολοκλήρωση των πολιτικών µέσω του χωρικού σχεδιασµού εντείνεται 
ακόµα περισσότερο µε την ενσωµάτωση της λογικής της εδαφικής συνοχής (Vogelij 2008). Η 
προσπάθεια αυτή είναι δυνατό να αναχαιτίζεται από τον τοµεακό κατακερµατισµό, τα διοικητικά 
σύνορα, τη µειωµένη δυνατότητα συµµετοχής πολλαπλών δρώντων, την αδυναµία συµφωνίας σε 
ένα όραµα, τον περιορισµένο βαθµό µάθησης και την έλλειψη ενσωµάτωσης της οικονοµικής και 
κοινωνικής διάστασης στο σχεδιασµό (ό.π.). ∆ιαπιστώνεται δηλαδή κι εδώ η ανάγκη για την 
ενσωµάτωση της λογικής της εδαφικής διακυβέρνησης στις πρακτικές χωρικού σχεδιασµού. 

 
5. Οι Πολιτικές της ΕΕ ως καταλύτης της Χωροταξίας στην Ελλάδα.  
Το ενδιαφέρον για το σχεδιασµό του χώρου που διαφαίνεται στις δραστηριότητες της ΕΕ κατά τη 
δεκαετία του 1990 επηρέασε σίγουρα τη διαµόρφωση της χωρικής πολιτικής των κρατών µελών, 
µεταξύ των άλλων και της Ελλάδας. Την εποχή εκείνη επανακάµπτει το ενδιαφέρον για τη 
χωροταξία, διαµορφώνεται νέα νοµοθεσία, γίνεται ευρύτατη αναγνώριση του σχεδιασµού του 
χώρου από την κοινή γνώµη, ενώ προβάλλονται θέµατα σχετικά µε τις συγκρούσεις χρήσεων γης 
και τη βλάβη που προκαλείται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (ΕΜΠ 2001).  

Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κυρίως µέσω των δεσµεύσεων Κοινοτικών 
κανονισµών και οδηγιών, των διαδικασιών που προβλέπονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αλλά 
και από αρχές και ιδέες που έχουν διεισδύσει στην πρακτική της διοίκησης. Η απουσία 
χωροταξικών σχεδίων δηµιουργούσε εµπόδια στην προσπάθεια αξιοποίησης των Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης τάση που εντάθηκε µε τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µετά την Ενιαία 
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Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986. Περιορισµοί στην απορρόφηση Κοινοτικών πόρων, αδυναµίες 
οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων και έργων και αποτυχίες στην επίτευξη στόχων αποτέλεσαν 
βασικούς παράγοντες προκειµένου να αναγνωρισθεί η ανάγκη διαµόρφωσης ουσιαστικού 
χωροταξικού σχεδιασµού ως πλαίσιο εξασφάλισης συνεργιών (Βασενχόβεν κ.α. 2010).  

Ο χωροταξικός σχεδιασµός επηρεάζεται από τις πολιτικές της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη, τη 
συνοχή και, αργότερα, τη χωρική διακυβέρνηση (Commission of the European Communities  
2001) αλλά και από το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Η επιρροή αυτή ήταν εµφανής 
στο νόµο περί χωροταξίας του 1999 (ν.2742), στο προσχέδιο του ΓΠΧΣΑΑ του 2000 που δε 
θεσµοθετήθηκε αλλά και στο εγκεκριµένο ΓΠΧΣΑΑ του 2008 όπως και στα Περιφερειακά 
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
διαπιστώνεται υιοθέτηση της σχετικής ορολογίας αλλά σηµαντικότερο στοιχείο αποτελεί η ουσία 
των προτάσεων που ενσωµατώθηκαν στα εθνικά κείµενα και που αντανακλούν την αντίληψη και 
τις προτεραιότητες των αντίστοιχων Κοινοτικών. Παράλληλα, είναι σηµαντική η πρόοδος στην 
κατανόηση της ανάγκης κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας στα πρότυπα των αρχών της 
χωρικής διακυβέρνησης (Βασενχόβεν κα, 2010) χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ο επιθυµητός 
συντονισµός µεταξύ των πολιτικών που εφαρµόζονται στη χώρα, ζήτηµα το οποίο υπονοµεύει 
την αποτελεσµατικότητά τους και υποβαθµίζει τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την παρούσα εργασία παρουσιάζει το διαπιστωµένο έλλειµµα συνέργιας µεταξύ χωρικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής, οριζόντια αλλά και κάθετα µεταξύ γεωγραφικών επιπέδων.  

 
6. Ζητήµατα συντονισµού των πολιτικών 59 
Ο συµπληρωµατικός ρόλος µεταξύ χωρικού σχεδιασµού και αναπτυξιακού προγραµµατισµού 
είναι γενικά αποδεκτός και προκύπτει καταρχήν σε επίπεδο διατυπωµένων στόχων στα σχετικά 
σε ισχύ σχέδια. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΓΠΧΣΑΑ, Ν.2742/99, ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) δίνει έµφαση στην υποστήριξη του διεθνούς ρόλου 
της χώρας και «στοχεύει στη διαµόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των 
αρχών της αειφορίας» µε ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής και της 
ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερες επιδιώξεις αποτελούν η «ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης 
και της χωρικής συνοχής» καθώς και η «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας» και «η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας». Αναγνωρίσιµη είναι η σηµασία που έχει 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  ως εργαλείο χωρικής ανάπτυξης καθώς δίνει 
έµφαση στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και στη δηµιουργία ανταγωνιστικών 
χωρικών ενοτήτων και πόλων ανάπτυξης. Είναι ωστόσο ενδεικτικό ότι οι χαρακτηριζόµενοι 
πόλοι ανάπτυξης (Αθήνα – Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα – Βόλος, Ιωάννινα, Καβάλα – 
Ξάνθη – ∆ράµα, Καλαµάτα, Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη – Πτολεµαΐδα, Ηράκλειο – 
Χανιά και Ρόδος) παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το εγκεκριµένο ΓΠΧΣΑΑ που 
ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση διακρίνοντας 4 κατηγορίες αναπτυξιακών πόλων: 
µητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), πρωτεύοντες εθνικούς πόλους (Πάτρα, δίπολο 
Λάρισα - Βόλος, Ιωάννινα,  δίπολο Ηράκλειο - Χανιά και δίπολο Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη), 
δευτερεύοντες και λοιπούς εθνικούς πόλους. Η ασυµφωνία αυτή υπονοµεύει και το ενδεχόµενο 
στήριξης στις κατευθύνσεις των δύο αυτών σχεδίων µιας πολιτικής οικιστικού δικτύου.  
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Οι κατευθύνσεις των πολιτικών αναπτυξιακού προγραµµατισµού και χωρικού σχεδιασµού 
προκύπτουν από ξεχωριστές διαδικασίες οι οποίες έχουν διαφορετική µεθοδολογία και 
φιλοσοφία προσέγγισης και προωθούνται από διαφορετικούς κεντρικούς φορείς (από το 2011 το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής αντίστοιχα). Η αµηχανία που διέπει το ρόλο και τη σχέση 
ανάµεσα τους είναι εµφανής και στα όσα προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. Η υλοποίηση 
των πολιτικών διαµορφώνεται σε δύο παράλληλα συστήµατα όπου κάθετα καθορίζονται 
δεσµευτικές, ιεραρχικές σχέσεις αλλά οριζόντια η σύνδεση παραµένει ανεπαρκής. 

Έτσι, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο (ΓΠΧΣΑΑ, Ν.2742/99) «οφείλει να εναρµονίζεται» µε τις 
κατευθύνσεις του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), που αποτέλεσε τη βάση των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, και από το 2007 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) ενώ σχετικά µε τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) αναφέρεται ότι «για την κατάρτισή τους λαµβάνονται υπόψη», (δηλαδή 
χωρίς να δεσµεύονται;), τα αναπτυξιακά προγράµµατα της περιφέρειας. Και τα δύο επίπεδα 
αποτελούν τη «βάση αναφοράς για το συντονισµό και εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών, 
προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων» των δηµόσιων φορέων ενώ αναφέρεται ότι «στο 
αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι 
δράσεις που προωθούν την εφαρµογή» του ΠΠΧΣΑΑ. Είναι φανερό ότι δίνεται κατ’ αρχήν 
προτεραιότητα στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό καθώς το Εθνικό Χωροταξικό εναρµονίζεται 
µε αυτόν αλλά σε επίπεδο περιφέρειας ο προσδιορισµός των σχέσεων δεν είναι σαφής και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο οι αναπτυξιακές δράσεις οφείλουν να υποστηρίζουν την υλοποίηση των 
κατευθύνσεων του Χωροταξικού σχεδιασµού.  

Η απροσδιοριστία της σχέσης αυτής είναι εµφανέστερη στην περίπτωση των Ειδικών 
(Τοµεακών) Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης τα οποία 
«εξειδικεύουν ή και συµπληρώνουν τις κατευθύνσεις» του Εθνικού Χωροταξικού, χωρίς να 
αναφέρεται στο νόµο καµιά εξάρτηση σε σχέση µε τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Η έλλειψη 
αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή που τα Ειδικά Πλαίσια αφορούν την οργάνωση 
κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών υποδοµών (σε ισχύ βρίσκονται τα 
Ειδικά Πλαίσια Βιοµηχανίας, Τουρισµού, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
Ιχθυοκαλλιεργειών).  

Για τα κατώτερα από το Περιφερειακό επίπεδα χωρικού σχεδιασµού προβλέπεται ότι «οφείλουν 
να εναρµονίζονται προς τις επιλογές» των εγκεκριµένων πλαισίων ανώτερου χωρικού επιπέδου 
(Ν.2742/99) χωρίς να αναλύονται σε πιθανές αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Μεµονωµένες 
αναφορές συναντάµε στις προδιαγραφές εκπόνησης των µελετών όπως για παράδειγµα στην 
περίπτωση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) κατά την εκπόνηση των οποίων «συνεκτιµάται, σε συσχετισµό και 
µε τα σχετικά προγράµµατα τοµεακών φορέων, η ανάγκη χωροθέτησης ζωνών οργανωµένης 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων» (Αποφ-9572/1845/00, ΦΕΚ-209/∆/7.4.2000). 
Ωστόσο, σε επίπεδο τοπικό ουσιαστικά δεν υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράµµατα µε κοινές 
προδιαγραφές όπως για παράδειγµα εκείνα που προβλέπονται από το Ν.1622/86 (ΦΕΚ92Α), που 
διέπει ως σήµερα τον οικονοµικό – αναπτυξιακό προγραµµατισµό της χώρας, χωρίς να έχει τύχει 
εφαρµογής ως προς τις συγκεκριµένες διατάξεις. Ο υλοποιηµένος αναπτυξιακός 
προγραµµατισµός παραµένει µη ολοκληρωµένος ως προς τα επίπεδα εφαρµογής του που 
περιορίζονται στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη σε κατώτερο 
χωρικό / διοικητικό επίπεδο. Η έλλειψη αυτή δηµιουργεί αναντιστοιχία µεταξύ των παράλληλων 
διαδικασιών σχεδιασµού µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν σαφείς εισροές ως προς τις 
αναπτυξιακές κατευθύνσεις για τα χωρικά σχέδια ούτε δυνατότητα άµεσης αλληλεπίδρασης 
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αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού στο επίπεδο αυτό ή πρόβλεψη ενίσχυσης της υλοποίησης 
του φυσικού σχεδιασµού µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων (Οικονόµου, 2009).  

Σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών και υλοποίησης του σχεδιασµού το θεσµοθετηµένο από το 
2008 ΓΠΧΣΑΑ δε θα µπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που 
προηγήθηκε. Οµοίως αµφισβητούµενη είναι και η σχέση µεταξύ Περιφερειακών Πλαισίων 
ΧΣΑΑ και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Το φαινόµενο αποδίδεται εν 
µέρει στην έλλειψη συνεργασίας των δύο κεντρικών φορέων. Τα βαθύτερα αίτια του συνολικού 
ελλείµµατος δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν, είναι σίγουρα ευρύτερα µε αφετηρία ίσως 
περιοριστικές επιστηµονικές και συντεχνιακές προσεγγίσεις (Ασπρογέρακας 2011).  

Η έλλειψη συγχρονισµού και συνέπειας µεταξύ των πολιτικών που στοχεύουν στην 
αναδιάρθρωση της οικονοµίας και το χωρικό σχεδιασµό σε διάφορες κλίµακες υπονοµεύει την 
αποτελεσµατικότητά τους ενώ εγκυµονεί κινδύνους υποβάθµισης για το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Για παράδειγµα, η νοµοθεσία κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις 
(Αναπτυξιακοί Νόµοι µε πιο πρόσφατο το Ν.3908/2011, ΦΕΚ39/Α) παρά το γεγονός ότι 
περιλαµβάνουν χωρικά κριτήρια στην κατανοµή των ενισχύσεων (µέσω του συστήµατος ζωνών) 
είχαν διαχρονικά αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα ως προς το στόχο επίτευξης ουσιαστικής 
αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων και ενδυνάµωσης της περιφερειακής οικονοµίας. 
Αποδυναµώνεται έτσι ένας βασικός ρόλος του χωρικού σχεδιασµού που είναι η υποστήριξη των 
αναπτυξιακών επιλογών µέσω ρυθµίσεων οργάνωσης του χώρου που επιτρέπουν την ορθολογική 
αξιοποίησή του από ανταγωνιστικές µεταξύ τους δραστηριότητες. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιλογή θα µπορούσε να είναι η ταυτόχρονη προώθηση 
διαµόρφωσης οργανωµένων υποδοχέων όπως οι Βιοµηχανικές Περιοχές 
(Ν.3982/2011/ΦΕΚ143Α περί Επιχειρηµατικών Πάρκων). Εδώ ο ρόλος του χωρικού σχεδιασµού 
µπορεί να είναι διττός. Κατ’ αρχήν εξυπηρετεί τον εντοπισµό των κατάλληλων υποδοχέων µε 
όρους στρατηγικού αλλά και φυσικού σχεδιασµού (οριοθέτηση επί του εδάφους) καθώς και την 
αποτελεσµατική διασύνδεση και εσωτερική οργάνωση των ενοτήτων. Ταυτόχρονα δίνει τη 
δυνατότητα  ρύθµισης του περιβάλλοντος χώρου, µε εργαλεία που θα απέτρεπαν τη χωροθέτηση 
των δραστηριοτήτων εκτός των εντοπισµένων ενοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν 
οι επιλογές του ΓΠΣ του ∆ήµου Σχηµαταρίου (βλ. ΦΕΚ 607/2010), όπου επιχειρείται ρύθµιση 
του χώρου σε µια ενότητα µε σηµαντικές υποδοµές και έντονη συγκέντρωση βιοµηχανικών και 
εµπορικών δραστηριοτήτων µε λειτουργία  σε εθνικό επίπεδο. Προτείνονται ζώνες οργάνωσης 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε ζώνες περιορισµού της ανάπτυξης και 
προστασίας ευαίσθητων περιοχών έτσι ώστε τελικά να διαµορφώνονται αντικίνητρα για τη 
χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων εκτός των προσδιορισµένων αναπτυξιακών ζωνών. 
Περιορίζεται έτσι το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της οργανωµένης και για το λόγο αυτό 
ακριβότερης γης, σε σχέση µε τον µη οργανωµένο χώρο της υπαίθρου που επιτρέπει 
οικονοµικότερη για τον επιχειρηµατία αρχική εγκατάσταση, έχοντας όµως αρνητικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον, καθώς προκαλεί συγκρούσεις µε άλλες δραστηριότητες αλλά και συνολικά 
υποβαθµίζει την προοπτική οργανωµένης ανάπτυξης του κλάδου περιορίζοντας την άµεση 
διαµόρφωση οικονοµιών κλίµακας.   

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι προβλήµατα συντονισµού υπήρξαν στο παρελθόν διατοµεακά 
µεταξύ χωρικής πολιτικής και πολιτικής για τον τουρισµό, τα δάση, τον αγροτικό χώρο, την 
βιοµηχανία κλπ. ∆ιαχωριστικές γραµµές και εµπόδια εµφανίζονται σε όλη την πυραµίδα της 
διοίκησης, δηλαδή και στις περιφέρειες και στις πρώην νοµαρχίες, δεδοµένης της επίδρασης των 
κεντρικών υπηρεσιών σε όλο το διοικητικό σύστηµα της χώρας, το οποίο αναπαράγει τον 
κατακερµατισµό που χαρακτηρίζει το κέντρο (Βασενχόβεν κ.α. 2010). 
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Σηµαντικές είναι επίσης οι ασυνέχειες µεταξύ επιπέδων χωρικού σχεδιασµού όπως στην 
περίπτωση της χωροταξίας και του υποκείµενου πολεοδοµικού σχεδιασµού στον οποίο δίνει 
κατευθύνσεις αλλά και η ανεπάρκεια των διαδικασιών διαµόρφωσης του σχεδιασµού. 
Ξεκινώντας από το επίπεδο των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του 
ν.2508/1997), έχει διαπιστωθεί, ότι κατά την εκπόνηση των µελετών υφίσταται έλλειµµα 
στήριξης και επαρκών κατευθύνσεων από τα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Το πρόβληµα 
εντοπίζεται κυρίως σε σχέση µε τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης που σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να παράσχουν επαρκείς και 
λειτουργικά συνεκτικές κατευθύνσεις στον υποκείµενο σχεδιασµό (ΙΤΑ, 2006). Το Ρυθµιστικό 
Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ), το οποίο βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαδικασία αναθεώρησης, 
παραµένει σε ισχύ από το 1985 (ν. 1515/85, περιορισµένες τροποποιήσεις: ν. 1955/91 και ν. 
2730/99), µε αποτέλεσµα χωρικοί µετασχηµατισµοί (µεταλλαγές χρήσεων, κέντρων, κλπ), 
σηµαντικές παρεµβάσεις όπως τα ολυµπιακά έργα, αλλά και πιο σύγχρονες θεωρήσεις 
(περιβάλλον, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, κλπ) ακόµα να µην έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί 
ουσιαστικά σε ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο. Παράλληλα, το θεσµικό πλαίσιο για τις 
αναπλάσεις υποβαθµισµένων περιοχών των πόλεων (κεφάλαιο Β΄ ν.2508/97 και άρθρο 12 ν. 
2742/1999) είναι ακόµα εξαιρετικά αδύναµο και δεν ανταποκρίνεται στον ενδεχόµενο ρόλο να 
κατευθύνει σηµειακές αναπτυξιακές παρεµβάσεις βάσει του υπερκείµενου σχεδιασµού. 

 
7. Προοπτικές συνεργιών χωροταξίας και αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ µέσω του 
περιφερειακού σχεδιασµού.  
Στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαµόρφωσε η οικονοµική κρίση µε αφετηρία για την Ελλάδα το 
2009 και κάτω από την οµπρέλα της πολιτικής της Εδαφικής Συνοχής, ο χωροταξικός 
σχεδιασµός καλείται να προσδιορίσει το ρόλο του σε συνέργια µε την αναπτυξιακή πολιτική. 
Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καταγραφεί ο διατυπωµένος σκεπτικισµός σε σχέση µε τη 
χρησιµότητα των κειµένων της ΕΕ τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται ως φλύαρα και γενικόλογα 
ενώ υφίσταται δυσκολία στην αναζήτηση κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής που όπως 
αναφέρθηκε αποτελεί πεδίο πολιτικής µε εθνική και όχι Κοινοτική αρµοδιότητα (ΕΣΧΣΑΑ 
2011). Ωστόσο, θα πρέπει απαραίτητα να συνδεθούν µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, 
οι επιλογές που διατυπώνονται µε προφανή χωρική διάσταση, αλλά και εκείνες που αφορούν τις 
διαδικασίες αναπτυξιακού προγραµµατισµού, όπως είναι οι πολύ αυστηρά δεσµευτικές και πλέον 
περιορισµένες προτεραιότητες. Μια σχετική αφορµή αποτελεί η διαδικασία αξιολόγησης και 
αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ)60 για τους λόγους που αναλύονται στη συνέχεια.  

Σε µια περίοδο όπου οι σηµαντικές εξελίξεις στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία έχουν 
δηµιουργήσει περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα, είναι απαραίτητος ο 
προσδιορισµός σταθερών προτύπων σε σχέση µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα κληθεί η 
χώρα να εφαρµόσει στο άµεσο µέλλον. Τα πρότυπα αυτά µπορούν να αναζητηθούν στην 
πολιτική της ΕΕ που πρόκειται να καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τις επιλογές σε εθνικό επίπεδο. Ως 
βασικά κείµενα σε µια τέτοια προσπάθεια, τα οποία δίνουν σήµερα το στίγµα πολιτικής της Ε.Ε. 
για το χώρο θα πρέπει να αναφερθούν η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 5η Έκθεση για τη Συνοχή 
και, σε µικρότερο βαθµό, η νέα Χωρική Ατζέντα 2020. Συνολικά τα παραπάνω κείµενα πολιτικής 
της ΕΕ θα αποτελέσουν οδηγό και για το σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Η 
εναρµόνιση των στόχων και κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ µε αυτά µπορεί να λειτουργήσει ως 
πλαίσιο αναβάθµισης του ρόλου της χωροταξίας δίνοντας τη δυνατότητα καθορισµού των 

                                                 
60

 Πληροφορίες (πρόσβαση 01/06/12): 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=320&language=el-GR 
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στρατηγικών επιλογών για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό στο επίπεδο της περιφέρειας. 
Επιπλέον, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η συρρίκνωση των αµιγώς εθνικών χρηµατοδοτικών 
εργαλείων για τα επόµενα χρόνια. Η επιτεύξιµη, µέσω της παραπάνω προσέγγισης, εναρµόνιση 
των κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασµού µε εκείνες του επόµενου προγραµµατικού πλαισίου 
δύναται να εξασφαλίσει αποτελεσµατικότερη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ∆ράσης από τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και άρα αυξηµένο ρεαλισµό ως προς την επίτευξη των στόχων 
και την εφαρµογή των κατευθύνσεών του. 

Μεθοδολογικά, η επίτευξη συµβατών κατευθύνσεων ανάµεσα στο χωρικό σχεδιασµό και τον 
αναπτυξιακό προγραµµατισµό µιας περιφέρειας ξεκινά από τη συνέργεια και αξιοποίηση των 
κατευθύνσεων που προκύπτουν από τα σχετικά σχέδια µε απαραίτητη την ενδεχόµενη άτυπη 
ανατροπή της µη δεσµευτικότητας του αναπτυξιακού προγραµµατισµού στη διαδικασία 
διαµόρφωσης του χωρικού σχεδιασµού.  

 

∆ιάγραµµα 1: Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασµός και η θέση του ΠΠΧΣΑΑ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Χωρικός  Αναπτυξιακός 

    

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 

Γενικό και Ειδικά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 

 
Πολιτικές και Αναπτυξιακά 

Προγράµµατα Εθνικού 
επιπέδου (π.χ. ΕΣΠΑ) 

Εναρµόνιση 

 
χωρίς 

δέσµευση 
 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Πολιτικές και αναπτυξιακά 
Προγράµµατα επιπέδου 
Περιφέρειας (π.χ. ΠΕΠ) 

Αξιοποίηση  

  

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 

Ρυθµιστικά Σχέδια, Γενικά 
Πολεοδοµικά Σχέδια και 

λοιπά σχέδια χρήσεων γης, 
Ειδικές Περιβαλλοντικές 

Μελέτες, ΒΕΠΕ, ΠΟΤΑ κ.α.  

 

Αναπτυξιακά µεγέθη και 
δείκτες, τοπικά έργα και 
δράσεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, κλπ. 

    

 
Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα το ΠΠΧΣΑΑ εναρµονίζεται µε τον υπερκείµενο 
σχεδιασµό και αξιοποιείται για την κατάρτιση υποκείµενων σε σχέση µε το επίπεδο χωρικής 
αναφοράς σχεδίων, προγραµµάτων και πολιτικών (∆ιάγραµµα 1). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει η διερεύνηση της αξιοποίησης του ΠΠΧΣΑΑ στο υποκείµενο επίπεδο καθώς µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο εισροής. π.χ. η ενδεχόµενη συστηµατική µη εναρµόνιση της 
προτεινόµενης από τα µεταγενέστερα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια χωρικής οργάνωσης µε τις 
κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ θα προβληµάτιζε ως προς το ρεαλισµό τους. 
Τέτοιου είδους διαπιστώσεις µπορούν να αποτελέσουν παραµέτρους ως προς τις επιλογές 
αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ στο πλαίσιο ενός αµφίδροµου ελέγχου εφαρµογής του σχεδιασµού 
σε αλλεπάλληλα χωρικά επίπεδα. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα πλαίσιο άτυπης, εκ των κάτω 
τροφοδοτούµενης διαδικασίας σχεδιασµού που συνάδει των αρχών της χωρικής διακυβέρνησης 
και των κατευθύνσεων της «κατά τόπους» προσέγγισης. 

Η ποιότητα της ανάλυσης σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από την ποιότητα των εισροών όπως και 
από τα κριτήρια και προϋποθέσεις αξιολόγησης και επεξεργασίας τους. Ως σηµαντική 
παράµετρος αναγνωρίζεται η πρόσφατα ενηµερωµένη και άρα επίκαιρη προς επεξεργασία 
πληροφορία. Αυτό ισχύει τόσο για τα αντικειµενικά στοιχεία (στατιστικά στοιχεία, δείκτες, κλπ) 
όσο και για τα ποιοτικά (προσεγγίσεις, κατευθύνσεις πολιτικής, κλπ). Στην παρούσα συγκυρία 
είναι χαρακτηριστικό ότι τα σηµαντικότερα κείµενα Χωρικών Σχεδίων και πολιτικής (Γενικό και 
Ειδικά ΠΧΣΑΑ, ΕΣΠΑ 2007-13) έχουν διαµορφωθεί πριν το 2008 και άρα δεν έχουν 
συνυπολογιστεί σε αυτά οι πιθανές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Προκειµένου να 
διαµορφωθεί ένα ρεαλιστικό στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης της περιφέρειας θα ήταν σκόπιµο να 
δοθεί αυξηµένη βαρύτητα στην ανάλυση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της ΕΕ όπως 
εκφράζονται κυρίως από την εφαρµογή της πολιτικής συνοχής.  

Το σύνολο των παραπάνω κατευθύνσεων δύναται να διαµορφώσει ένα πλέγµα κριτηρίων 
αξιολόγησης του ΠΠΧΣΑΑ και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στις κατευθύνσεις αναθεώρησής του 
µε (α) άµεση επιδίωξη τη συνέργεια χωροταξίας και οικονοµικού προγραµµατισµού και (β) 
στρατηγικό στόχο την ενδυνάµωση του συντονιστικού ρόλου της χωροταξίας ως προς την 
ολοκλήρωση πολιτικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

 
Συµπεράσµατα 
Το γεγονός ότι η χωροταξική πολιτική αποτελεί πεδίο µε εθνική και όχι κοινοτική αρµοδιότητα 
αποτελεί σίγουρα ένα ουσιαστικό λόγο για τον οποίο αυτή δεν είναι διακριτά διαµορφωµένη στο 
επίπεδο της ΕΕ. Επιπλέον, είναι καταγεγραµµένη η δυσπιστία για την ουσιαστική χρησιµότητα 
των κειµένων της ΕΕ σχετικά µε το χωρικό σχεδιασµό καθώς συχνά χαρακτηρίζονται ως φλύαρα 
και γενικόλογα χωρίς ευκρινείς κατευθύνσεις. Το σηµαντικότερο, ως τώρα, κείµενο της ΕΕ µε 
περιεχόµενο χωρικής πολιτικής, το ΣΑΚΧ, έτυχε συνολικά αµφιλεγόµενης εφαρµογής ως προς 
την έκταση και τη σηµασία της. Έχει άλλωστε διατυπωθεί η άποψη ότι τα ουσιώδη συστατικά 
µιας χωροταξικής πολιτικής της Ε.Ε. βρίσκονται στην περιφερειακή καθώς και σε τοµεακές 
πολιτικές (π.χ. των µεταφορών ή της διασυνοριακής συνεργασίας), που επηρέασαν πολύ 
περισσότερο την ανάπτυξη του εδάφους της Ε.Ε. από το ΣΑΚΧ (Καµχής 2007). Ωστόσο, 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν παραδείγµατα, όπως της Ελλάδας, που αποδεικνύουν 
ότι το ΣΑΚΧ επηρέασε έντονα τη διαµόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής και δοµών.  

Η εισαγωγή της έννοιας της εδαφικής συνοχής στις Συνθήκες της ΕΕ και οι σχετικές 
διατυπωµένες προτεραιότητες για το χωρικό σχεδιασµό δηµιουργούν προσδοκίες για µεγαλύτερη 
δραστηριοποίηση της Κοινότητας στον τοµέα της χωροταξίας. Όπως προέκυψε από τη σχετική 
ανάλυση των κειµένων της ΕΕ η βασική επιδίωξη αφορά την καθοδήγηση των χωρικών 
επιπτώσεων των πολιτικών επιτρέποντας ταυτόχρονα τον καλύτερο συντονισµό τους µε στόχο 
την ολοκλήρωση τους οριζόντια, µεταξύ των διαφορετικών τοµέων, όσο και κάθετα, µεταξύ των 
επιπέδων διοίκησης. Πρόκειται για µια επιδίωξη την οποία δεν πέτυχε το ΣΑΚΧ και επανέρχεται 
φιλόδοξα σε ένα περισσότερο οργανωµένο και ώριµο πλαίσιο.  
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Η εδαφική συνοχή και τα εργαλεία υλοποίησής της, όπως η «κατά τόπους προσέγγιση» 
προβάλλουν ως αναπόσπαστα στοιχεία διαµόρφωσης και υλοποίησης του αναπτυξιακού 
πλαισίου της ΕΕ. Ενός πλαισίου που ωστόσο είναι πιθανό να αναδιαµορφωθεί προσαρµοζόµενο 
στις ιδιαίτερες συνθήκες που προκαλεί η οικονοµική κρίση. Σε κάθε περίπτωση, η χωροταξία 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν ένα αυξηµένο ρόλο στην πλαισίωση των 
πολιτικών της ΕΕ. Ο στρατηγικός σχεδιασµός µέσα από την προσέγγιση της «κατά τόπους» 
λογικής, είναι δυνατό να οργανώνει διάφορες χωρικές κλίµακες θέτοντας χωρικές 
προτεραιότητες και δίνοντας κατευθύνσεις για την προώθηση ολοκληρωµένων τοπικών δράσεων. 
Πρόκειται για ρόλο που προβάλλει ως βασικός µηχανισµός συντονισµού δρώντων µε δυνατότητα 
να καθοδηγεί την ανάπτυξη στο χώρο σε πολλά κράτη - µέλη (OECD 2001b: 11) αναβαθµίζοντας 
τον αναπτυξιακό ρόλο του σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή βέβαια ίσως 
εκφράζει και την αγωνία για «εκ των κάτω» ανάπτυξη σε κρίσιµη συγκυρία και σε επίπεδο που 
είναι ίσως περισσότερο αναγνωρίσιµα τα πιθανά συγκριτικά πλεονεκτήµατα χωρίς ωστόσο να 
χαθεί η δυνατότητα κεντρικού σχεδιασµού και ελέγχου. 

Ο ρόλος της χωροταξίας προβάλλει ουσιαστικότερος µέσα από την προώθηση του στόχου της 
εδαφικής συνοχής, ως εργαλείο συντονισµού και ολοκλήρωσης πολιτικών αλλά και ρύθµισης και 
κινητοποίησης «κατά τόπους» αναπτυξιακού δυναµικού. Προϋπόθεση, η ενδυνάµωση των 
στοιχείων που λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της χωρικής διακυβέρνησης, δηλαδή µεταξύ 
άλλων, ευελιξία, συµµετοχικότητα και εστίαση σε λειτουργικές χωρικές ενότητες χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισµούς. Ο ρόλος αυτός βέβαια παραµένει αµφισβητήσιµος καθώς δεν 
κατοχυρώνεται µέσα από ξεκάθαρα διαµορφωµένες πολιτικές ή εργαλεία. Παράγοντας µε 
απροσδιόριστη σηµασία είναι ο βαθµός της οικειοθελούς ενσωµάτωσης των κατευθύνσεων 
εδαφικής συνοχής σε εθνικό και κατώτερο επίπεδο. ∆εν πρέπει επίσης να παραβλέπεται ότι και 
το ΣΑΚΧ, πέραν της όποιας επίσηµης εφαρµογής, είχε σηµαντική ανεπίσηµη επίδραση στη 
χωρική σκέψη. Παράλληλα, η ενδεχόµενη επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης ως απόρροια της 
οικονοµικής κρίσης θέτει σε ένα νέο πλαίσιο και το µακροπρόθεσµο ρόλο του χωρικού 
σχεδιασµού στη µελλοντική Ευρώπη µε την πιθανή διαµόρφωση νέων πολιτικών ίσως και σε 
υπέρβαση των ως τώρα γνωστών αρχών λειτουργίας της ΕΕ. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας έγινε φανερό ότι απουσιάζει η ζητούµενη αποτελεσµατική 
οριζόντια συνεργασία µεταξύ πολιτικών αλλά και η κάθετη συνέχεια µεταξύ επιπέδων 
εφαρµογής τους, έλλειµµα το οποίο θέτει σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία των διακηρυγµένων 
στόχων, περιορίζει την αποτελεσµατικότητα των ρυθµιστικών και αναπτυξιακών εργαλείων τους 
και εµποδίζει τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου στρατηγικού σχεδιασµού. Αν και 
διαπιστώνονται βήµατα προόδου, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα οποία οφείλονται κυρίως στις 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, χωρικός σχεδιασµός και αναπτυξιακός προγραµµατισµός δε 
συνθέτουν συµπληρωµατικές πολιτικές ενώ από τις διαδικασίες διαµόρφωσής τους απουσιάζει η 
συνέργια που θα εξασφάλιζε συνοχή και αποτελεσµατικότητα, ανεξάρτητα από την κλίµακα 
εφαρµογής τους. Η πολιτεία έχει προβλέψει µηχανισµούς (όπως οι Επιτροπές Συντονισµού της 
Κυβερνητικής Πολιτικής) που όµως δε φαίνεται να αποδίδουν. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί 
και περισσότερο καινοτόµες, ίσως και αιρετικές θέσεις, όπως η ενοποίηση των υπηρεσιών και 
διαδικασιών καθορισµού του χωρικού και αναπτυξιακού προγραµµατισµού (ΕΣΧΣΑΑ 2011). 
Πιθανά βήµατα προς την επίτευξη ολοκληρωµένων προσεγγίσεων σχεδιασµού θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν αποτελεσµατικότερους µηχανισµούς και δοµές συνεργασίας µεταξύ των 
αρµόδιων φορέων, πιθανές παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο για αποσαφήνιση των όποιων 
σκοτεινών σηµείων στις σχέσεις µεταξύ των εργαλείων υλοποίησης της πολιτικής, υιοθέτηση 
των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων σε επίπεδο εθνικό αλλά και περιφερειακού σχεδιασµού και 
ανάπτυξης καθώς και αποκατάσταση των λειτουργικών σχέσεων, κάθετα, ανά επίπεδο 
σχεδιασµού.  
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Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται µια πρόταση για τη διαµόρφωση αντικειµενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης και αναθεώρησης των ΠΠΧΣΑΑ µε έµφαση στον προσδιορισµό σταθερών και 
επίκαιρων κατευθύνσεων σε ένα ρευστό µακροσκοπικό περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι πρόκειται 
για ρεαλιστική και άµεσα εφαρµόσιµη προσέγγιση, αποτελεσµατική ως προς το στόχο της 
επίτευξης των ζητούµενων συνεργιών µε την ενδυνάµωση του συντονιστικού ρόλου της 
χωροταξίας σε σχέση µε την ολοκλήρωση πολιτικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας.  
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Περίληψη  
Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται ένα αναδυόµενο µοντέλο αυτοδιάθεσης περιφερειών 

διαµέσου του Ευρωπαικού υφιστάµενου θεσµού. Πρόκειται για µία µεταµόρφωση της 

Ευρωπαικής Ένωσης των Κρατών σε µία Ευρώπη των Περιφερειών. Η ανερχόµενη 

διαδικασία αυτονόµησης εδαφικών µειονοτήτων καταδεικνύει την αναγκαιότητα 

αναδιάρθρωσης της καθεστηκυίας σύστασης και σχέσης Κρατών – περιφερειών και την 

δηµιουργία ανάπτυξης ενός ασύµµετρου µοντέλου µε γεωµετρικές µεταβλητές. Εν 

προκειµένω, το πολυδιάστατο ευρωπαικό διακύβευµα σε συνάρτηση µε τις εδαφικές 

διεκδικήσεις οδηγεί αναπόφευκτα σε µία ανακατάταξη στο εσωτερικό του  εκάστοτε 

Κράτους ούτως ώστε να συµπεριληφθούν µοντέλα είτε αυτοδιάθεσης είτε ακόµη και 

ολοκληρωτικής εδαφικής απόσχισης. Η ανάδυση αυτής της εδαφικής/περιφερειακής 

πολιτικής αυτονόµησης ξεπερνά τις θεωρίες του κλασσικού ρεζιοναλισµού. Αντιθέτως, 

προκύπτει από µία πολυσύνθετη πολιτική διαδικασία που διανύει µία περίοδο εντροπίας 

ένεκα της επικρατούσας άναρχης κατάστασης στο πυρήνα της Ευρωπαικής ένωσης. Η 

εξέλιξη της έννοιας των περιφερειακών συνόρων παραπέµπει σε µία µεταµοντέρνα 

αντίληψη ενός ασύµµετρου µοντέλου η οποία εκφράζεται µέσω της περιφερειακής 

συνείδησης που θα µπορούσε κάλλιστα να µετατραπεί σε µία πολιτική ιδεολογία και δη να 

οδηγήσει στην δηµιουργία ενός αυτόνοµου Κράτους.  

 

Λέξεις κλειδιά : περιφέρεια – Σύνορα – Αυτοδιάθεση – Ρεζιοναλισµός - 

Μεταµοντερνισµός 

 
Εισαγωγή  
Η ευρωπαική ανοικοδόµηση παρουσιάζεται ως µία πολιτική εµπειρία που φαίνεται να έχει την 
ικανότητα, σύµφωνα µε τον Karl Deutsch να ξεπεράσει τον εθνικισµό(1). Η θεωρία αυτή 
βασίζεται, τα τελευταία χρόνια, στις πολυάριθµες ενδείξεις που µαρτυρούν µία φθορά 
πατριωτισµού, µία παρακµή του εθνικού αισθήµατος κυρίως στις νέες γενιές. Το αίσθηµα της 
εθνικής υπερηφάνειας, η επιθυµία υπεράσπισης της χώρας, εν καιρώ πολέµου, έχουν 
εξασθενήσει, κι αυτό ένεκα του ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ξεφύγει από τα αρχαϊκά 
ιστορικά µοντέλα κι οδεύουν προς ένα όραµα εγγύτερο της διεύρυνσης των οριζόντων, των 
νοοτροπιών, των πολιτισµών ανοίγοντας την οδό προς το κοσµοπολίτικο. Η τάση αυτή 
παρατηρείται, επιπροσθέτως, στους γειτονικούς λαούς, όπως στη Γαλλία και στην Γερµανία, που 
καθίσταται ανάγκη καθώς και συνάµα επιθυµία, το γεγονός ν’ανήκουν σε µία ευρωπαική 
κοινότητα. Τάση, ίσως, συνυφασµένη µε την παρακµή του εθνικισµού (2);  Η ανάδυση µιας 
ευρωπαικής υπερεθνικής συνείδησης θα µπορούσε να θεωρηθεί αιτία εθνικής παρακµής αλλά 
δίχως άλλο δεν είναι η µόνη. Η πολιτισµική, πολιτική, κοινωνική και οικονοµική  
επαναξιολόγηση καθώς και το µέλλον που εµφανίζεται ευνοϊκό, στα µάτια των κοινωνιών, 
διαµέσου του ευρωπαικού θεσµού, τις ωθεί να στραφούν προς το καινούριο κι άγνωστο, έµπλεο 
ελπίδων και υποσχέσεων. Σαφώς, η προσκόλληση των πολιτών ως προς την ταυτότητά τους 
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εµµένει ακόµη σε σηµαντικό βαθµό όπως στην περίπτωση της ∆ανίας ή της Μεγάλης Βρετανίας 
σε συνάφεια µε ένα έντονο αντιευρωπαικό συναίσθηµα. Αντιθέτως, θα λέγαµε ότι, τουλάχιστον 
µέχρι πρότινος,  η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούσαν µία θετική ευρωπαική στάση. 

Α.  Εθνικισµός και κινήµατα αυτονόµησης 
1.Αναδυόµενα αυτονοµιστικά κινήµατα 
Ο εθνικισµός παρουσιάζεται ως µία δύναµη αντίδρασης ενάντια στην ευρωπαική ένταξη υπό τη 
µορφή ενός εθνικού λαϊκισµού(3). Η αντι-ευρωπαική συµπεριφορά εθνικιστών εκδηλώνεται 
µέσω των εθνικών χωριστικών/αποσχιστικών κινηµάτων που αντιπροσωπεύουν µία ισχυρή, 
απόλυτη ιδεολογία, απορρίπτοντας την ευρωπαική ιδέα (4). Η πιο γνωστή αντι – ευρωπαική 
στάση είναι εκείνη του Vlaams Blok στο Βέλγιο και της Συµµαχίας του Βορρά (Lega Nord – 
Northern League for the Independence of Padania(5) υπό την ηγεσία του Umberto Bossi, οι 
οποίοι αποσκοπούν στην απόσπαση του Βορρά από την υπόλοιπη επικράτεια και διεκδικούν την 
ανεξαρτησία των περιφερειών – Φλάνδρας – Παντανίας – δηλαδή την σύσταση καινούριων 
Κρατών που θα προστατεύουν τις «υπό απειλή» ταυτότητες που τείνουν να αφανιστούν ένεκα 
των αναδυόµενων συνόρων που φέρει το ευρωπαικό σχέδιο (6). 

Τα αυτονοµιστικά κινήµατα, το Σκωτικό Εθνικό Κόµµα (Scottish National Party – SNP), το 
Κόµµα Σύγκλησης κι Ένωσης της Καταλονίας (Democratic Convergence and Union of 
Catalonia), το Εθνικό Κόµµα Βάσκων (Basque National Party), το Κόµµα των Χριστιανο-
δηµοκρατών στην Φλάνδρα (Christian Social Party) θεωρούν ότι µία Οµοσπονδιακή Ευρώπη θα 
δύνατο να περιορίσει την εξουσία του κεντρικού Κράτους και ταυτοχρόνως να ενδυναµώσει 
αυτήν των περιφερειών. Σκοπός των κινηµάτων είναι η διεύρυνση των θεσµικών αρχών στο 
εσωτερικό των υφιστάµενων Κρατών. Συνεπώς οι ιθύνοντες, όπως ο Pujol στην Καταλονία από 
το 1980 -2003 µε την άνοδο του στο περιφερειακό αξίωµα εφάρµοσε µία «παραδιπλωµατία» που 
στοχεύει στην ανάπτυξη του ρόλου της περιοχής τους στην διεθνή αρένα και αποσκοπεί στο να 
την επιβάλλει ως ένα Κράτος per se, ακυρώνοντας την εξάρτησή τους στο Ισπανικό Κράτος. Η 
ενδο –περιφερειακή συνεργασία ευνοείται διαµέσου ενός δικτύου που ενώνει την Καταλονία µε 
την Βάδη – Βυρτεµβέργη, µε την Λοµβαρδία, την περιοχή Rhône – Alpes, και την Ουαλία. Κατά 
την άποψη των εθνικιστικών κινηµάτων, η Ευρώπη οφείλει ν’αλλάξει προσανατολισµό και να 
περάσει από την Ευρώπη των Κρατών - Μελών σε µία Ευρώπη των περιφερειών. 

 
2. Μετεξέλιξη εννοιών  
Σε συνέχεια των ανωτέρω προτάσεων – διεκδικήσεων, ο ευρωπαικός θεσµός παρεκκλίνει από 
τον πρωταρχικό σκοπό και περνά από ένα σύγχρονο σύστηµα σε ένα πλαίσιο – µίας 
µεταµοντέρνας θεωρίας. Η ευρωπαική ένωση θα µπορούσε να είναι ο διάδοχος ενός 
ιµπεριαλισµού, µία αρχαϊκή έννοια που έσβησε µε το πέρασµα των χρόνων κι αντικαταστάθηκε 
από µεταµοντέρνες θεωρίες, µε µία περιφερειακή εξέγερση, που είχαν ως απόρροια την 
µεταλλαγή των εννοιών κι αρχών του ίδιου του θεσµού. Οι ρόλοι στην ευρωπαική αρένα 
αλλάζουν διαρκώς και καινούρια µοντέλα αναδύονται (7). Πλέον δεν τίθεται θέµα Ευρωπαική 
Ένωσης. Το σύστηµα, δίχως άλλο, βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης ενός καινούριου 
οικοδοµήµατος - συστήµατος που θα περιλαµβάνει και εξυπηρετεί το σύνολο της κοινότητας 
υπό, πιο επιεικείς, όρους.  

Εντούτοις, δεδοµένου ότι η εθνική ταύτιση εµµένει σε µερικούς, υπό µορφή προσκόλλησης στο 
Κράτος – έθνος, καταδεικνύει ότι η Ευρώπη απέχει αρκετά από µία εποχή µετα-εθνικιστική. 
Σαφώς, σε µερικές περιπτώσεις δεν εκλείπει η πεποίθηση ότι το Κράτος – Έθνος δεν είναι πλέον 
ένα ιδανικό πλαίσιο έκφρασης των πολιτών κι εκτιµούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εδραιωθεί 
ένα πολιτικό ευρωπαικό πλαίσιο(8). Αναφορικά µε το θέµα της Ευρωπαικής Ένωσης ο 
κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, Jurgen Habermas σχολιάζει ότι είναι το πρώτο παράδειγµα µιας 
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∆ηµοκρατίας πάνω από το Εθνικό Κράτος (9). Το σχέδιο αυτό δεν εµπλέκει τη δηµιουργία ενός 

ευρωπαικού εθνικισµού διότι το να φέρουµε σε ένα επίπεδο τις ταυτότητες των Κρατών – µελών 

και να τις συγχωνεύσουµε σε ένα έθνος µε την επονοµασία της Ευρώπης δεν είναι ούτε δυνατόν 

µήτε επιθυµητό (10). 

Β. Εδαφική & Πολιτισµική Αυτονόµηση 
1.Οµοσπονδιακός – Αυτοκρατοριακός Παραλληλισµός 
Παρουσία των εθνικών κινηµάτων µειονότητας, αρκετά Κράτη της ∆υτικής Ευρώπης, όπως η 
Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισαν να προβούν σε εδαφική 
παραχώρηση προς αποφυγήν απειλών της εθνική τους ακεραιότητας. Μολονότι τα Κράτη αυτά 
είναι στην πλειοψηφία επισήµως «µονο-εθνικά», οι µειονότητές τους βρέθηκαν αντιµέτωπες µε 
σκληροπυρηνικές θέσεις διότι τα πολιτισµικά τους δικαιώµατα εµφανίστηκαν πρόωρα και η 
πολιτική τους πίστη τέθηκε ύπο αµφισβήτηση. Στο παρελθόν, σε ένα αυτοκρατορικό Κράτος, η 
πίστη – θέση ήταν γραµµική και δίχως αµφισηµίες, και το κυβερνητικό ισχύον σύστηµα είχε 
µηχανικό χαρακτήρα. Τουναντίον, το οµοσπονδιακό Κράτος αναδύει µία πλουραλιστική τάση, 
εφόσον οι πολίτες θεωρούνται ως ανεξάρτητοι πολιτικοί συµµετέχοντες σε πολλές αρένες 
εξουσιών ταυτοχρόνως. Επιλέγουν κυβερνητικούς εκπροσώπους τουλάχιστον από δύο επίπεδα 
διαφορετικών ανταγωνιστικών παρατάξεων. Ο διάλογος και η πεποίθηση διατηρεί τη 
σταθερότητα µέσα στην Οµοσπονδία ενώ ο εξαναγκασµός και το ηγετικό καθεστώς διατηρεί τη 
σταθερότητα των Αυτοκρατοριών. Η σχέση ανάµεσα στο κέντρο και την περιφέρεια στο πλαίσιο 
της Αυτοκρατορίας και της Οµοσπονδίας είναι θεµελιωδώς διαφορετική. Συγκεκριµένα, η 
παρουσία των περιφερειών, απόρροια σύστασης µελών, κατέχοντας έναν κάποιο βαθµό 
ανεξαρτησίας, ακολουθεί το πρότυπο της Οµοσπονδίας, κι αυτό διότι η Αυτοκρατορία δεν 
διαθέτει παρά ένα κέντρο και µία περιφέρεια, στοιχεία µεµονωµένα, που µπορούν να έρθουν σε 
επαφή µόνον µέσω παρέµβασης κεντρικών κυβερνητικών θεσµών. 

Αναλύοντας τα δύο προαναφερθέντα καθεστώτα, καθίσταται έκδηλο το γεγονός ότι είναι εφικτό 
να εδραιωθούν αρκετά παράλληλα σχήµατα ανάµεσα σε µία Αυτοκρατορία και µία Οµοσπονδία 
εξαιτίας των βασικών στοιχείων που µοιράζονται και της αµοιβαίας επιρροής που ενυπάρχει υπό 
ποικίλες έννοιες(11). Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται,  οι δύο αυτές αρχές αλληλοσυσχετίζονται 
γενετικά. Βέβαια, σε καµία περίπτωση δεν υπονοείται ότι η εκδήλωση αυτού του φαινοµένου 
έχει κοινή προέλευση µε την ύπαρξη µιας επιτυχηµένης αυτοκρατορικής δοµής και µερικών 
χαρακτηριστικών σε σχέση µε το ενδεχόµενο να συµβάλλει στη δηµιουργία µιας Οµοσπονδίας 
(12). Η ευρωπαική ιστορία εχεί αποδείξει πλειστάκις ότι το αυτοκρατορικό παρελθόν µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στον θρίαµβο του πολιτικού οµοσπονδιακού συστήµατος όταν αυτή η 
Αυτοκρατορία καταρρεύσει. Επι παραδείγµατι, η βρετανική αυτοκρατορία συνέβαλε 
καθοριστικά στη διάδοση οµοσπονδιακών αρχών στις προγενέστερές τους κατοχές-κυριαρχίες. 

Επιπλέον, όσο η Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική τα εναλλακτικά οµοσπονδιακά σενάρια ήταν 
λιγότερα. ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι ο φεντεραλισµός παίζει πρωταρχικό ρόλο στην πολιτική και 
πολιτισµική αυτοδιάθεση των ευρωπαικών εθνών. Οι αυτοκρατορικές αποικίες, δηµιουργήµατα 
των ευρωπαικών εξουσιών, άφησαν µία πλούσια οµοσπονδιακή κληρονοµιά. Στην περίπτωση της 
Μεγάλης Βρετανίας, ως προς το θέµα των νοµοθεσιών της χώρας µέχρι το ΧΧΙο αιώνα, 
ασχολείτο µε την εδραίωση βουλευτικών παραδόσεων σε πολλά µέρη του κόσµου. Με τη σειρά 
τους, οι προγενέστερες αποικίες ενθάρρυναν οµοσπονδιακές πρωτοβουλίες στην Αµερική του 
Βορρά, στην Αυστραλία, στην Ασία και στην Αφρική. Η προοδευτική απόρριψη της Ισπανίας 
αναφορικά µε την ιδέα του φεντεραλισµού της δικής τους πολιτικής κουλτούρας δεν εµπόδισε 
τον µετασχηµατισµό του Κράτους των Αυτονοµιών σε µία de facto Οµοσπονδία κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του ΧΧου αιώνα. Ώθησε, µάλλον, στην ανάδυση αρκετών 
Οµοσπονδιακών ∆ηµοκρατιών στην πρώην αποικιακή αυτοκρατορία της Ισπανίας στον Νέο 
Κόσµο. Βέβαια, τα εύσηµα στην συγκεκριµένη περίπτωση δε δόθησαν στην Ισπανία, που είχε 
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άλλωστε δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα Οµοσπονδιακό σύστηµα, αλλά στο 
αποτέλεσµα που επέφερε το παράδειγµα των ΗΠΑ, διότι µε την απελευθέρωση των εθνών (13) 
από την αποικιακή υποτέλεια το αντέγραψαν µε µεγάλο ζήλο.   

Οι προαναφερθείσες λοιπόν έννοιες, κρίνονται ικανές όχι µόνον να οδηγήσουν σε µία µετάβαση 
εφαρµόζοντας το αυτοκρατορικό σχέδιο προκειµένου να συσταθεί µία Οµοσπονδία, αλλά επίσης 
στη σύσταση ενός αντιτιθέµενου κινήµατος. Θεωρείται, κατ’ουσίαν, ότι οι Οµοσπονδίες που 
ανοικοδοµούνται από τα ερείπια των Αυτοκρατοριών, είναι λιγότερο σταθερές από άλλα 
πρότυπα Οµοσπονδιών στην περίπτωση που πρέπει να αντιµετωπίσουν εντάσεις και 
επιβαρύνσεις, και ότι οι εσωτερικοί µηχανισµοί που τις ρυθµίζουν είναι λίγοτερο τελειοποιηµένοι 
και πλήρεις. Εντούτοις, οι αναδυόµενες πολυεθνικές Οµοσπονδίες, όπως η Αυστρο-Ουγγαρία, 
δεν ξεπέρασαν σχεδόν ποτέ τις αυτοκρατορικές παραδόσεις στη σχέση τους µε το κέντρο-
περιφέρεια, ούτε ακόµη και στην Τσεχοσλοβακία ή στην Γιουγκοσλαβία. 

 
2.Ασύµµετρα οµοσπονδιακά µοντέλα  
Η διεκδίκηση πολιτικής αυτονόµησης είναι που καθορίζει a priori τις µειονότητες και τις 
διακρίνει από άλλες εθνικές οµάδες των οποίων τα µέλη έχουν κοινή ιδεολογία ένεκα της κοινής 
καταγωγής καθώς και της πρόθεσης να διατηρήσουν τις πολιτισµικές τους παραδόσεις ή να 
πολεµήσουν τη διάκριση που καθίσταται όλο και πιο έκδηλη. Υπάρχουν δύο τρόποι 
πραγµάτωσης πολιτικής αυτονόµησης. Είτε µε εδαφική απότµηση µε τρόπο ώστε οι εθνικές 
µειονότητες να µεταµορφώνονται σε περιφερειακές πλειονότητες, είτε διαιρώντας το πληθυσµό 
σε εθνικές κοινότητες που αποκλείονται αµοιβαία δηµιουργώντας οντότητες (14) δηµοσίου 
δικαίου (15). Η εδαφική αυτονοµία είναι ένα χαρακτηριστικό του οµοσπονδιακού συστήµατος 
µέσα στο οποίο οι επαρχίες, οι περιφέρειες ή ακόµη και τα συστατικά Κράτη έχουν τη δική τους 
κυβέρνηση κι επιπλέον αντιπροσωπεύονται στους οµοσπονδιακούς θεσµούς από ένα δεύτερο 
βουλευτικό σώµα ή έχουν έδρες στο εκτελεστικό ή νοµοθετικό σώµα. Συχνά στις πολυεθνικές 
οµοσπονδίες, τα σύνορα µιας ή πολλών συνταγµατικών µονάδων αντικατοπτρίζουν την διακοπή 
ανάµεσα στις εθνικές κοινότητες. Κατά συνέπεια, ορίζουµε τον Καναδά και το Βέλγιο ως 
πολυεθνικές οµοσπονδίες ενώ στην Ισπανία, στην Ιταλία ή στο Ηνωµένο Βασίλειο, η µεταβίβαση 
(εξουσιών), έχοντας τηρήσει κι ακολουθήσει τις ίδιες αρχές, δεν έχει ακόµη κατορθώσει την 
καθ’ολοκληρίαν δηµιουργία συνταγµατικών οµοσπονδιών. 

Προς ικανοποίηση των εθνικών µειονοτήτων, τους παραχωρήθηκε ένα ειδικό status στον πυρήνα 
ενός ενιαίου Κράτους ή µιας οµοσπονδιακής περιφέρειας της οποίας τα εσωτερικά σύνορα δεν 
αντικατοπτρίζουν την εθνική απόσχιση. Χαρακτηριστικά ο Daniel Elazar δηµιουργεί τον όρο 
«Federacy”. Ο όρος αυτός προσδιορίζει µία πιο µεγάλη ενότητα καθώς και µία πιο µικρή Πολιτεία 

ενωµένη κατά τρόπο ασύµµετρο µέσα σε µία οµοσπονδιακή σχέση όπου η Πολιτεία – Περιφέρεια 

έχει περισσότερη αυτονοµία από τ’ άλλα µέρη της µεγαλύτερης ενότητας και αναλαµβάνει, σε 

ανταπόδοση, έναν ελάσσονα ρόλο µέσα στην κυβέρνηση της τελευταίας (16).  

Βέβαια, οι δηµοκρατίες συνεργασίας αντιπροσωπεύουν έναν τρίτο τύπο απάντησης στις 
αποκοπές της κοινωνίας. Σε αυτά τα µοντέλα, τονίζεται η κατανοµή των εξουσιών στο επίπεδο 
των κυβερνητικών κεντρικών θεσµών, και συγκεκριµένα, ανάµεσα στις ελίτ που 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά µέρη της κοινωνίας, παρά στην µεταβίβαση εξουσιών, η οποία 
δηµιουργεί µία κάθετη διαίρεση, µία ιεραρχία εξουσιών ανάµεσα στις κρατικές αρχές και στις 
αυτόνοµες κοινότητες(17). Αν και οι «Federacies» επιµένουν στην σηµασία της αυτοδιάθεσης 
παρά στην ενσωµάτωση, τουναντίον, οι συνεταιρισµοί – consociations θέτουν σε αξία την 
ενσωµάτωση έναντι της αυτοδιάθεσης. Η «συνεταιρική δηµοκρατία» λειτούργησε δεόντως ως 
µία διευθέτηση µετάβασης στην Ολλανδία ή στην Αυστρία, όπου οι πιο µεγάλες αποκλίσεις 



Καπόγιαννη Β., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος ΙΙΙ, Αρ.1, 2012, σελ. 107-113                                                  111 
 

 

τίθονταν στα θρησκευτικά ή πολιτικο-ιδεολογικά θέµατα. Στην περίπτωση της δηµοκρατίας στην 
Ελβετία, παρατηρούµε ότι οι γλωσσικές κοινότητες δεν θεωρούνται ως ξεχωριστά έθνη. 

Εντούτοις, η «συνεταιρική» φόρµουλα δεν παρουσιάζεται ως µία επαρκής απάντηση όσον αφορά 
στις συγκρούσεις περί εθνικότητας. Αυτό καταδεικνύεται από την περίπτωση του Βελγίου που 
µετέβη από την «συνεταιρική δηµοκρατία» σε µία πολυεθνική οµοσπονδία. Κίνητρο αυτής της 
διαδικασίας καθίσταται το γεγονός ότι οι εθνικές µειονότητες δεν επιθυµούν την αποκήρυξη της 
αυτονόµησής τους έναντι µιας πιο ισχυρής συµµετοχής στην κεντρική κυβέρνηση. Συνεπώς, ο 
τύπος διαλλακτικότητος είναι συχνά εκείνο που καθιστά την «συνεταιρική δηµοκρατία» 
αποτελεσµατική κι επιτυχηµένη. Ο σκοπός των συνεταιρικών διευθετήσεων είναι, εντέλει, να 
υπερκεράσει την έντονη επιθυµία πολιτικής αυτοδιάθεσης στους κόλπους διαφορετικών 
στρωµάτων της κοινωνίας, κι όχι να την επιβεβαιώσει ως ένα µόνιµο χαρακτηριστικό της 
συνταγµατικής οµοσπονδίας. Μολονότι οι έννοιες Οµοσπονδία και “Federacy” αντιλαµβάνονται, 
πρωτίστως, ως εδαφικές διευθετήσεις, τα οργανωµένα µέρη της συνεταιρικής δηµοκρατίας δεν 
είναι, κατά γενικό κανόνα, εδαφικά(18). 

 
3.Αποτελέσµατα αναδυόµενων µοντέλων 
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται, είναι εάν οι µη εδαφικές λύσεις θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εθνικών µειονοτήτων όσον αφορά στην πολιτική 
αυτοδιάθεση. Η απάντηση, εν προκειµένω, έγκειται στην προσέγγιση της πολιτισµικής 
αυτονόµησης : το έθνος χειρίζεται τις πολιτικές συλλογικές εξουσίες, όντας ένα σώµα – 
συνεταιρισµός ατόµων, δίχως να λαµβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας. Συνεπώς, οι κρατικές 
αρχές θα µπορούσαν να ταξινοµήσουν τους πολίτες κάνοντας χρήση µιας εθνικής κατηγορίας 
σύµφωνα µε ένα αντικειµενικό κριτήριο όπως την οικογενειακή καταγωγή ή την µητρική 
γλώσσα. Επιπροσθέτως, οι αντιπρόσωποι της εν λόγω κοινότητας θα µπορούσαν να καθορίσουν 
ποιος είναι µέλος, ή µάλιστα τα ίδια τα άτοµα θα ήτο ελεύθερα να αποφανθούν της κοινότητας 
στην οποία επιθυµούν να προσεταιριστούν (19). Η προαναφερθείσα αρχή, συνιστά µία θέση του 
πρότερου συστήµατος της ιδιαιτερότητας των εφαρµοσµένων νόµων από το εθιµικό γερµανικό 
δίκαιο. Το σύστηµα αυτό, το οποίο όφειλε να συνυπάρχει µε το ρωµαϊκό δίκαιο, επι σειρά 
αιώνων, προκάλεσε κι επέφερε την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου. Η αρχή αυτή, υπό τον όρο, 
προσωπική αυτονόµηση(20), θεωρείται σαφώς προτιµητέα για λόγους πραγµατικούς και ηθικούς 
καθώς η αποτελεσµατικότητά της απεδείχθη από µία σειρά προτάσεων και µοντέλων 
πολιτισµικής αυτονόµησης που τέθησαν σε εφαρµογή. Ως λύση στις εδαφικές εθνικές 
συγκρούσεις, η πολιτισµική αυτονόµηση, µπορεί να ληφθεί, είτε ως ένα µοντέλο – πρότυπο 
οµοσπονδιακής αρχής για την µεγάλη Πολιτεία, είτε ως µία ιδιαίτερη λύση για τις µειονότητες. 

Η επιλογή ανάµεσα στην εδαφική αυτονόµηση και στην πολιτισµική αυτονόµηση δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές τις εναλλακτικές. Στην πραγµατικότητα, κάθε µοντέλο 
εδαφικής αυτονόµησης που ανταποκρίνεται στις συγκρούσεις εθνικότητας περιλαµβάνει a 

fortiori µερικά στοιχεία πολιτισµικής αυτονόµησης. Οι πολυεθνικές οµοσπονδίες δηµιουργούν 
σταθερές περιφερειακές πλειονότητες για τις εθνικές µειονότητες. Η εσωτερική τους εδαφική 
διαίρεση αναφέρεται, κατά συνέπεια, σε µία πρότερη διαίρεση του πληθυσµού, που συνοδεύεται 
από εθνικές και πολιτισµικές τακτικές. Εάν το έδαφος διαιρείτο διαφορετικά δίχως να ληφθούν 
υπόψη οι εθνικές µειονότητες ή έχοντας την πρόθεση να τις διαιρέσουν, οι οµοσπονδίες θα 
κατέληγαν αµιγώς περιφερειακές όπως επι παραδείγµατι στις ΗΠΑ, στην Γερµανία, στην 
Αυστρία, στην Αυστραλία ή στην Βραζιλία (21). 

Από την πλευρά τους, οι φιλελεύθερες δηµοκρατίες δηµιουργούν έναν χώρο συνεταιρικής 
αυτονόµησης για τις πολιτισµικές κοινότητες (22) στους κόλπους της αστικής κοινωνίας. Κάθε 
µοντέλο – πρότυπο πολιτισµικής αυτονόµησης που δηµιουργεί µία σηµαντική πολιτική 
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αυτονόµηση για τις εθνικές µειονότητες θα λαµβάνει, κατά συνέπεια, µία εδαφική διάσταση. 
Γενικά, εάν οι µη εδαφικές µειονότητες είναι επαρκώς συγκεντρωµένες σε τοπικό επίπεδο, οι 
εξουσίες των δηµοτικών κυβερνήσεων θα προστεθούν στην πολιτισµική αυτονόµηση. Και στην 
περίπτωση που οι διασκορπισµένες µειονότητες δεν δύνανται να ξεπεράσουν το όριο, τότε η 
πολιτισµική αυτονόµηση οφείλει να πραγµατοποιηθεί µε την αναγνώριση του δηµοσίου δικαίου. 

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, ήτοι η εδαφική και πολιτισµική αυτονόµηση, µπορούν 
να αξιολογηθούν συνάµα στο επίπεδο των φιλελεύθερων και δηµοκρατικών αρχών 
καθώς ως επιλύσεις στα συγκεκριµένα περιεχόµενα. Το µοντέλο-πρότυπο εδαφικής 
αυτονόµησης υπόκειται στην προτίµηση των µειονοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, θα 
µπορούσαµε να συστήσουµε ένα δίκαιο εδαφικής αυτονόµησης στον βαθµό που η 
απαίτηση-διεκδίκηση θα απέβαινε όχι µόνον νόµιµη αλλά ταυτόχρονα 
πραγµατοποιήσιµη. Η πολιτισµική αυτονόµηση θεωρείται, λοιπόν, ως µία µεταβατική 
λύση ή ενδεχοµένως ως ένα ειδικό καθεστώς για τις µη εδαφικές µειονότητες. Αλλά θα 
µπορούσαµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι η πολιτισµική αυτονόµηση, 
γενικότερα, προτιµάται από τις εθνικές µειονότητες έναντι της εδαφικής αυτονόµησης, 
ακόµη και στις περιπτώσεις όπου οι µειονότητες είναι επαρκώς συγκεντρωµένες 
προκειµένου να σχηµατίσουν µία περιφερειακή πλειοψηφία µέσα σε µία εδαφική 
ενότητα βιώσιµη και αυτόνοµη. 
 
Συµπέρασµα 
Το αναδυόµενο µοντέλο του ρεζιοναλισµού - regionalisme έχει ως αποτέλεσµα να θολώνει τον 
εθνικισµό, διότι η ανοικοδόµηση ενός περιφερειακού πλαισίου µεταφέρει τις εξουσίες σε µία 
καινούρια ιεραρχική κλίµακα που σταδιακά µειώνει το ενδιαφέρον ως προς το υφιστάµενο 
πρότυπο Κράτους – Έθνους. Θεωρούµε ότι ο ανερχόµενος ρεζιοναλισµός (23) πιθανότατα θα 
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην πολιτική εκµετάλλευση των εθνικών ταυτοτήτων και στην 
χειραγώγηση της εθνικότητος ή του θρησκευτικού φονταµενταλισµού σε αυτούς τους καιρούς 
οικονοµικής κρίσης και εν καιρώ προοδευτικής εξαθλίωσης και κοινωνικού αποκλεισµού. Ο 
τύπος, συνεπώς, του ρεζιοναλισµού, θα καθορίσει και τον βαθµό εξασθένησης. Η Ευρωπαική 
ένωση εµφανίζεται, εν προκειµένω, πιο αποτελεσµατική στην εφαρµογή των προαναφερθέντων 
συστηµάτων, διότι αποτελεί ένα κυβερνητικό πολυκεντρικό σύστηµα που αποσυνδέει, 
τουλάχιστον εν µέρει, τα εθνικά στοιχεία που παραποιούν την ταυτότητα και την κουλτούρα των 
µειονοτήτων. 
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Εισαγωγή 
H Ελλάδα και ένα Σχέδιο Marshall για την ΜεσογειακήΛεκάνη είναι ένα κεφάλαιο ενός 
µεγαλύτερου προγράµµατος που καλύπτει όλη την περιοχή της Μεσογείου. Στα αγγλικά αυτό το 
σχέδιο έχει τίτλο "Program for an Economic Miracle for Southern Europe, the Mediterranean 
Region and Africa" και µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό στο pdf αρχείο στον παρακάτω 
σύνδεσµο. (http://www.larouchepub.com/special_report/2012/spec_rpt_program_medit.pdf) 

 
1.H Ελλάδα και ένα Σχέδιο Marshall για την Μεσογειακή Λεκάνη 
4 Ιουνίου. Έχει γίνει κλισέ να λέγεται ότι η µεταχείριση της Ελλάδας υπό τη βάναυση πολιτική 
της Τρόικας (ΕΚΤ/EΕ/∆ΝΤ), το µνηµόνιο, είναι µια αδικία σε ένα έθνος το οποίο ήταν η κοιτίδα 
του ∆υτικού πολιτισµού, αλλά είναι αλήθεια και όλης της Μεσογειακής λεκάνης. Ο ∆υτικός 
πολιτισµός γεννήθηκε στη Μεσογειακή λεκάνη γιατί, ως λαοί της θάλασσας, εκείνοι που έζησαν 
εκεί βρίσκονταν σε επικοινωνία µε λαούς και πολιτισµούς πολύ µακρινούς από τις πατρίδες τους. 
Η Μεσόγειος Θάλασσα έφερε κοντά τους πολιτισµούς της ευρείας έκτασης της Ευρασίας, από τα 
νησιά του Ατλαντικού έως τον Ειρηνικό. Στο νότο έφερε κοντά όλη την Αφρικανική Ήπειρο, 
µιας και εξυπηρετούσε ως κόµβος των παγκόσµιων εµπορικών δρόµων, όπως αυτοί τότε 
υπήρχαν. 

 
Ο Αιγυπτιακός πολιτισµός όχι µόνο ήταν συνδεδεµένος οικονοµικά σε βάθος µέσα στην Αφρική 
κατά µήκος του Νείλου ποταµού, αλλά επίσης, µέσω της Ερυθράς Θάλασσας, στον Ινδικό 
Ωκεανό, και ακόµα πιο µακριά, στη ∆υτική Ακτή της Αµερικής. Προς το βορρά, µέσω των 
σχέσεών του µε τις ναυτιλιακές πολιτείες του Αιγαίου, πιο γνωστές ως εδάφη των Ελλήνων, η 
Αίγυπτος είχε ένα παράθυρο εµπορίου στις βόρειες περιοχές της Ευρασίας, όπως αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι το κεχριµπάρι, που προέρχεται από τις χώρες της Βαλτικής, έχει βρεθεί σε 
αρχαίους τάφους των Φαραώ. 

 

Η Ελλάδα ενσωµάτωσε το εµπόριο και την πολιτισµική επιρροή της τεράστιας ενδοχώρας της, 
των επονοµαζόµενων Σκύθων, προσδιορίζοντας µια περιοχή που τώρα περιλαµβάνει τα 
Βαλκάνια, την Ουκρανία, και µέρος της Ρωσίας, φτάνοντας µέχρι και στη Βαλτική Θάλασσα. 
Στα ανατολικά, οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου περιελάµβαναν µια περιοχή που ήταν 
σε επικοινωνία µε την Ελλάδα για χιλιάδες χρόνια πριν ο στρατός του βαδίσει µέχρι την Ινδία. 
Με την ίδια λογική, η Ρώµη, ή γενικότερα, ο πολιτισµός της ιταλικής χερσονήσου, είχε όλη την 
∆υτική Ευρώπη ως ενδοχώρα της. Αυτές οι µεγάλες περιφέρειες αποτελούσαν εµπορικούς 
δρόµους που έφεραν µέσα σε αυτή νέους τύπους πρώτων υλών, όπως ο κασσίτερος, που 
απαιτείται για τη µετατροπή του µαλακού χαλκού σε ένα πολύ πιο σκληρό και ανθεκτικό 
ορείχαλκο, από τον  εξωτερικό χώρο της Μεσογείου. 
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Αλλά ο πιο "ανθεκτικός" από τους πόρους που τέθηκαν σε κυκλοφορία σε όλη την λεκάνη της 
Μεσογείου ήταν οι νέες ιδέες και αντιλήψεις για τον άνθρωπο και το σύµπαν, όπως µαρτυρούν 
µε τον πιο δραµατικό τρόπο οι επιπτώσεις της Αιγυπτιακής επιστήµης και της φιλοσοφίας σε 
εκείνη της Ελλάδας. Οι Ελληνικοί ναοί έχουν σχεδιαστεί µε τις ίδιες αρχές όπως εκείνοι της 
Αιγύπτου: δηλαδή, ως αστρονοµικά όργανα. Η διαφορά ήταν ότι οι Ελληνικοί ναοί ήταν πολύ πιο 
όµορφοι, και ήταν αυτή η αντίληψη της οµορφιάς, που έγινε το θεµέλιο αυτού που αποκαλούµε 
δυτικό πολιτισµό. 

 

Την κατάρρευση του ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού της Μεσογείου ακολούθησε η άνοδος 
του ισλαµικού πολιτισµού, ο οποίος προώθησε τις ιδέες των αρχαίων, και βοήθησε στην έγερση 
της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. 

Στη συνέχεια, όµως, η µετατόπιση της οικονοµικής ανάπτυξης στο βορρά, συνοδευόµενη από τη 
µεταστοιχείωση της Ενετικής Αυτοκρατορίας στις Εταιρείες της Ανατολικής Ινδίας, και τελικά 
στη Βρετανική Αυτοκρατορία, υποβίβασε τη Μεσόγειο στην καθυστέρηση, και την Αφρική στις 
καταστροφές της αποικιοκρατίας. Η έλλειψη της οικονοµικής ανάπτυξης αυτής της περιοχής έχει 
οδηγήσει στο πιο σηµαντικό έλλειµµα στον πολιτισµό ως σύνολο, τη δηµιουργία νέων ιδεών. 

 
Η Ευρασιατική Χερσαία Γέφυρα 
Το µέλλον των οικονοµιών της Ελλάδας και όλων των Βαλκανικών χωρών βρίσκεται στην 
αναβίωση της γεωστρατηγικής θέσης τους στην ανατολική Μεσόγειο ως πύλης οικονοµικής 
ανάπτυξης προς την Ευρασία στα Βορειοανατολικά, προς τη Νοτιοδυτική και Νότια Ασία στην 
Ανατολή, και προς την Αφρική στο Νότο. Αυτός ο ιστορικός ρόλος της Ελλάδας θα επαναληφθεί 
µε µια οικονοµική ανάπτυξη πλήρους κλίµακας υπό ένα νέο Μεσογειακό Σχέδιο Μάρσαλ. 

 

Οι κύριοι, διηπειρωτικοί φορείς αυτών των συνδέσεων φαίνονται στο Σχήµα 1. Η Βαλκανική 

χερσόνησος βρίσκεται στο ανατολικό Μεσογειακό σταυροδρόµι αυτών των διαδροµών, και µε 
την πλήρη ανάπτυξη των διάφορων µέσων για το εµπόριο και τη διαµετακόµιση - όπως ο 

σιδηρόδροµος, οι οδικές διαδροµές, οι πλωτές οδοί, οι αεροπορικές διαδροµές, τα λιµάνια και οι 
θαλάσσιες διαδροµές - η κρίσιµη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και των Βαλκανίων θα πρέπει 
να µεγιστοποιηθεί για το όφελος όλων. 
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ΣΧΗΜΑ 1. Ευρασία: Οι Κύριες ∆ιαδροµές και οι Επιλεγµένες ∆ευτερεύουσες ∆ιαδροµές της 
Ευρασιατικής Χερσαίας Γέφυρας. 

 
Πηγή: EIR. 
Αρχικά, θεωρείστε εν συντοµία τους τεράστιους διηπειρωτικούς διαδρόµους που συνδέονται 
µέσω της Βαλκανικής χερσονήσου. Στη συνέχεια, όπως καλύπτουµε µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες παρακάτω, δείτε µερικές από τις περιφερειακές οδούς προτεραιότητας σε όλη την 
Βαλκανική χερσόνησο την ίδια, µε επίκεντρο τις σιδηροδροµικές, οδικές, πλωτές οδούς, και την 
ανάπτυξη των λιµένων. Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες Βορρά Νότου που ορίζονται από την 
χερσόνησο – στα δυτικά, ο διάδροµος της Αδριατικής· στα ανατολικά, ο διάδροµος του Αιγαίου, 
που προχωρά στην ενδοχώρα, προς τον βορρά στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, µέσω του 
διαδρόµου των ποταµών Αξιού / Βαρδάρη-Μοράβα. 

1. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια συνδέονται στο βορρά, στην πλήρη ανάπτυξη της Ευρασιατικής 
χερσαίας γέφυρας ανατολής-δύσης. Στα δυτικά, µέσω του καναλιού του Ρήνου, υπάρχει η 
σύνδεση µε τους διεθνείς λιµένες της Αµβέρσας, του Ρότερνταµ και του Αµβούργου. Στα 
ανατολικά, µέσω του διαδρόµου του ∆ούναβη, υπάρχουν συνδέσεις προς τη λεκάνη του Εύξεινου 
Πόντου. Αυτή συνεχίζεται ανατολικά προς τον ποταµό ∆νείπερο, το Κανάλι του Ντον-Βόλγα, 
και βαθιά προς την Κεντρική Ασία και τη δυτική Σιβηρία, µέσω της Κασπίας Θάλασσας. Η 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια, συνεπώς, θα ενσωµατωθούν στους διευρασιατικούς σιδηροδροµικούς 
διαδρόµους που καλύπτουν την ξηρά. 

2. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια συνδέονται στα ανατολικά/νοτιοανατολικά µε σιδηροδροµικούς 
διαδρόµους που οδηγούν στην Τουρκία, διασχίζουν τη χερσόνησο της Ανατολίας, στη συνέχεια 
διακλαδίζονται προς τα ανατολικά στη Νότια Ασία µέσω του Ιράκ, του Ιράν, της ινδικής 
υποηπείρου. 

3. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια συνδέονται µε την Αφρική. Μέσω της χερσαίας επιφάνειας, η 
σύνδεση περνά µέσω της Τουρκίας νότια µέσω του δικτύου µεταφορών της Ιορδανίας, δια µέσου 
της Χερσονήσου του Σινά στη βόρεια και ανατολική Αφρική. Οι συνδέσεις δια θαλάσσης στην 
περιοχή της Μεσογείου είναι αυτονόητες, αλλά η ευκολία των θαλάσσιων µεταφορών 
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επεκτείνεται σε όλο τον κόσµο, µέσω της διώρυγας του Σουέζ και δια µέσου του Ατλαντικού 
Ωκεανού. 

Κατά µήκος όλων αυτών των διηπειρωτικών διαδροµών-συµπεριλαµβανοµένων και των 
θαλάσσιων διαδροµών-υπάρχουν κενά, και συνδέσεις που είχαν προταθεί εδώ και πολύ καιρό 
αλλά δεν κτίστηκαν ποτέ, ειδικά στην Αφρική, έτσι ώστε το ζήτηµα ενός νέου Σχεδίου Μάρσαλ 
για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, βάζει αυτά τα έργα µπροστά και στο κέντρο της 
ηµερήσιας διάταξης για την ανοικοδόµηση του κόσµου: 

• Στη Μεσόγειο, η σήραγγα του Γιβραλτάρ εκκρεµεί, καθώς και µια νέα, διευρυµένη ∆ιώρυγα 
του Σουέζ. 

• Στην Ευρασία, πρέπει να κατασκευαστεί η ανατολική σιδηροδροµική σύνδεση της Σιβηρίας και 
της γέφυρας/σήραγγας του Βερίγγειου πορθµού. 

• Στην Αφρική, είναι επείγον ένα διηπειρωτικό δίκτυο σιδηροδρόµων. 

Η έλλειψη νερού στην έρηµο Σαχέλ µπορεί να αντιστραφεί, µε την εκτροπή µέρους της ροής του 
ποταµού Κονγκό προς το βορρά στη λεκάνη του Τσαντ. Σε όλους τους τοµείς, είναι απαραίτητο 
ένα κατεπείγον πρόγραµµα για την πυρηνική ενέργεια. 

 
Μια προσέγγιση τύπου TVA (Tennessee Valley Authority) στα Βαλκάνια 
Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, γίνονται σαφή πολλά καθήκοντα προτεραιότητας για την ανάπτυξη 
στην Ελλάδα και την Βαλκανική χερσόνησο. Η γεω-σχηµατισµός της χερσονήσου ορίζεται από 
την οροσειρά των Βαλκανίων στα απώτερα βορειοανατολικά, στη Βουλγαρία και τη Σερβία· την 
οροσειρά της Ροδόπης άµεσα στα νότια της οροσειράς των Βαλκανίων στη Βουλγαρία· και από 
τις ∆αλµατικές Άλπεις στα βορειοδυτικά. Στην Ελλάδα, ο ορεινός χαρακτήρας είναι εµφανής 
τόσο στα βουνά της Πίνδου στην ηπειρωτική χώρα, και στα 2.000 νησιά της. Αυτό δίνει στην 
Ελλάδα το υπέροχο φυσικό περιουσιακό στοιχείο των 14.480 χιλιοµέτρων ακτογραµµής (9.000 
µίλια), 4.830 χιλιοµέτρων (3.000 µίλια) ακτογραµµής στην ηπειρωτική χώρα, και άλλων 9.655 
χιλιοµέτρων (6.000 µίλια) στα νησιά, και µια µακρά, πλούσια ναυτική ιστορία. 

 

Ο ίδιος χαρακτήρας της κορυφογραµµής και την κοιλάδας του υψίπεδου εκτείνεται σε ολόκληρη 
τη χερσόνησο των Βαλκανίων, µέχρι τα βόρεια σύνορά της µε τη µεγάλη Ουγγρική Πεδιάδα. Ο 
προσδιορισµός του χάρτη της Βαλκανικής χερσονήσου εµφανίζεται µε νερό σε τρεις πλευρές, 
στα δυτικά η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος· στα νότια, η Μεσόγειος· και στα 
ανατολικά, το Αιγαίο, η θάλασσα του Μαρµαρά και η Μαύρη Θάλασσα . Το βόρειο σύνορο 
συχνά εµφανίζεται ως ο ∆ούναβης, τα ποτάµια Σάβα και Κούπα. Η συνδυασµένη έκταση είναι 
490.000 km2 (189.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα). 

Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 100.000 km2 (38.600 τετραγωνικά µίλια), λίγο µεγαλύτερη από 
την πολιτεία της Νέας Υόρκης, αλλά µε έναν πληθυσµό 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, σχεδόν το 
µισό από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Θεωρούµενη ως µια περιοχή, όµως, τα Βαλκάνια έχουν 
42 εκατοµµύρια ανθρώπους. Όλη αυτή η περιοχή είχε ριχτεί στο χάος και τη δυστυχία κατά τη 
διάρκεια των ετών του εµφύλιου πολέµου της δεκαετίας του 1990 και των βοµβαρδισµών του 
ΝΑΤΟ, συµπεριλαµβανοµένης της καταστροφής των ήδη ανεπαρκών υποδοµών - ενέργειας, 
νερού, και συγκοινωνιακών συνδέσεων. 
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Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ): 2,06 εκατοµµύρια 

Αλβανία: 2,9 εκατοµµύρια 

Σερβία: 7,3 εκατοµµύρια 

Κοσσυφοπέδιο: 2 εκατοµµύρια 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 4,6 εκατοµµύρια 

Μαυροβούνιο: 0,66 εκατοµµύρια 

Κροατία: 4,5 εκατοµµύρια 

Βουλγαρία: 7,4 εκατοµµύρια 

 

Ο πληθυσµός έχει µειωθεί από τότε. Η λίγη ανοικοδόµηση που έχει λάβει χώρα έχει 
πραγµατοποιηθεί σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της 
λιτότητας, µε αποτέλεσµα την καταστολή της βιοµηχανίας και της γεωργίας που θα έπρεπε να 
είχαν προωθηθεί προς όφελος της περιοχής. Στη Σερβία, για παράδειγµα, έχει αναπτυχθεί η 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε φθηνό εργατικό δυναµικό, για τις εξαγωγές 
ενδυµάτων, για το πολυεθνικό λιανικό εµπόριο. 

 

Αυτό που απαιτείται είναι µια από πάνω-προς-τα κάτω προσέγγιση, στο πνεύµα της διάσηµης 

Tennessee Valley Authority, για πραγµατική υψηλής τεχνολογίας αγροτικο-βιοµηχανική 
ανάπτυξη.  Για να υπενθυµίσουµε στους αναγνώστες, η TVA (Tennessee Valley Authority) είναι 
µια εταιρεία που ανήκει σε οµοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωµένες Πολιτείες, που δηµιουργήθηκε 
από τον καταστατικό χάρτη του Κογκρέσου το Μάιο του 1933, για την παροχή πλοήγησης, τον 
έλεγχο των πληµµυρών, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή λιπασµάτων, και 
την οικονοµική ανάπτυξη στην κοιλάδα του Tennessee. Η TVA είχε προβλεφθεί όχι µόνο ως 
προµηθευτής ενέργειας, αλλά και ως περιφερειακός οικονοµικός οργανισµός ανάπτυξης που θα 
χρησιµοποιούσε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και Οµοσπονδιακούς εµπειρογνώµονες 
για τον γρήγορο εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και της κοινωνίας της περιοχής. Η περιοχή που 
εµπλέχθηκε ορίστηκε από την διαχωριστική γραµµή των υδάτων του ποταµού Tennessee και των 
παραποτάµων του (που περιλαµβάνει τµήµατα επτά πολιτειών), και αναπτύχθηκε ως σύνολο. 
Ιδρύθηκε το µεγάλο επιστηµονικό κέντρο του Oak Ridge, στο Tennessee, διάσηµο για την 
πυρηνική τεχνολογία.  Αναπτύχθηκε η υψηλής τεχνολογίας καλλιέργεια και βιοµηχανία, όπως 
προβλεπόταν στο πλαίσιο της πολιτικής του Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ. 

 

Η Βαλκανική χερσόνησος, αν και πολύ διαφορετική σε λεπτοµέρειες-µε τις πολλαπλές, 
µικρότερες διαχωριστικές γραµµές των υδάτων της, τα υψηλότερα, άγρια βουνά της, τις 
ιστορικές πόλεις και αρχαιολογικούς χώρους της , χωρίς ερήµους – είναι ωστόσο, απολύτως 
κατάλληλη για την αρχή της TVA, της οποίας η λεκάνη απορροής των 105.868 τετραγωνικά 
χιλιοµέτρων (40.876τετραγωνικά µίλια) είναι µεγαλύτερη από την Ελλάδα. 

Η επέκταση της µορφής TVA σε µια πολυεθνική αρχή ή εταιρεία που θα βασίζεται σε µία 
συνθήκη ή εταιρική οργάνωση, όπου η αρχή από κοινού ανήκει και διοικείται από τα 
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ενδιαφερόµενα κράτη, µπορεί να είναι πολιτικά ελκυστική για οριοθετηµένους, διαµοιρασµένους 
πλωτούς και χερσαίους διαδρόµους µεταφοράς, ή ακόµη και για µεγαλύτερες περιφερειακές 
ζώνες ανάπτυξης. 

Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα πρέπει να έχουν µια πλήρως αναβαθµισµένη πλατφόρµα 
παροχής 
ενέργειας, µεταφορών, αστικών και αγροτικών ιατρικών και οικιακών υπηρεσιών, αποχέτευσης, 
άφθονου νερού, και όχι µόνο ελέγχου των πληµµυρών και της άρδευσης, αλλά και προστασίες 
κατά των σεισµών και των ηφαιστείων. Εκπαιδευτικά και επιστηµονικά κέντρα είναι ζωτικής 
σηµασίας. 

 

ΣΧΗΜΑ 2.Τα µεγάλα έργα υποδοµής της Μεσογειακής Λεκάνης 

 
Πηγή: EIR. 

Οι Προτεραιότητες του Χερσονήσιου ∆ιαδρόµου 
Καταρχήν, σκεφτείτε τις µεταφορές. Μια γρήγορη επισκόπηση των διαδροµών 
µεταφοράς/ανάπτυξης και περιοχών προτεραιότητας σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια µπορεί 
να ληφθεί ξεκινώντας µε την εικόνα πριν από 20 χρόνια, αυτών που είχαν χαρακτηριστεί ως 
«διάδροµοι προτεραιότητας» για τις εκσυγχρονισµένες σιδηροδροµικές γραµµές-(και σιωπηρά, 
σχετίζονταν µε τις οδικές, τις υδάτινες και άλλες υποδοµές), που προβλέφθηκαν από τους 
υπουργούς µεταφορών στη ∆εύτερη Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Μεταφορών του Μαρτίου του 
1994 στο νησί της Κρήτης. Υπήρχαν 10 Ευρωπαϊκοί διάδροµοι που σχεδιάστηκαν, εκ των 
οποίων πέντε διασχίζουν την Ελλάδα και/ή τα Βαλκάνια. 
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Το σχήµα 2 δείχνει ένα χάρτη των υποδοµών των µεταφορών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του 
Μαΐου του 1994, από τις συνεδριάσεις της Κρήτης, που παρουσιάζει ένα «Γενικό Σχέδιο για ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας-2010». Εκτός από µια υψηλής ταχύτητας 
σιδηροδροµική γραµµή που εµφανίζεται για την ίδια την Ελλάδα, τα βέλη οπουδήποτε αλλού στα 
Βαλκάνια δείχνουν την κατεύθυνση των άλλων διαδροµών που πρέπει να εκπονηθούν. 

Περιττό να πούµε, πολύ λίγα που αναφέρονται στο διαφαινόµενο χάρτη του "2010" έχουν 
υλοποιηθεί, µε µία από τις λίγες εξαιρέσεις να είναι η ιστορική ολοκλήρωση το 1992 του 
Καναλιού του Ρήνου-Μάιν-∆ούναβη, δηµιουργώντας ένα διάδροµο εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε 
όλη την Ευρώπη, από τη Μαύρη Θάλασσα στη Βόρεια Θάλασσα, όπως πρώτος οραµατίστηκε 
πάνω από µια χιλιετία πριν ο Καρλοµάγνος. 

ΣΧΗΜΑ 3. Το Κανάλι του Ρήνου-Μάιν-∆ούναβη και το «Παραγωγικό Τρίγωνο»-Παρίσι, 
Βερολίνο, Βιέννη 

 
Πηγή: EIR, 1992. 

Το σχήµα 3 παρουσιάζει αυτή τη διαδροµή του καναλιού που διασχίζει κράτη (χαρτογραφήθηκε 
το 1992), και τη στρατηγική θέση της Βαλκανικής χερσονήσου, σε σχέση µε την ανατολική 
Μεσόγειο. 

 



122                                                Andromidas D.,  Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος ΙΙΙ, Αρ.1, 2012, σελ  115-129 
 

Ωστόσο, ακόµα πρέπει να κατασκευαστούν οι διάδροµοι επικοινωνίας µε διάφορα µέσα στα 

Βαλκάνια, συµπεριλαµβάνοντας την Ελλάδα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Αδριατική Θάλασσα, 
και από εκεί τις ηπείρους της Ασίας και της Αφρικής. 

 
Αυτή η αναπτυξιακή προοπτική, πρέπει να επανενεργοποιηθεί υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 
Οι συγκεκριµένες συγκοινωνιακές συνδέσεις προτεραιότητας των Βαλκανίων, όπως προτάθηκαν 
για πρώτη φορά στο πανευρωπαϊκό συνέδριο του 1994, από τους 10 σχεδιασµένους διαδρόµους 
είναι: 

∆ιάδροµος 4: Στη µεγάλη σύνδεση δύσης-ανατολής σε όλη την Ευρώπη, πηγαίνοντας από το 

Βερολίνο προς την Κωνσταντινούπολη (Βερολίνο / Νυρεµβέργη-Πράγα-Μπρατισλάβα-
Βουδαπέστη- Γκιόρ-Αράντ-Κραϊόβα-Σόφια-Κωνσταντινούπολη), πρέπει να υπάρχουν 
διακλαδιζόµενες συνδέσεις µεταξύ Σόφιας και Θεσσαλονίκης. 

∆ιάδροµος 5: Στη µεγάλη σύνδεση δύσης-ανατολής µεταξύ της βόρειας Ιταλίας και της 
Ουκρανίας, υπάρχουν σηµαντικές διακλαδιζόµενες συνδέσεις στα Βαλκάνια. Ο κύριος διάδροµος 
είναι:Βενετία-Τεργέστη/Κόπερ -Λιουµπλιάνα -Βουδαπέστη-Ουσγκοροντ-Λβιβ, επεκτείνεται 
µέσω Ριέκα- Ζάγκρεµπ-Βουδαπέστη και Πλος-Σεράγεβο-Οσιτσεκ-Βουδαπέστη. 

∆ιάδροµος 8: Η Αδριατική Θάλασσα προς τη Μαύρη Θάλασσα, από την Αλβανία προς τα 
λιµάνια της Βάρνας και του Μπουργκάς στην Μαύρη Θάλασσα. ∆υρράχιο-Τίρανα-Σκόπια-
Σόφια-Φιλιππούπολη-Μπουργκάς-Βάρνα. 

∆ιάδροµος 9: Πηγαίνοντας από την Ελλάδα στη Μόσχα, αρχίζοντας από το ανατολικότερο 
ελληνικόλιµάνι της Αλεξανδρούπολης προς Ντιµίτροφγκραντ-Βουκουρέστι-Κισινάου-
Λιουµπάσκεβα-Κίεβο-Μόσχα. 

∆ιάδροµος 10:. Από το Σάλτσµπουργκ προς τη Θεσσαλονίκη (Σάλτσµπουργκ-Λιουµπλιάνα- 

Ζάγκρεµπ-Βελιγράδι-Νις-Σκόπια-Βέλες-Θεσσαλονίκη). Η αρχαία ρωµαϊκή Εγνατία Οδός, από 
την Αδριατική στον Βόσπορο, είναι µια διαδροµή προτεραιότητας για ανακατασκευή. 

 
O άξονας Βορρά-Νότου του Αιγαίου 
O άξονας Βορρά-Νότου του Αιγαίου, αρχίζοντας στο νότο µε το λιµάνι του Πειραιά (Σχήµα 2), 
και προχωρώντας προς βορρά, µέσω Θεσσαλονίκης, στην κοιλάδα του ∆ούναβη, 
περιλαµβάνοντας τις διαδροµές που ορίζονται παραπάνω στους διαδρόµους 4 και 10, είναι µια 
δύναµη για ανάπτυξη. Το λιµάνι του Πειραιά, στην Αθήνα, ήταν µέχρι το τρέχον κραχ, το δέκατο 
µεγαλύτερο λιµάνι εµπορευµατοκιβωτίων στην Ευρώπη και το µεγαλύτερο επιβατικό λιµάνι της. 
Μέχρι τώρα, έχει παραµείνει το µόνο µεγάλο λιµάνι στην Ελλάδα, µε µικρή µεταφόρτωση. Αλλά 
η δυνατότητά του να χρησιµεύσει ως ένα διεθνές σηµείο εισόδου είναι σαφής. Η Κίνα έχει 
σπεύσει να αναγνωρίσει τη στρατηγική θέση του Πειραιά, και η China Ocean Shipping Co 
(Cosco),έχει µισθώσει έναν από τους δύο τερµατικούς σταθµούς εµπορευµατοκιβωτίων για 35 
χρόνια. Ο Πειραιάς λειτουργεί ως ένα κοµβικό σηµείο για τις εξαγωγές της Κίνας στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη. 
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Αυτό που απαιτείται τώρα, είναι ένα σχέδιο για την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των 
λιµενικών εγκαταστάσεων, προκειµένου να µετατρέψει τον Πειραιά στο Ρότερνταµ της 
ανατολικής Μεσογείου-µια ιδέα που είναι ήδη προ πολλού δηµοφιλής στην Ελλάδα. 

Οποιοιδήποτε τοπικοί περιορισµοί σχετικά µε την επέκταση των λιµένων δεν είναι πραγµατικοί 
περιορισµοί, καθώς υπάρχουν και πολλές άλλες δυνητικές τοποθεσίες βαθέων υδάτων, οι οποίες 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και να λειτουργούν ως µια λιµενική αρχή, για την εγχώρια και τη 
διεθνή µεταφόρτωση. 

 
Αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για την αναβάθµιση ολόκληρου του σιδηροδροµικού 

οδικού δικτύου της Ελλάδας και των Βαλκανίων, για να επιτραπούν οι πλήρεις δια-τροπικές 
(intermodal) εµπορευµατικές µεταφορές. Οι δρόµοι προς βορρά, από την Αθήνα/τον Πειραιά 
έχουν βελτιωθεί, οι σιδηρόδροµοι όχι. Πριν από τη σηµερινή κρίση, υπήρχε ένα σχέδιο για διπλές 
σιδηροδροµικές γραµµές σε όλο το µήκος µεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία απαιτεί την 
κατασκευή πολλών σηράγγων µέσω των βουνών. Αυτό ήταν µέρος του σχεδίου για την ανάπτυξη 
συνδέσεων µε υψηλής ταχύτητας τρένο, το οποίο θα µειώσει το χρόνο ταξιδιού µεταξύ των δύο 
πόλεων από έξι ώρες σε λιγότερο από τρεις· αλλά το έργο ανεστάλη. Επιπλέον, η Ελλάδα είχε 
καταδικαστεί, σύµφωνα µε τους όρους του µνηµονίου της λιτότητας του 2012 της Τρόικας, να 
κλείσει όλες τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες της που βγαίνουν έξω από την Ελλάδα! 

 

Τα έργα αυτά πρέπει να συνεχιστούν αµέσως. Αυτός ο ελληνικός σιδηρόδροµος Βορρά-Νότου 
είναι ένα υπεραστικό δίκτυο για την ανάπτυξη σε όλα τα Βαλκάνια και πέρα από αυτά. 

 

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, θεωρούταν ως το κοσµοπολίτικο κέντρο των Βαλκανίων, αλλά µετά από δύο 
Παγκόσµιους Πολέµους και την ψυχροπολεµική διαίρεση της Ευρώπης, έχασε µεγάλο µέρος της 
εξέχουσας θέσης της. Ως κοµβικό σηµείο µεταφοράς, µπορεί και πάλι να διαδραµατίσει κρίσιµο 
ρόλο. Για παράδειγµα, η Θεσσαλονίκη παρέχει στη Σόφια, στη Βουλγαρία, ακόµα πιο κοντινή 
πρόσβαση στη θάλασσα από τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς και τη Βάρνα. 

 

Πραγµατοποιώντας αυτή τη δυνατότητα - και ότι πολλά άλλα λιµάνια στην Ελλάδα είναι 
κατάλληλα για αναβάθµιση για να εξυπηρετήσουν µια ακµάζουσα οικονοµία της Μεσογείου-θα 
βελτιωθούν οι υποδοµές των διαδροµών στην ενδοχώρα. Ένα παράδειγµα το αποδεικνύει, για 
όλους τους άλλους διαδρόµους ποταµών στα Βαλκάνια: τις κοιλάδες του Αξιού/του Βαρδάρη-
Μοράβα. 

 

Το ρέον ποτάµι βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης είναι ο ποταµός Αξιός, το οποίο γίνεται ο 
Βαρντάρ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ). Όπου η 
διαχωριστική γραµµή των υδάτων υπάρχει µεταξύ του Βαρδάρη και του προς βορρά ρέοντος 
ποταµού Μοράβα, οι σιδηροδροµικές και οδικές γραµµές διασχίζουν ήδη το όριο αυτό, 
συνεχίζοντας προς το Νις και το Βελιγράδι στη Σερβία. Η σηµασία αυτού του διαδρόµου για την 
ανάπτυξη όλων των εµπλεκοµένων χωρών δεν πρέπει να υποτιµηθεί. 
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Υπήρξε ένα έργο στα σχεδιαστήρια για δεκαετίες για τη σύνδεση του Αξιού-Βαρδάρη ποταµού 
και του Μοράβα, που µπαίνει στο ∆ούναβη ανατολικά του Βελιγραδίου. Η υλοποίηση µιας 
τέτοιας πλωτής σύνδεσης έχει αποκλειστεί από τις σηµαντικές δαπάνες και τις προκλήσεις της 
µηχανικής, αρχίζοντας µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον πλοήγηση σε κανένα από τους 
ποταµούς αυτούς, παρά το γεγονός ότι αποτελούν τον κεντρικό άξονα τόσο της ΠΓ∆Μ όσο και 
της Σερβίας. Έτσι δεν υπάρχει υδάτινος δρόµος που να συνδέει το σύµπλεγµα του υδάτινου 
δρόµου του Ρήνου-Μάιν- ∆ούναβη µε τη Μεσόγειο, είτε από την Αδριατική ή το Αιγαίο· υπάρχει 
µόνο η διαδροµή της Μαύρης Θάλασσας προς τη Μεσόγειο. Αυτό περιορίζει τη µεταφόρτωση 
χύδην φορτίου. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήµατα εναντίον ενός καναλιού δια µέσου της λεκάνης 
σε αυτό το διάδροµο, συµπεριλαµβάνοντας τον υπερβολικό αριθµό των απαιτούµενων 
φραγµάτων και παρόµοιων ζητηµάτων, αλλά τώρα η πρόταση θα πρέπει να αξιολογηθεί 
καταλλήλως υπό το πρίσµα της σύγχρονης τεχνολογίας και των αναγκών της περιοχής. 
Ταυτόχρονα, οι λεκάνες απορροής των ποταµών του Μοράβα και του Βαρντάρ (Αξιός, στην 
Ελλάδα) απαιτούν µια πλήρη σειρά υποδοµών στις λεκάνες τους, για όλους τους σκοπούς - 
έλεγχος των πληµµυρών, πόσιµο νερό, άρδευση, και πλοήγηση στο µέτρο του δυνατού, κλπ.- , 
όπως απαιτούν παρόµοιες, ως επί το πλείστον µικρές, λεκάνες ποταµών των Βαλκανίων. 

 
Ο Άξονας της Αδριατικής 
Η ανάπτυξη της υποδοµής στην δυτική πλευρά της Ελλάδος η οποία βρέχεται από την Αδριατική 
είναι σηµαντική για την περιοχή, ιδιαίτερα για την Αλβανία. Το Πανευρωπαiκό Σχέδιο 
(διάδροµος 7που περιγράφεται πιο επάνω ) χαράσσει τον δρόµο, που αποτελεί προτεραιότητα, 
ενός σύγχρονου σιδηροδροµικού δικτύου για την σύνδεση της περιοχής µε την Ευρασία.(Σχήµα 
4). 

 

ΣΧΗΜΑ 4. H Ελλάδα και το ∆ι-Ευρωπαικό Έργο 29 
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Πηγή: EIR. 

Στην Αδριατική ακτή από την πλευρά της Ελλάδας συναντάµε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, ένα 
από τα πιο σηµαντικά λιµάνια της περιοχής, µε ετήσια κίνηση άνω των 200.000 επιβατών και 
120.000 φορτηγών τα τελευταία χρόνια, που έχει την δυνατότητα να συνδέει ακτοπλοiκά την 
Ηπειρωτική Ελλάδα µε τα ελληνικά νησιά και την Ιταλία. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται 
σε εξέλιξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακτοπλοiκής σύνδεσης µεταξύ του Ταράντο, το 
δεύτερο µεγαλύτερο λιµάνι της Ιταλίας, και της Ηγουµενίτσας, και κατόπιν µέσω της Εγνατίας 
Οδού, διασχίζοντας την βόρεια Ελλάδα και συνδέοντάς τα µ’ αυτόν τον τρόπο διαδοχικά µε τα 
λιµάνια της Θεσσαλονίκης, Καβάλας Αλεξανδρούπολης και Κωνσταντινούπολης. Με αυτό τον 
τρόπο θα υπάρχει πρόσβαση σ’όλα τα Βαλκάνια, συµπεριλαµβανοµένου της Αλβανίας, της 
FYROM και της Βουλγαρίας. 

Προς τα νότια στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου βρίσκεται το λιµάνι της Πάτρας µε την 
πρόσφατη κατασκευή του νότιου λιµανιού καθώς επίσης και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, που 
διασχίζει τον Κορινθιακό Κόλπο, και η οποία αναβάθµισε την στρατηγική σηµασία του λιµανιού. 

Ακόµη πιο νότια βρίσκεται το λιµάνι της Καλαµάτας το νοτιότερο λιµάνι στην Ελλάδα, απέναντι 
από τη Λιβύη. Το λιµάνι της Καλαµάτας έχει σχεδιαστεί σε προτεραιότητα, µε το όνοµα 
∆ιατροπικός ∆ιάδροµος Ιονίου-Αδριατικής, και θα συνδέει την Καλαµάτα, την Πάτρα-
Ηγουµενίτσα και τη Θεσσαλονίκη µέσω ενός σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου. Αλλά παρόλο 
που αυτά είναι χαρακτηρισµένα ως άµεση προτεραιότητα ελάχιστα πράγµατα έχουν γίνει και 
τίποτα απολύτως από την έναρξη της κρίσης και µετά. 

 
 
Αγροτική Βιοµηχανία, Βιοµηχανίες Ύδρευσης και Ενέργειας 
Εδώ έχουµε επικεντρωθεί σε καίριες διαδροµές µεταφορών και διαδρόµους ανάπτυξης, σχέδια 
που προϋποθέτουν έκτακτες δράσεις για τεράστιες αυξήσεις σε προµήθειες νερού και ενέργειας, 
στην οικοδοµική-βιοµηχανική δραστηριότητα και σε µοντέρνες καλλιέργειες. 

 

Ενέργεια. Υπάρχει ανεπάρκεια στην παραγωγή ενέργειας σ’ όλη την περιοχή και αυτό θα πρέπει 
να αντιµετωπισθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πυρηνικοί σταθµοί, ούτε στα κράτη της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας και η κατασκευή τους στο εγγύς µέλλον θα είναι το κλειδί της επιτυχίας για την 
παροχή φθηνής και άφθονης ηλεκτρικής ενέργειας για την βιοµηχανική αναγέννηση. Το σχέδιό 
µας στοχεύει στην δηµιουργία και πιο συγκεκριµένα στην επέκταση της αφαλάτωσης του 
θαλασσινού νερού για να αυξηθεί η διαθεσιµότητα του νερού. 

Άλλες πηγές ενέργειας περιλαµβάνουν το φυσικό αέριο, που παρέχεται προς το παρόν σε µεγάλο 
βαθµό από την Ρωσία η οποία αυτή την περίοδο κυριαρχεί στην αγορά, συµβάλλοντας µε αυτό 
τον τρόπο στην ένωση της περιοχής µε τις διαδικασίες ανάπτυξης στην Ευρασία. Ολόκληρη η 
περιοχή υποστηρίζει το σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου «South Stream» που προωθείται από 
την Ρωσία, και το οποίο θα διασχίζει την Μαύρη Θάλασσα και θα προµηθεύει φυσικό αέριο όλες 
τις χώρες των Βαλκανίων καθώς επίσης την Ιταλία και την ∆υτική Ευρώπη. 

Γεωργία. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίµων όχι επειδή η 
δυνατότητα τους να τα παράγουν οι ίδιες είναι περιορισµένη, αλλά λόγω της παγκοσµιοποίησης 
της αγροτικής παραγωγής που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Οργανισµό 
Παγκόσµιου Εµπορίου. Το 40% των αναγκών της Ελλάδας σε τρόφιµα εισάγεται, και αυτό το 
ποσοστό προµηθειών βρίσκεται τώρα σε µεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα τα οποία 
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γρήγορα θα απαγκιστρώσουν την χώρα από τον µεγάλο βαθµό εξάρτησης της από τις εισαγωγές 
τροφίµων και επίσης θα αυξήσουν την γεωργική παραγωγικότητα και την εγχώρια παραγωγή 
τροφίµων. Μια πολιτική θα είναι να αντικαταστήσουµε τις βαµβακοκαλλιέργειες που 
προορίζονται για εξαγωγές µε καλλιέργειες τροφίµων. 

Η Ελλάδα και πολλές χώρες των Βαλκανίων είναι το ‘’σπίτι’’ αυτού που οι γεωπόνοι ονοµάζουν 
‘’Μεσογειακό αγρο-κλίµα’’ που σηµαίνει ότι υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για εσπεριδοειδή, 
ελιές, σταφύλια και παρόµοιες σοδειές. Υπάρχουν επίσης ζώνες κατάλληλες για δηµητριακά- 
σιτάρι,καλαµπόκι και κριθάρι. Η αγροτική γη στην ζώνη του Μεσογειακού αγρο-κλίµατος είναι 
περιορισµένη από τα βουνά, µε τα ψυχρά κλίµατα και την συντοµότερη περίοδο ανάπτυξης, αλλά 
όλο αυτό µπορεί να αντισταθµιστεί από την καλύτερη χρήση της υπάρχουσας γης και της 
περιόδου ανάπτυξης, µέσω αποτελεσµατικότερης άρδευσης. προηγµένης τεχνολογίας, γενετικά 
µεταλλαγµένων σοδειών υψηλής απόδοσης και συστηµάτων βοσκής. Συνολικά µόνο το 20% της 
ελληνικής γης είναι κατάλληλο για καλλιέργεια, αλλά υπάρχουν βοσκότοποι, ορεινά 
αγροκτήµατα, περιοχές ∆έλτα, παράκτιες πεδιάδες στον κατάλογο, τα οποία µηδενός 
εξαιρουµένου µπορεί να είναι πάρα πολύ παραγωγικά. 

Υπό αυτό το πρίσµα, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρµογή της βασισµένης στο διάστηµα 
υποδοµής, περιλαµβάνοντας τεχνολογίες δορυφόρων και τηλεπισκόπησης που µπορούν να 
παρακολουθήσουν τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και να συµβάλλουν στον καθορισµό του 
πως θα αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της γεωργίας στις διάφορες περιοχές. Αυτό που 
ονοµάζεται ‘’γεωργία ακριβείας’’-παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού και παρακολούθησης, 
τηλεανίχνευση, και αποθήκευση δεδοµένων- θα βοηθήσει τον γεωργό να µεγιστοποιήσει τις 
αποδόσεις, µε την ακριβή εφαρµογή των λιπασµάτων και του νερού, καθώς επίσης µε 
αποτελεσµατικό όργωµα, φύτεµα και συγκοµιδή. Οι Έλληνες γεωπόνοι έχουν ήδη κάνει όλη την 
προκαταρκτική εργασία. Αυτό που απαιτείται είναι µιας µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη αυτών των 
δυνατοτήτων µαζί µε την θέληση για ανάπτυξη της Μεσογείου. Όλα αυτά µπορούν να ενταχθούν 
στις τοπικές υπηρεσίες ανάπτυξης, όπως σε µια υπηρεσία λεκάνης του ποταµού Μόραβα-
Βαρδάρ- Αξιού ή ακόµη και σε µία υπηρεσία της κάτω λεκάνης του ∆ούναβη.  

Ύδρευση. Η βάση των υδάτινων πόρων της Βαλκανικής Χερσονήσου πρέπει να αναβαθµισθεί 
σε ποσότητα, αξιοπιστία και πρόληψη αποτροπής πληµµυρών προχωρώντας µε τις 
προαναφερθείσες λεκάνες απορροής ποταµών και τις εργασίες που αφορούν τα φράγµατα για 
αποθήκευση του νερού και της ρύθµισης της ροής. 

Η ετήσια µέση βροχόπτωση είναι εντονότερη στην Αδριατική πλευρά της χερσονήσου µε 1.016 
χιλιοστά(40 ίντσες) στις δυτικές πλαγιές, αλλά οι µεγαλύτερες καλλιεργήσιµες περιοχές 
βρίσκονται ανατολικά, όπου η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι 760 χιλιοστά (30 ίντσες), ή ακόµη 
και πιο χαµηλά στα 380 χιλιοστά(15 ίντσες) ή και λιγότερο. 

Σε πολλές περιοχές, η ποσότητα του νερού σε αποθηκευτικά φράγµατα έχει µειωθεί, 
συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της κοιλάδας του ποταµού ∆ρίνου(δεν έχει σχέση µε τον 
∆ρίνα), ο οποίος κυλάει παράλληλα µε τον Αξιό ποταµό στα δυτικά. Η λεκάνη του ∆ρίνου 
περιλαµβάνει την Αλβανία, την FYROM, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, συµπεριλαµβανοµένου 
και της διασυνοριακής λίµνης Οχρίδας, η οποία µοιράζεται µεταξύ FYROM και Αλβανίας. Αυτά 
τα συστήµατα είναι σηµαντικές πηγές υδάτινων πόρων για τις προαναφερθείσες χώρες, και επί 
του παρόντος είναι ανεπαρκείς. 

Σε κάποιες περιοχές υφίσταται η δυνατότητα ναυσιπλοΐας. Αλλά σε όλες τις περιοχές, η 
διαχείριση του νερού είναι απαραίτητη για την ρύθµιση πληµµυρών. Η πλήρης υδροηλεκτρική 
δυνατότητα της περιοχής δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόµη. Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων 
είναι επίσης απαραίτητα. 
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Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού είναι µια προτεραιότητα, ειδικά στην Θεσσαλονίκη και 
άλλα παράκτια κέντρα στο Αιγαίο σε ζώνες χαµηλής βροχόπτωσης. Η αφαλάτωση µε την χρήση 
πυρηνικής ενέργειας είναι η µόνη αποτελεσµατική µέθοδος για µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις 
(Βλέπε τµήµα Ισπανίας για λεπτοµέρειες.) 

Ελλάδα, ένας γίγαντας στην εµπορική ναυτιλία 

Η Ελλάδα έχει τον µεγαλύτερο εµπορικό στόλο στον κόσµο. Πέραν της σηµασίας που έχει αυτό 
για τη γενική οικονοµική δραστηριότητα, είναι επίσης ένας πολύτιµος πόρος εξειδικευµένου 
εργατικού δυναµικού στον ναυτιλιακό, βιοµηχανικό και εργαλειοµηχανικό τοµέα και εµπεριέχει 
µια ναυπηγική δυνατότητα ικανή να παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισµό όταν πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν εργασίες προηγµένης τεχνολογίας. Αυτός ο πόρος είναι ζωτικός για την 
πορεία της Μεσογειακής ανάπτυξης συνολικά. 

Οι ναυτιλιακές εταιρίες ελληνικής ιδιοκτησίας ελέγχανε 3,325 πλοία µε µια συνολική 
χωρητικότητα 226,92 εκατοµµυρίων τόνων ‘’νεκρού βάρους’’ το 2011. Ο υπό ελληνικής σηµαίας 
στόλος απαριθµούσε 2.014 πλοία µε χωρητικότητα 43,39 εκατοµµύρια τόνους «νεκρού 
φορτίου», αποτελώντας το 39,52% της χωρητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον 
∆εκέµβριο του 2009, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες έχουν παραγγείλει 748 καινούργια 
καράβια που αντιστοιχούν σε 64,9 εκατοµµύρια τόνους «νεκρού φορτίου». Οι συναφείς 
ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις είναι ανάµεσα στις µεγαλύτερες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις της χώρας, οι δυνατότητες των οποίων µπορούν να αναπτυχθούν για ολόκληρο το 
φάσµα των εργασιών απαραίτητων για την ενσωµάτωση της Ελλάδας στην ανάπτυξη της 
Ευρασίας και της Αφρικής. Στον Πειραιά υπάρχουν 1200 ναυτιλιακές εταιρίες, µε πάνω από 
250.000 Έλληνες να βγάζουν τα προς το ζην άµεσα ή έµµεσα από αυτή την βιοµηχανία. Η 
Ελλάδα αφιερώνει σηµαντικό µέρος των ναυπηγικών δυνατοτήτων της στην κατασκευή 
µικρότερων σκαφών, όπως ψαράδικων και ακτοπλοϊκών σκαφών, εφόσον η δια-νησιωτική 
µεταφορά είναι ευρείας κλίµακας. Ωστόσο έχει 4 µε 6 µεγάλα ναυπηγεία ικανά να 
κατασκευάσουν και να επισκευάσουν καράβια µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των 20.000 τόνων. 
Τρία εξ’ αυτών µπορούν να κατασκευάσουν καράβια χωρητικότητας 100.000 τόνων και άνω. 
Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για επέκταση της παραγωγής, αφού τα συγκεκριµένα ναυπηγεία 
έχουν δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί λόγω της κρίσης. 

Επίσης τα ναυπηγεία έχουν την δυνατότητα να παρέχουν µηχανοκίνητα εργαλεία διαµόρφωσης 
µετάλλου για κάθε είδος κατασκευής. Το ναυπηγείο της Ελευσίνας είναι ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα: δεν έχει κατασκευάσει µόνο καράβια προηγµένης τεχνολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένων πολεµικών πλοίων και γρήγορων µοντέρνων Ferry Boats για την 
ελληνική /αγορά, αλλά έχει επίσης κατασκευάσει αµαξοστοιχίες για τον ελληνικό σιδηρόδροµο. 
Συνεπώς η ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία µαζί µε διάφορες άλλες µεγάλες και εξεζητηµένες 
ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, είναι ικανές να κατασκευάσουν οποιαδήποτε µορφή 
επίγειας υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων εξαρτηµάτων για σιδηρόδροµους, δρόµους, γέφυρες. 
φράγµατα, παραγωγή υδροηλεκτρικής και άλλων µορφών ενέργειας, βιοµηχανίες αφαλάτωσης 
και πετροχηµικές εγκαταστάσεις. 

Εν τούτοις θα πρέπει να επισηµανθεί ένα χαρακτηριστικό αρνητικό γνώρισµα του ελληνικού 
ναυτιλιακού κλάδου: Η βιοµηχανία ιστορικά αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του οικονοµικού 
πολύπλοκου συµπλέγµατος του City του Λονδίνου, που υπηρετεί εδώ και δεκαετίες την 
«Βρετανική Αυτοκρατορία». Αλλά τώρα, µε το κραχ του µονεταριστικού συστήµατος, αυτό το 
αγγλοκεντρικό πλέγµα που ελέγχει τις ασφάλειες, τη ναυτιλία και τα εµπορεύσιµα αγαθά 
βρίσκεται σε χάος. Με την νέα προσέγγιση, ενός σχεδίου Μάρσαλ για την Μεσογειακή λεκάνη, 
οι πολύτιµες δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας µπορούν να επαναπροσδιοριστούν ως 
υπηρεσίες βαρέων δυνατοτήτων κατάλληλες για ανάπτυξη, τερµατίζοντας έτσι την επί δεκαετίες 
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υποταγή της στο καρτέλ συµφερόντων ολιγαρχικού χαρακτήρα του Λονδίνου, το οποίο ναύλωνε 
τα ελληνικά πλοία για διεθνείς µεταφορές φορτίων πετρελαίου, τροφίµων, και άλλων 
εµπορεύσιµων αγαθών υπό το καθεστώς (rigged) ελεύθερου εµπορίου. 

 
Θαλασσοπόροι, µε το βλέµµα στραµµένο στο διάστηµα 
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι αυθεντικοί «Λαοί της Θάλασσας», όπως απαθανατίστηκε από τον 
Όµηρο στην Ιλιάδα. Αυτό από τα πιο γνωστά ποιήµατα, καταγράφει επίσης την συµµαχία µεταξύ 
των λαών της Θάλασσας και του Αιγυπτιακού Πολιτισµού, αµφότεροι ήταν πλοηγοί και 
αστρονόµοι. 

Μέσα από αυτή την επιστηµονική «συµµαχία» αναπτύχθηκε ο µεγάλος Κλασσικός πολιτισµός 
των τραγικών ποιητών της Ελλάδας, η πλατωνική φιλοσοφία, που κορυφώθηκαν µε την 
κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας και στην διάδοση του πολιτισµού της ελληνιστικής 
περιόδου σ’ όλη την Μεσόγειο και στα βάθη της κεντρικής Ασίας. 

Το δικό µας Σχέδιο Μάρσαλ θα ξεκινήσει την διαδικασία µεταµόρφωσης της Ελλάδας από ένα 
έθνος Θαλασσοπόρων σ’ ένα έθνος αστροναυτών, υπό την έννοια ότι θα συµµετάσχουν ενεργά 
στην πρόκληση της εξερεύνησης του διαστήµατος και της µετοίκησης στον Άρη και στο Φεγγάρι 
που αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για το µέλλον της ανθρωπότητας. Στην ουσία η 
διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει. 

Είναι απίθανο η ναυπηγική βιοµηχανία να είναι σε θέση να κατασκευάσει διαστηµικό σκάφος, 
αλλά υπάρχει προηγούµενο κατασκευής ενός εξειδικευµένου πλοίου για το πρόγραµµα 
διαστηµικής εξερεύνησης της Ελλάδος το οποίο µπορεί να είναι µεν µικρού µεγέθους αλλά 
χρησιµοποιεί εξαιρετικά προηγµένη τεχνολογία. 

Το ναυπηγείο της Ελευσίνας κατασκεύασε το «∆έλτα Βερενίκη» ένα αυτο-προωθούµενο σκάφος 
ειδικού σκοπού το οποίο χρησιµοποιείται ως πολυδύναµο πλωτό εργαστήριο για την κατασκευή 
του «Τηλεσκοπίου Νετρίνων Κυβικού Χιλιοµέτρου», ένα από τα 4 που υπάρχουν σήµερα στον 
κόσµο. Ορθώνεται σε βάθος 5.200 µέτρων, το µεγαλύτερο βάθος στην Ευρώπη. 

Η τοποθεσία του τηλεσκοπίου βρίσκεται 17 χλµ από τις ακτές της Πελοποννήσου. Το αρχηγείο 
αυτού του έργου είναι στην Πύλο, µια µικρή πόλη στον κόλπο του Ναυαρίνου. Η Αρχαία Πύλος 
απέχει µερικά χιλιόµετρα από την σύγχρονη πόλη, και είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το παλάτι 
του Νέστορα, γνωστός από την Ιλιάδα, και το έργο έχει πάρει το όνοµα του. Ο κόλπος του 
Ναυαρίνου ήταν η τοποθεσία όπου διεξήχθη µια από τις πιο ιστορικότερες ναυµαχίες, η 
περίφηµη ναυµαχία του Ναυαρίνου το 1827. Στους σύγχρονους καιρούς η Πύλος υπήρξε µια 
ήσυχη πόλη την οποία επισκέπτονταν τουρίστες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, αλλά το 
τελευταίο διάστηµα µετατρέπεται στην έδρα ενός από τα πιο εξεζητηµένα ερευνητικά 
προγράµµατα στην Ευρώπη, το οποίο εξειδικεύεται σε έρευνες µεγάλου θαλάσσιου βάθους. 
Θεωρείται το καλύτερο µέρος του πλανήτη για τέτοιου είδους µελέτες, αφού οι ερευνητές, 
εργαζόµενοι από το βαθύτερο τµήµα της Μεσογείου θα ερευνήσουν ουσιαστικά τα βαθύτερα 
τµήµατα του γαλαξία µας.  

Έτσι φτάνουµε στο σηµαντικότερο σηµείο του σχεδίου µας για την Ελλάδα και την Μεσόγειο: να 
φέρουµε αυτές τις χώρες στο προσκήνιο στα πλαίσια της παγκόσµιας επιταγής για εξερεύνηση 
του διαστήµατος. Αυτό µπορεί να περιληφθεί στο θεµελιώδες σχέδιο της δηµιουργίας της 
υποδοµής της «στρατηγικής άµυνας της Γης» που πρότεινε η Ρωσία. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής 
της υποδοµής θα είναι «διττού σκοπού», όπως η ανέγερση 50 σταθµών στις περιοχές της 
Ευρώπης µε έντονη σεισµική δραστηριότητα για την παρακολούθηση φαινοµένων προάγγελων 
σεισµών, και την θέση 10 δορυφόρων ως τµήµα µιας υποδοµής προειδοποίησης σεισµών, η 
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οποία ταυτόχρονα θα παρέχει απαραίτητα δεδοµένα για την µελέτη κοσµικής ακτινοβολίας. Το 
τελικό σχέδιο αυτής της ενσωµατωµένης υποδοµής θα ήταν η πραγµατοποίηση ενός 
προγράµµατος τύπου Μανχάταν το οποίο θα συνεπάγεται την δηµιουργία ενός αριθµού 
ερευνητικών κέντρων ανάλογου µεγέθους των εργαστηρίων του Los Alamos και του Oak Ridge. 
Το παλιό αεροδρόµιο της Αθήνας θα µπορούσε να αποτελέσει την ιδανική τοποθεσία για κάποιο 
απ’ αυτά τα εργαστήρια. (Όπως έχουν τα πράγµατα, το αεροδρόµιο είναι προς πώληση, σύµφωνα 
µε τις επιταγές του Μνηµονίου της Τρόiκας για ιδιωτικοποιήσεις!). 

Η Ελλάδα είναι σε θέση να συµµετέχει σ’ ένα τέτοιο πρόγραµµα από την υψηλότερη 
επιστηµονική άποψη. Αυτή την στιγµή υπάρχουν 12.000 Έλληνες επιστήµονες που δουλεύουν 
στο εξωτερικό και ο αριθµός τους ολοένα και µεγαλώνει κάθε ηµέρα. Ενώ η Ελλάδα δαπανά 
λιγότερο κατά κεφαλή σε έρευνα σχεδόν από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο η 
έρευνα που λαµβάνει χώρα όσο και οι ίδιοι οι ερευνητές είναι από τους καλύτερους στην 
Ευρώπη. Αυτούς τους συναντάµε σε έναν πολύ µικρό αριθµό ερευνητικών κέντρων, ιδιαιτέρως 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
‘’∆ηµόκριτος’’, ινστιτούτα σε µεγάλα πανεπιστήµια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και 
αρκετά άλλα. 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1842, και έχει πέντε προγράµµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων του Ινστιτούτου Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, του Ινστιτούτου 
∆ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης. Το πρόγραµµα Νέστορας ήταν ένα spin-off του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου. Το Αστεροσκοπείο έχει ήδη προγράµµατα για την επίγεια ηλιακή 
φυσική, συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών διαστηµικής µετεωρολογίας. Το πρόγραµµα 
τηλεπισκόπησης έχει ήδη εφαρµογές για µελέτες σεισµολογίας. Παρόλο που το ινστιτούτο έχει 
αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία, παραµένει ακόµη σχετικά µικρό, αλλά η επαρκής 
χρηµατοδότηση του θα µπορούσε να το µεγαλώσει πολύ γρήγορα. 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ιδρύθηκε το 1950 µε την επωνυµία Κέντρο 

Πυρηνικών Ερευνών ‘’∆ηµόκριτος’’, µε µια ενίσχυση ενός πειραµατικού αντιδραστήρα που 
έλαβε από το Αµερικανικό Πρόγραµµα Ατοµικής Ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Η 
χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου Ινστιτούτου εγκαινίασε ένα κύµα επαναπατρισµού 
επιστηµόνων οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα στο εξωτερικό κυρίως λόγω της παντελούς έλλειψης 
επαγγελµατικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Σήµερα, το ινστιτούτο εµπλέκεται σε ένα διευρυµένο 
φάσµα βασικής έρευνας, µε προσωπικό περίπου 1.000 ερευνητών και διοικητικών συνολικά. 
Συνεπώς το θεµέλιο για ένα µεγάλο ολοκληρωµένο Εθνικό Εργαστήριο είναι εκεί, για να χτιστεί 
πάνω σ’ αυτό. 

 

Η Ελλάδα µπορεί να εξελιχθεί σε µια επιστηµονική πύλη, χρησιµεύοντας ως ένα διεθνές κέντρο, 
µε µια συγκεκριµένη αποστολή της προσέλκυσης φοιτητών και ερευνητών από τις περιοχές της 
Ασίας-Ειρηνικού, των Βαλκανίων, της Αφρικής και των περιοχών της Ευρασίας. 
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