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για τον πολίτη

Ι
σως η πιο ριζική αλλαγή στο
ταξιδιωτικό τοπίο της Ευρώ-

πης αφορά την κατάργηση των
ελέγχων στα σύνορα 22 χωρών
της Ε.Ε. μετά την κύρωση της συμ-
φωνίας Σένγκεν. Παρά την κα-
τάργηση των ελέγχων, καλό θα
είναι πάντως να έχετε μαζί σας
το διαβατήριο ή την ταυτότητά
σας, όταν ταξιδεύετε στο εσω-
τερικό της Ε.Ε., διότι μπορεί να
σας ζητηθεί να αποδείξετε τα στοι-
χεία ταυτότητάς σας. Επίσης, για
λόγους δημόσιας τάξης ή εθνι-
κής ασφάλειας, οι χώρες της πε-
ριοχής Σένγκεν διατηρούν το δι-
καίωμα να επιβάλλουν και σήμε-
ρα ελέγχους στα εσωτερικά σύ-
νορα, για σύντομο όμως χρονικό
διάστημα. 
Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα παι-
διά που ταξιδεύουν μαζί σας έχουν
δικό τους διαβατήριο ή ταυτότη-
τα ή ότι το όνομά τους είναι κα-
ταχωρισμένο στο δικό σας δια-
βατήριο. Φυσικά όταν ταξιδεύε-
τε εντός της Ε.Ε. δεν απαιτείται
θεώρηση (βίζα). 

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Δεν υπάρχουν όρια όσον αφο-
ρά τα προϊόντα που μπορείτε να
αγοράσετε και να μεταφέρετε

όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό
της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι
προορίζονται για προσωπική χρή-
ση και όχι για μεταπώληση. Οι
φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κα-
τανάλωσης) περιλαμβάνονται
στην τιμή που πληρώνετε, συνε-
πώς δεν μπορεί να σας ζητηθεί
να πληρώσετε επιπλέον φόρο
σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. 
Για να προσδιορίσει κατά πόσον
τα προϊόντα καπνού και τα οι-
νοπνευματώδη ποτά προορίζον-
ται για προσωπική χρήση, κάθε
χώρα μπορεί να ορίσει ενδεικτι-
κά όρια. Δηλαδή, εάν μεταφέ-
ρετε μεγαλύτερη ποσότητα αυ-
τών των προϊόντων, μπορεί να
σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι
προορίζονται για προσωπική χρή-
ση και να πρέπει να δικαιολογή-
σετε την αγορά τους. Τα ενδει-
κτικά αυτά όρια δεν μπορεί να
είναι κατώτερα από: 
● 800 τσιγάρα 
● 400 πουράκια 
● 200 πούρα 
● 1 κιλό καπνού 
● 10 λίτρα οινοπνευματωδών πο-
τών 
● 20 λίτρα ενισχυμένου οίνου
(όπως το πόρτο και το σέρι) 
● 90 λίτρα οίνου (εκ των οποίων

60 λίτρα, κατ’ ανώτατο όριο, αφρώ-
δους οίνου) 
● 110 λίτρα μπίρας 

Ο ΦΠΑ 
Όταν κάνετε αγορές σε άλλη χώ-

ρα της Ε.Ε., ο ΦΠΑ και οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης περιλαμβά-
νονται στην τιμή που καταβάλ-
λετε και, δεδομένου ότι αυτοί ποι-
κίλλουν από χώρα σε χώρα, μπο-
ρεί να θέλετε να επωφεληθείτε
από μερικές ενδιαφέρουσες δια-
φορές τιμών. 
Τα καταστήματα των αεροδρο-
μίων διαφημίζουν τα προϊόντα
τους χρησιμοποιώντας τον όρο
“αφορολόγητα” ή άλλους παρεμ-
φερείς όρους. Οι διαφημίσεις αυ-
τές μπορεί να είναι γενικές ή να
αναφέρονται σε ειδικούς όρους
που ισχύουν όταν ταξιδεύετε σε
χώρες εκτός της Ε.Ε. Στην περί-
πτωση αυτή ίσως έχετε το δι-
καίωμα να καταβάλετε χαμηλό-
τερο ΦΠΑ ή δασμό σε έναν πε-
ριορισμένο αριθμό αγαθών, για-

τί θεωρείται ότι δεν βρίσκεστε
σε καμία χώρα κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού σας. Αντίστοιχες αγο-
ρές αφορολόγητων ειδών δεν εί-
ναι δυνατές όταν ταξιδεύετε στο
εσωτερικό της Ε.Ε., δεδομένου
ότι οι χώρες της Ε.Ε. στο σύνολό
τους αποτελούν μια ενιαία αγο-
ρά, συνεπώς επωφελείστε από
την ελευθερία αγοράς οποιου-
δήποτε προϊόντος επιθυμείτε και
από τη μεγάλη ποικιλία προϊόν-
των, καθώς και από τις διαφο-
ρές που υπάρχουν όσον αφορά
τις τιμές και τους φόρους. 

ΑΓΟΡΑ Ι.Χ.
Εάν αγοράσετε καινούργιο αυ-
τοκίνητο, το οποίο δηλαδή έχει
διανύσει λιγότερα από 6.000 χλμ.
ή έχει αγοραστεί εντός έξι μη-

ΣΤΟ ΟΧΙ ΠΟΛΥ μακρινό παρελ-
θόν για πολλούς Έλληνες ένα τα-
ξίδι στην Ευρώπη ήταν όνειρο
ζωής, καθώς οι μεγάλες απο-
στάσεις, το απαγορευτικό κό-
στος, οι περίπλοκες διατυπώσεις
άλλα οικονομικά και γραφει-
οκρατικά εμπόδια μάς κρατού-
σαν εντός συνόρων. Χάρη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, στην
επανάσταση στη βιομηχανία με-
ταφορών και στη ραγδαία μεί-
ωση του κόστους, τα ταξίδια στην
Ευρώπη έχουν γίνει ευκολότε-
ρα από ποτέ. Αν μάλιστα ταξι-
δεύετε σε άλλη χώρα της Ευρω-

ζώνης (και όχι μόνο), δεν χρει-
άζεται καν να αλλάξετε συνάλ-
λαγμα. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία της κοι-
νοτικής στατιστικής υπηρεσίας,
213.000.000 Ευρωπαίοι έκαναν
διακοπές το 2006 τουλάχιστον
μία φορά για τέσσερις νύκτες ή
περισσότερο. Τι ισχύει, λοιπόν,
για τα ταξίδια στην Ε.Ε.; Ποια
είναι τα δικαιώματά σας; Τι ισχύει
για τις αγορές και τα ταξιδιωτι-
κά έγγραφα; Σε αυτές και σε πολ-
λές άλλες απορίες δίνει συνο-
πτικές απαντήσεις η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Τι δικαιούστε
και τι πρέπει
να γνωρίζετε
αν ταξιδεύετε
εντός της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής
υπηρεσίας, 213 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
έκαναν διακοπές το 2006 τουλάχιστον μία
φορά, για τέσσερις νύκτες ή περισσότερο

Παρά την κατάργηση των
ελέγχων, καλό θα είναι
να έχετε μαζί σας το δια-
βατήριο ή την ταυτότητά
σας, όταν ταξιδεύετε στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, διότι μπορεί
να σας ζητηθεί να αποδεί-
ξετε τα στοιχεία ταυτότη-
τάς σας



νών από την ημερομηνία της πρώ-
της ταξινόμησής του, θα πρέπει
να καταβάλετε ΦΠΑ κατά την τα-
ξινόμησή του στη χώρα διαμο-
νής σας με τον συντελεστή που
εφαρμόζεται στην εν λόγω χώ-
ρα. Ορισμένες χώρες επιβάλλουν
φόρο ταξινόμησης επιπλέον του
ΦΠΑ. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια
έκθεση με τις τιμές των αυτοκι-
νήτων στην Ε.Ε. (http://ec.euro-
pa.eu/comm/competition/sec-
tors/motor_vehicles/prices/re-
port.html), στην οποία μπορείτε
να συγκρίνετε τις τιμές 87 μον-
τέλων σε διαφορετικές χώρες.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
Μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα
κατοικίδια ζώα σας, όταν ταξι-
δεύετε σε άλλο κράτος-μέλος,

με ορισμένους όρους. Για παρά-
δειγμα, τα περισσότερα κράτη-
μέλη προβλέπουν ένα έγκυρο πι-
στοποιητικό εμβολιασμού κατά
της λύσσας για τους σκύλους και
τις γάτες. Τα πιστοποιητικά αυτά
είναι τυποποιημένα και μπορείτε
να τα προμηθευθείτε από τον κτη-
νίατρό σας. Ωστόσο, η Σουηδία,
η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο έχουν θέσει ορισμένους
ειδικούς όρους. Στη Σουηδία, θα
πρέπει να προβείτε στην κατα-
γραφή της εισαγωγής της γάτας
ή του σκύλου σας και να φροντί-
σετε ώστε το κατοικίδιό σας να
πληροί μια σειρά προϋποθέσε-
ων, όπως να είναι εμβολιασμένο
κατά της λύσσας και να έχει υπο-
βληθεί σε ανάλυση αίματος. 
Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βα-

σίλειο μπορούν να επιβάλουν στο
ζώο σας εξάμηνη καραντίνα. Ωστό-
σο, το Ηνωμένο Βασίλειο ήρε προ-
σφάτως την υποχρέωση της κα-
ραντίνας για κατοικίδιους σκύ-
λους και γάτες που πληρούν ορι-
σμένες προϋποθέσεις. 
Σχετικά με αυτό το θέμα, η πρε-
σβεία ή το προξενείο του κρά-
τους-μέλους προορισμού σας θα
σας παράσχει κάθε χρήσιμη πλη-
ροφορία σχετικά με τις ενδεχό-
μενες διατυπώσεις που πρέπει
να τηρήσετε. 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Όσον αφορά την άδεια οδήγη-
σης, η ισχύουσα κοινοτική νομο-
θεσία θεσπίζει την αρχή της αμοι-
βαίας αναγνώρισης των αδειών
που εκδίδονται από τα κράτη-μέ-

λη. Αυτό συνεπάγεται ότι, αν δια-
θέτετε ισχύουσα άδεια οδήγη-
σης η οποία έχει εκδοθεί από κρά-
τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η εν λόγω άδεια θα ισχύει
σε όλο το έδαφος της Ένωσης
για την ή τις κατηγορίες οχημά-
των για τις οποίες έχει εγκριθεί
στη χώρα καταγωγής. 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η άδεια κυκλοφορίας του οχή-
ματός σας, η οποία εκδίδεται σε
ένα κράτος-μέλος της Ένωσης,
σας επιτρέπει να το χρησιμοποι-
ήσετε σε οποιαδήποτε άλλη χώ-
ρα της Ένωσης. Αρκεί λοιπόν ο
αριθμός κυκλοφορίας του οχή-
ματός σας να είναι καταχωρη-
μένος στη χώρα μόνιμης διαμο-

νής σας και να έχετε στην κατο-
χή σας την αντίστοιχη άδεια κυ-
κλοφορίας, για να μπορείτε να
μεταβείτε σε άλλο κράτος-μέ-
λος οδηγώντας το αυτοκίνητο ή
τη μοτοσικλέτα σας. 
Αν, κατά τη μετακίνησή σας προς
κάποια άλλη χώρα της Ένωσης,
είστε οδηγός ενός οχήματος του
οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει
εκδοθεί στο όνομα προσώπου το
οποίο δεν βρίσκεται μέσα στο όχη-
μα, θα πρέπει να είστε σε θέση
να αποδείξετε το δικαίωμα κα-
τοχής του οχήματος (για παρά-
δειγμα, έχοντας μαζί σας ένα έγ-
γραφο υπογραμμένο από τον κά-
τοχο της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος, στο οποίο αυτός θα
διευκρινίζει ότι σας το παραχώ-
ρησε κτλ.).

EIΔΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ |  03/23ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 27.01.2009

για τον πολίτη
| ηΕυρώπημας |

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ των αεροδρομίων διαφημίζουν τα προϊόντα
τους χρησιμοποιώντας τον όρο «αφορολόγητα» ή άλλους παρεμ-
φερείς όρους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές ή να
αναφέρονται σε ειδικούς όρους που ισχύουν όταν ταξιδεύετε σε
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ίσως
έχετε το δικαίωμα να καταβάλετε χαμηλότερο ΦΠΑ ή δασμό σε
έναν περιορισμένο αριθμό αγαθών, γιατί θεωρείται ότι δεν βρί-
σκεστε σε καμία χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.
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για τον πολίτη

ΣΗΜΕΡΑ, 13 κράτη-μέλη, η Aυ-
στρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φι-
λανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούρ-
γο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογα-
λία, η Ισπανία, η Σουηδία, μαζί με
τη Νορβηγία και την Ισλανδία,

εφαρμόζουν πλήρως τις διατά-
ξεις του κεκτημένου Σένγκεν. Τα
δέκα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε., δη-
λαδή η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθο-
νία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λι-
θουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβακία και η Σλοβενία, δεν εί-

ναι ακόμη πλήρως εντεταγμένα
μέλη της ζώνης Σένγκεν, εφόσον
οι συνοριακοί έλεγχοι ανάμεσα
στα νέα κράτη-μέλη και στα ση-
μερινά μέλη της συμφωνίας εξα-
κολουθούν να υπάρχουν, μέχρις
ότου το Συμβούλιο της Ε.Ε. απο-

φασίσει ότι πληρούνται οι όροι
για την κατάργηση των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα. Ωστόσο,
από την ημερομηνία προσχώρη-
σης και μετά ουσιαστικά εφαρ-
μόζουν μέρη της συμφωνίας Σένγ-
κεν, ιδίως στον τομέα της αστυ-

νομικής και δικαστικής συνεργα-
σίας και του ελέγχου στα εξωτε-
ρικά σύνορα. Τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. που εξακολουθούν να είναι
εκτός της ζώνης Σένγκεν είναι η
Βρετανία και η Ιρλανδία, που επέ-
λεξαν να διατηρήσουν τους συ-

Η
συμφωνία Σένγκεν είναι η
βασική πράξη σχετικά με τη

σταδιακή κατάργηση των ελέγ-
χων στα κοινά σύνορα που υπο-
γράφτηκε το 1985 εκτός του πλαι-
σίου της Ε.Ε. ανάμεσα σε πέντε
κράτη-μέλη της (Βέλγιο, Γερμα-
νία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και
Κάτω Χώρες). Η σύμβαση που υπο-
γράφτηκε το 1990 είναι η πράξη
εφαρμογής της συμφωνίας του
1985, στην οποία προβλέπεται η
κατάργηση των ελέγχων στα εσω-
τερικά σύνορα των υπογραφόν-
των κρατών, καθορίζονται κοι-
νοί κανόνες σχετικά με τους ελέγ-
χους στα εξωτερικά σύνορα και
εισάγονται τα συνοδευτικά μέ-
τρα που καθιστούν δυνατή την
άρση των ελέγχων στα εσωτερι-
κά σύνορα. Η σύμβαση Σένγκεν

τέθηκε σε ισχύ το 1995 και εν-
σωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με την έναρ-

ξη ισχύος της συνθήκης του Άμ-
στερνταμ το Μάιο του 1999. Έκτο-
τε, το κεκτημένο Σένγκεν εφαρ-

μόζεται και αναπτύσσεται περαι-
τέρω εντός του νομικού και θε-
σμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΕΝΓΚΕΝ
Το κεκτημένο Σένγκεν περιλαμ-
βάνει αναλυτικές σειρές των μέ-
τρων που προορίζονται για την
αντιστάθμιση της κατάργησης
των ελέγχων στα εσωτερικά σύ-
νορα με την ενίσχυση της ασφά-
λειας στα εξωτερικά σύνορα της
Ένωσης. Το σημαντικότερο από
τα μέτρα αυτά είναι η απαίτηση
τα κράτη-μέλη που έχουν εξω-
τερικά σύνορα της Ε.Ε., όπως η
Ελλάδα, να είναι υπεύθυνα, για
να εξασφαλίζουν την πραγματο-
ποίηση σωστών ελέγχων και την
αποτελεσματική επιτήρηση των

εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Όταν
ένα πρόσωπο εισέλθει στη ζώνη
Σένγκεν, είναι ελεύθερο να κυ-
κλοφορεί όπου θέλει για σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Συνεπώς,
είναι ζωτικής σημασίας οι επιθε-
ωρήσεις και οι έλεγχοι στα εξω-
τερικά σύνορα της Ε.Ε. να είναι
αρκετά αυστηροί για την παρεμ-
πόδιση της λαθρομετανάστευ-
σης, του λαθρεμπορίου ναρκωτι-
κών και άλλων παράνομων δρα-
στηριοτήτων. 

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ο σημαντικότερος αντίκτυπος της
συμφωνίας Σένγκεν είναι ότι δεν
χρειάζεται πλέον να δείχνουμε
τα διαβατήριά μας όταν διασχί-
ζουμε τα σύνορα ανάμεσα στα
κράτη-μέλη της συμφωνίας Sch-

engen. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι τα ταξίδια εντός της ζώνης
Σένγκεν είναι το ίδιο με τα ταξί-
δια εντός ενός κράτους-μέλους
όσον αφορά την παρουσίαση τα-
ξιδιωτικού εγγράφου ή τεκμηρί-
ου ταυτότητας. Η νομοθεσία κά-
θε κράτους-μέλους εφαρμόζε-
ται για να καθοριστεί εάν ένα πρό-
σωπο χρειάζεται να φέρει τέτοι-
ου είδους τεκμήριο. 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Σήμερα, 13 κράτη-μέλη, η Aυ-
στρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φι-
λανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Ελλάδα, το Λουξεμ-
βούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορ-
τογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία,
μαζί με τη Νορβηγία και την Ισ-
λανδία, εφαρμόζουν πλήρως τις

Ταξιδεύοντας στη «ζώνη του Σένγκεν»
Η σύμβαση που υπογράφτηκε το 1990 είναι η πράξη εφαρμογής της συμφωνίας του 1985, 
στην οποία προβλέπεται η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των υπογραφόντων κρατών

Το κεκτημένο Σένγκεν
περιλαμβάνει αναλυτικές
σειρές των μέτρων που
προορίζονται για την
αντιστάθμιση της
κατάργησης των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα με
την ενίσχυση της
ασφάλειας στα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης
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για τον πολίτη
| ηΕυρώπημας |

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ της “πράσινης κάρ-
τας” σας ή του πιστοποιητικού
ασφάλισης δεν είναι συνήθως
αναγκαία, όταν διασχίζετε κά-
ποιο σημείο εσωτερικής μεθο-
ριακής διέλευσης της Ένωσης,
διότι από τις πινακίδες κυκλο-
φορίας του οχήματος συνάγε-
ται ότι έχετε συνάψει στο κρά-
τος-μέλος καταγωγής σας την
υποχρεωτική ασφάλιση αστικής
ευθύνης. 
Ωστόσο, εάν σε μια άλλη χώρα
σας συμβεί τροχαίο ατύχημα για
το οποίο ευθύνεστε, η πράσινη
κάρτα σας ή το πιστοποιητικό
ασφάλισης του οχήματος απο-
τελούν απόδειξη ότι καλύπτε-
στε από ασφάλιση που επιτρέ-
πει στο θύμα ή στα θύματα να
λάβουν αποζημίωση. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που, στη
διάρκεια ενός ταξιδιού, σας συμ-
βεί τροχαίο ατύχημα, για το οποίο
δεν ευθύνεστε, έχετε δικαίωμα

να λάβετε αποζημίωση είτε σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανό-
νες του συγκεκριμένου κράτους-
μέλους, είτε σύμφωνα με τους
κανόνες που ισχύουν στη χώρα
μόνιμης διαμονής σας, εφόσον
στην τελευταία το ποσό της απο-
ζημίωσης είναι υψηλότερο. 
Οι κανόνες αυτοί εξακολουθούν
να παρουσιάζουν διαφορές από
το ένα κράτος-μέλος στο άλλο,
όμως σε όλα τα κράτη-μέλη έχε-
τε δικαίωμα ελάχιστης κάλυψης
ύψους 350.000 ευρώ για σω-
ματικές βλάβες και 100.000 ευ-
ρώ για υλικές ζημίες. Ωστόσο,
σε ορισμένα κράτη-μέλη το συ-
νολικό ύψος των εγγυήσεων μπο-
ρεί να περιοριστεί στην περί-
πτωση που για το ίδιο ατύχημα
υπάρχουν πολλά θύματα. 
Με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Μαΐου 2005, τα εν λό-
γω ελάχιστα ποσά κάλυψης αυ-

ξήθηκαν σε 1.000.000 ευρώ ανά
θύμα ή σε 5.000.000 ευρώ ανά
αξίωση για σωματική βλάβη και
σε 1.000.0000 ευρώ για υλικές
ζημίες. Τα κράτη-μέλη πρέπει
να αυξήσουν την κάλυψη του-
λάχιστον έως το ήμισυ των εν
λόγω ποσών έως τις 11 Ιανουα-
ρίου 2010 και τουλάχιστον έως
τα πλήρη ποσά έως τις 11 Ιουνί-
ου 2012. 
Εάν ένα ατύχημα προκληθεί από
όχημα το οποίο δεν είναι ασφα-
λισμένο ή που δεν μπόρεσε να
αναγνωρισθεί, έχετε το δικαίω-
μα να λάβετε αποζημίωση από
το Ταμείο Αυτοκινητικών Εγ-
γυήσεων του κράτους-μέλους
στο οποίο συνέβη το ατύχημα
(για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ασφαλίσεις αυ-
τοκινήτου, μπορείτε να ανατρέ-
ξετε στον οδηγό “Αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών στο πλαίσιο
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς”). 

Τα μικρά «μυστικά» αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο...

ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΤΕ ξαφνικά ή
σας συμβεί κάποιο ατύχημα κα-
τά τη διάρκεια προσωρινής πα-
ραμονής σας σε άλλο κράτος-
μέλος της Ένωσης, εσείς και τα
μέλη της οικογένειάς σας δι-
καιούστε την απαραίτητη ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. 
Με τον όρο απαραίτητη ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη νοεί-
ται το σύνολο της ιατρικής φρον-
τίδας που πρέπει να σας προ-
σφερθεί, προκειμένου να μην
αναγκαστείτε να επιστρέψετε
εσπευσμένα στη χώρα διαμο-
νής σας, για να λάβετε την ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη που
χρειάζεστε. 
Για τη διευκόλυνση της παρο-
χής της απαραίτητης ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης, πρέπει
να έχετε στην κατοχή σας μία
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
υγείας ή ισοδύναμο έγγραφο.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
υγείας (ή ισοδύναμο έγγραφο)
πιστοποιεί ότι υπάγεστε σε ένα
σύστημα ασφάλισης υγείας σε
ένα κράτος-μέλος και σας επι-

τρέπει να λάβετε άμεση ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη στη
χώρα όπου διαμένετε προσωρι-
νά. Σας συνιστούμε λοιπόν να

προμηθευθείτε την ευρωπαϊκή
κάρτα ασφάλισης υγείας (ή ισο-
δύναμο έγγραφο) πριν από την
αναχώρησή σας από τον εθνι-
κό φορέα ασφάλισης υγείας. Ακό-
μη και εάν δεν έχετε μαζί σας
την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλι-
σης υγείας (ή ισοδύναμο έγ-
γραφο), εξακολουθείτε να δι-
καιούστε άμεση ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, αλλά μπο-
ρεί να σας ζητηθεί να καταβά-
λετε το πλήρες αντίτιμο για τις
παροχές ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. 
Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να
υποβάλετε το αντίστοιχο τιμο-
λόγιο στο οικείο ταμείο υγείας
και το ποσό που καταβάλατε θα
σας επιστραφεί ανάλογα με το
ποσοστό επιστροφής που εφαρ-
μόζεται στη χώρα όπου σας πα-
ρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη. 

...και τα δικαιώματά σας, αν αρρωστήσετε στο ταξίδι

διατάξεις του κεκτημένου Σένγ-
κεν. 
Τα δέκα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
δηλαδή η Κύπρος, η Τσεχία, η
Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία,
η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολω-
νία, η Σλοβακία και η Σλοβενία,
δεν είναι ακόμη πλήρως εντεταγ-
μένα μέλη της ζώνης Σένγκεν,
εφόσον οι συνοριακοί έλεγχοι
ανάμεσα στα νέα κράτη-μέλη και
στα σημερινά μέλη της συμφω-
νίας εξακολουθούν να υπάρχουν,
μέχρις ότου το Συμβούλιο της Ε.Ε.
αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι
για την κατάργηση των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα. Ωστόσο,
από την ημερομηνία προσχώρη-
σης και μετά ουσιαστικά εφαρ-
μόζουν μέρη της συμφωνίας Σένγ-
κεν, ιδίως στον τομέα της αστυ-

νομικής και δικαστικής συνεργα-
σίας και του ελέγχου στα εξωτε-
ρικά σύνορα. 
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που εξα-
κολουθούν να είναι εκτός της ζώ-
νης Σένγκεν είναι η Βρετανία και
η Ιρλανδία, που επέλεξαν να δια-
τηρήσουν τους συνοριακούς ελέγ-
χους με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
(μολονότι έχουν εξουσιοδοτηθεί
να εφαρμόζουν μερικές από τις
διατάξεις σχετικά με την αστυ-
νομική και τη δικαστική συνερ-
γασία σε ποινικές υποθέσεις). 
Η Ελβετία αποφάσισε να ενταχ-
θεί στη ζώνη Σέγνκεν και οι έλεγ-
χοι στα σύνορα για πρόσωπα θα
εξαλειφθούν σε μερικά χρόνια.
Η Ελβετία θα έχει το ίδιο καθε-
στώς συνδεδεμένης χώρας, όπως
η Νορβηγία και η Ισλανδία, που

επίσης δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 

ΤΟ «ΧΡΥΣΟ» 112
Για να επικοινωνήσετε με τις υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλες
τις χώρες της Ε.Ε. (προς το πα-
ρόν εκτός της Βουλγαρίας), κα-
λέστε από οποιοδήποτε τηλέφω-
νο, σταθερό ή κινητό, το 112. 
Η Ε.Ε. έχει λάβει πολλά μέτρα για
την καλύτερη ενημέρωση του κοι-
νού σχετικά με τον αριθμό 112 και
την ευρύτερη χρησιμοποίησή του,
καθώς και για την ανάπτυξη συ-
στημάτων που διαβιβάζουν αυ-
τόματα ακριβείς πληροφορίες εν-
τοπισμού των καλούντων από στα-
θερά και κινητά τηλέφωνα προς
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πα-
ράλληλα, οι κατασκευαστές αυ-
τοκινήτων οχημάτων σχεδιάζουν

οχήματα που μπορούν να πραγ-
ματοποιούν κλήσεις έκτακτης
ανάγκης (eCalls) σε περίπτωση
ατυχήματος σε οποιοδήποτε ση-
μείο της Ευρώπης και να παρέ-
χουν ακριβείς πληροφορίες εν-
τοπισμού στα κέντρα έκτακτης
ανάγκης 112. 
Για δωρεάν συμβουλές σχετικά
με τα δικαιώματά σας ως ταξι-
διώτη, καθώς και γενικότερα για
όλα τα δικαιώματά σας και για
τις υπηρεσίες στις οποίες μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε για βοή-
θεια, μπορείτε να επικοινωνείτε
με την υπηρεσία EuropeDirect από
οπουδήποτε στην Ε.Ε. στο τηλέ-
φωνο 00 800 6 7 8 9 10 11. 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ
Σε περίπτωση κλοπής να απευ-

θύνεστε στο πλησιέστερο αστυ-
νομικό τμήμα. Όταν υποβάλετε
αίτηση για αποζημίωση στην
ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέ-
πει να επισυνάψετε τη δήλωση
που κάνατε στην αστυνομία. Να
ακυρώσετε αμέσως τις πιστωτι-
κές κάρτες σε περίπτωση απώ-
λειας ή κλοπής. 
Σε περίπτωση κλοπής του δια-
βατηρίου σας, να δηλώσετε αμέ-
σως το συμβάν στο προξενείο
ή στην πρεσβεία της χώρας σας
και στην αστυνομία. Θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι εάν βρίσκεστε
εκτός Ε.Ε., μπορείτε να απευ-
θυνθείτε για βοήθεια στην πρε-
σβεία ή στο προξενείο οποιασ-
δήποτε άλλης χώρας της Ε.Ε.,
εφόσον η χώρα σας δεν διαθέ-
τει αντιπροσωπεία.

Με τον όρο απαραίτητη
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη νοείται 
το σύνολο της ιατρικής
φροντίδας που πρέπει 
να σας προσφερθεί,
προκειμένου να μην
αναγκαστείτε να
επιστρέψετε εσπευσμένα
στη χώρα διαμονής σας

νοριακούς ελέγχους με άλλα κρά-
τη-μέλη της Ε.Ε. (μολονότι έχουν
εξουσιοδοτη.θεί να εφαρμόζουν
μερικές από τις διατάξεις σχετι-
κά με την αστυνομική και τη δι-
καστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις). Η Ελβετία αποφάσι-

σε να ενταχθεί στη ζώνη Σέγνκεν
και οι έλεγχοι στα σύνορα για πρό-
σωπα θα εξαλειφθούν σε μερικά
χρόνια. Η Ελβετία θα έχει το ίδιο
καθεστώς συνδεδεμένης χώρας,
όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία,
που επίσης δεν είναι μέλη της Ε.Ε.
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αναδρομή

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

“Ο
άνθρωπος που συνέβαλε
τα μέγιστα στην ενοποί-

ηση της Ευρώπης ήταν ο Ιωσήφ
Στάλιν” είχε πει στις αρχές της
δεκαετίας του ‘50 ο πρωθυπουρ-
γός του Βελγίου και ένθερμος
ευρωπαϊστής Πολ Ανρί Σπάακ.
Πράγματι, η απειλή του κομμου-
νισμού είχε λειτουργήσει ως κα-
ταλύτης για την ευρωπαϊκή ενο-
ποίηση. Πενήντα χρόνια μετά, η
κατάρρευση του υπαρκτού σο-
σιαλισμού άλλαζε τα δεδομένα
και έθετε πάλι ένα παλιό ερώτη-
μα: γερμανική Ευρώπη ή ευρω-
παϊκή Γερμανία; Επιπλέον, η Κοι-
νότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με

μια σειρά από ζητήματα σχετικά
με το άνοιγμα των συνόρων και
την εισροή οικονομικών μετανα-
στών (ο περίφημος “πολωνός
υδραυλικός” ανησυχούσε ιδιαί-
τερα τους Γερμανούς), αλλά και
την προοπτική συμμετοχής των
χωρών του πρώην ανατολικού
μπλοκ στους κόλπους της. 
Η ένωση της Γερμανίας στις 3

Οκτωβρίου 1990 αποτελούσε τη
μεγαλύτερη πρόκληση για την Κοι-
νότητα. Με ογδόντα εκατομμύ-
ρια κατοίκους, την ισχυρότερη
ευρωπαϊκή οικονομία, σκληρό νό-
μισμα και με δυνατότητες διείσ-
δυσης στην Κεντρική και την Ανα-
τολική Ευρώπη, η ενιαία Γερμα-
νία δημιουργούσε προβληματι-
σμό στους κοινοτικούς εταίρους,
ιδιαίτερα στη Γαλλία, για το αν
θα διεκδικούσε ηγεμονικό ρόλο.
Η Γερμανία θα συνεχίσει να εί-
ναι “στερεά δεμένη στον ευρω-
παϊκό ιστό, σαν τον Οδυσσέα, ώστε
να αντιστέκεται στις φωνές των
σειρήνων του ένοχου παρελθόν-
τος της”, διαβεβαίωνε ο καγκε-
λάριος Κολ. Η συμφωνία Γαλλίας
- Γερμανίας για την ΟΝΕ στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρα-
σβούργου αποτελούσε το προ-
ϊόν μιας συνεννόησης ότι, αν ο
Μιτεράν δεχόταν την ένωση της
Γερμανίας που φόβιζε τους Γάλ-
λους, ο Κολ θα δεχόταν το κοινό
ευρωπαϊκό νόμισμα που ανησυ-
χούσε τους Γερμανούς. 

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μετά την υπογραφή της στις 7
Φεβρουαρίου 1992, η συνθήκη
θα άρχιζε να εφαρμόζεται από
τη 1 Ιανουαρίου 2003, πλην όμως
τα πράγματα εξελίχθηκαν δια-
φορετικά. Σε ένα νέο γεωπολιτι-
κό περιβάλλον και με την ΕΟΚ
να μετεξελίσσεται σε ένα πολιτι-
κό μόρφωμα με αυξημένες εξου-
σίες, οι Ευρωπαίοι αισθάνθηκαν
ότι λαμβάνονται αποφάσεις ερή-
μην τους, κεκλεισμένων των θυ-
ρών, από τη γραφειοκρατία των
Βρυξελλών. Στο δημοψήφισμα
που διεξήχθη στη Δανία το “όχι”
επικράτησε με 50,7% παγώνον-
τας τους ευρωπαίους ηγέτες. Αν

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ συμπληρώ-
νονται 17 χρόνια από την υπο-
γραφή της Συνθήκης του Μάα-
στριχτ, της τρίτης θεμελιώδους
συνθήκης για την ευρωπαϊκή ενο-
ποίηση μετά τη Συνθήκη της Ρώ-
μης και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πρά-
ξη. Ήταν 7 Φεβρουαρίου 1992
όταν οι 12 της τότε ΕΟΚ υπέγρα-
ψαν τη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν
προηγηθεί καταιγιστικές αλλα-
γές στον πολιτικό χάρτη της Ευ-
ρώπης. Οι κοινοτικοί εταίροι πα-
ρατηρούσαν μάλλον αμήχανοι

τα κοσμοϊστορικής σημασίας γε-
γονότα που συνέβαιναν σε από-
σταση αναπνοής: η πτώση του
τείχους του Βερολίνου, η κατάρ-
ρευση των κομμουνιστικών κα-
θεστώτων στην πρώην Σοβιετι-
κή Ένωση και τις χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης, η διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας... Εκείνη την επο-
χή η ΕΟΚ εργαζόταν για την κοι-
νή αγορά βάσει του σχεδίου Ντε-
λόρ. Τα γεγονότα ανάγκασαν τους
Ευρωπαίους να ανοίξουν πάλι
το κεφάλαιο της πολιτικής ολο-
κλήρωσης. 

Η Συνθήκη
του Μάαστριχτ
Ήταν 7 Φεβρουαρίου 1992 όταν οι 12
της τότε ΕΟΚ υπέγραφαν τη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ένα νέο γεωπολιτικό 
περιβάλλον και με την
ΕΟΚ να μετεξελίσσεται σε
ένα πολιτικό μόρφωμα με
αυξημένες εξουσίες, οι
Ευρωπαίοι αισθάνθηκαν
ότι λαμβάνονται αποφά-
σεις ερήμην τους, κεκλει-
σμένων των θυρών, από
τη γραφειοκρατία των
Βρυξελλών... Είπαν:

Η Συνθήκη του Μάα-
στριχτ ήταν το μέλλον

του χθες”

λόρδος Ραλφ Ντάρεντορφ, επί-
τροπος Γερμανίας, διευθυντής
του London School of Econo-
mics

Με τη συνθήκη του
Μάαστριχτ βάλαμε τον

θεμέλιο λίθο για τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Ευρώπης”

Χέλμουτ Κολ, καγκελάριος
Γερμανίας

Καλά, Χέλμουτ, αυτό θα
κάνουμε. Θα έχεις ολό-

κληρη τη Γερμανία, εάν έχω
το μισό μάρκο”

Η φράση αποδίδεται στον
γάλλο πρόεδρο Φρανσουά
Μιτεράν, ως απάντηση στον
γερμανό καγκελάριο σχετικά με
την ενοποίηση της Γερμανίας

Να είσαι και να 
είσαι, αυτή είνα  

απάντηση”

Παραφράζοντας τον Σα  
τότε υπουργός Εξωτερ  
Δανίας, Ούφε Έλεμαν Γ
αναφερόμενος στις εξα
που ζήτησε η χώρα του  
πει το “ναι” στην ΟΝΕ
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και ήταν απαραίτητα τα “ναι” και
των 12 κρατών-μελών, η διαδι-
κασία επικύρωσης της συνθήκης
προχώρησε για λόγους αλλαγής
ψυχολογίας. Στις περισσότερες
χώρες, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα, η επικύρωση έγινε στα
κοινοβούλια, ενώ οι Ιρλανδοί ψή-
φισαν 68% “ναι” στο δημοψήφι-
σμα. Το δεύτερο χαστούκι ήρθε
από τη Γαλλία με το ισχνό 51%
στο “ναι”. Ακολούθησε δεύτερο
δημοψήφισμα στη Δανία, μετά
τις εγγυήσεις ότι θα εξαιρεθεί
από την τρίτη φάση της ΟΝΕ, και
αυτή τη φορά το “ναι” έλαβε 56,8%.
Τελευταίος σκόπελος οι ευρω-
πολέμιοι της Βρετανίας, που ψή-
φισαν οριακά υπέρ υπό την απει-
λή των εκλογών. Η συνθήκη τέ-
θηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου
1993. Για το κίνημα κατά της παγ-
κοσμιοποίησης, που αναπτύχθη-
κε τα επόμενα χρόνια, το Μάα-
στριχτ συμβόλιζε την παγκοσμιο-
ποίηση επί το ευρωπαϊκότερο. 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η μικρή ολλανδική πόλη συνδέ-
θηκε με τη φράση “κριτήρια του
Μάαστριχτ” και με μια σειρά επώ-
δυνων μέτρων που εφάρμοσαν
οι κυβερνήσεις, προκειμένου να
τα ικανοποιήσουν. Για την Ελλά-
δα αυτό σήμαινε μακρά περίοδο
λιτότητας σε αυξήσεις μισθών
και κοινωνικές δαπάνες, προκει-
μένου η χώρα να μειώσει τα ελ-
λείμματα και να γίνει μέλος της
Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης. Το 1992 οι Έλληνες έμα-
θαν την περίφημη εξίσωση 0 +
0 = 14%, ενώ από το 1996 μέχρι
το 2000 έσφιγγαν τα ζωνάρια
ολοένα και περισσότερο, καθώς
το φορολογικό βάρος νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων αυξανό-
ταν κατά 27% κάθε χρόνο, σύμ-
φωνα με την Τράπεζα της Ελλά-
δας. Στο τέλος της διαδρομής,
το 2000 η Ελλάδα έγινε μέλος
της ΟΝΕ και λίγο αργότερα το
ευρώ μπήκε στη ζωή μας. Σύμ-
φωνο Σταθερότητας, δημοσιο-
νομική απογραφή και επιτήρηση
είναι οι λέξεις που προσθέσαμε
τότε στο λεξιλόγιό μας. 

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημι-
ούργησε έναν νέο οργανισμό,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
διαρθρώθηκε σε τρία επίπεδα ως
προς το βαθμό ολοκλήρωσης, που
επικράτησε να αποκαλούνται πυ-
λώνες. 
n Πρώτος πυλώνας: Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Περιλάμβανε την Ευ-
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα,
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άν-
θρακα - Χάλυβα και την Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέρ-
γειας. 
n Δεύτερος πυλώνας: Κοινή Εξω-
τερική Πολιτική και Πολιτική Ασφά-
λειας (ΚΕΠΠΑ). Ενέταξε θεσμι-
κά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συ-
νεργασία (διασκέψεις των αρ-
χηγών των κρατών-μελών) στο
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η άσκη-
ση εξωτερικής πολιτικής παρέ-

μεινε στην ευθύνη των κυβερ-
νήσεων, ωστόσο δημιουργήθη-
κε η δυνατότητα λήψης ορισμέ-
νων αποφάσεων με ειδική πλει-
οψηφία. Επίσης η άμυνα περιλή-
φθηκε στο πρόγραμμα πολιτικής
της Ε.Ε. 
n Τρίτος πυλώνας: Συνεργασία
στους τομείς της δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (επι-
σήμως Συνθήκη για την Ευρω-
παϊκή Ένωση, ΣΕΕ) προσδιόριζε
τα τρία στάδια για τη δημιουρ-

γία της Οικονομικής και Νομι-
σματικής Ένωσης. Η ΣΕΕ

•Προέβλεπε δρακόντεια κριτή-
ρια σύγκλισης σχετικά με τον πλη-
θωρισμό, τα επιτόκια, τα ελλείμ-
ματα και το δημόσιο χρέος και
καθόριζε χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης της ΟΝΕ. 

• Θέσπισε νέα διαδικασία συνα-
πόφασης, που παρέχει νέες εξου-
σίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, το οποίο μπορεί να ασκήσει
βέτο επί των νομοθετικών προ-
τάσεων της Κομισιόν, ενώ απέ-

κτησε αποφασιστικό ρόλο στο διο-
ρισμό της Κομισιόν. 

• Καθιέρωσε το Πρωτοδικείο και
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο
οποίος εξετάζει τις καταγγελίες
των ευρωπαίων πολιτών για κα-
κοδιοίκηση σε επίπεδο κοινοτι-
κών οργάνων. 

• Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων απέκτησε εξου-
σία επιβολής προστίμων στα κρά-
τη-μέλη που δεν συμμορφώνον-
ται προς τις αποφάσεις του. 

• Ίδρυσε την Επιτροπή των Περι-
φερειών, που αποτελείται από εκ-
προσώπους τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και λειτουργεί ως συμβου-
λευτικό όργανο της Κομισιόν και
του Συμβουλίου. 

• Έδωσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
χαρακτήρα κοινοτικού θεσμού. 

• Δημιούργησε την ιθαγένεια της
Ένωσης. 

• Ίδρυσε το Ταμείο Συνοχής και
επέκτεινε τη δραστηριότητα της
Ε.Ε. στους τομείς του πολιτισμού,
της παιδείας, της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης, της προστασίας
του καταναλωτή, των διευρωπαϊ-
κών δικτύων, της βιομηχανικής
πολιτικής, του περιβάλλοντος και
της πολιτικής για την ανάπτυξη. 

Ολόκληρο το κείμενο της
Συνθήκης του Μάαστριχτ (στα
Ελληνικά) μπορείτε να το
βρείτε στη διεύθυνση
http://eur-lex.europa.eu/el/tre-
aties/dat/11992E/tif/JOC_1992_
224__1_EL_0001.pdf

Χέλμουτ 
Κολ
Ο Χέλμουτ Κολ ήταν ο καγκελά-
ριος της επανένωσης της Γερ-
μανίας και του ευρωπαϊκού ορά-
ματος. Γεννήθηκε πριν από 79
χρόνια στο Λουντβιχσχάφεν. Μπή-
κε στην πολιτική πριν κλείσει τα
25. Ηγήθηκε του κόμματός του
επί 25 χρόνια και της χώρας του
επί 16 ολόκληρα χρόνια, ενώ έβα-
λε τη σφραγίδα του στην επανέ-
νωση της επί τέσσερις δεκαετίες
διαιρεμένης Γερμανίας. Η φιλία
του με τον Μιτεράν έδωσε νέα
ώθηση στο λεγόμενο “γαλλογερ-
μανικό άξονα”. Οι δυο τους συ-
νέβαλαν τα μέγιστα στην επα-
ναδρομολόγηση της Ευρώπης σε
τροχιά ολοκλήρωσης, τόσο κατά
τη δεκαετία του ‘80 με την Ενι-
αία Ευρωπαϊκή Πράξη όσο και τη
δεκαετία του ‘90 με τη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρ-
ξε ο δεύτερος πολιτικός, μετά τον
εμπνευστή της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης Ζαν Μονέ, στον οποίο
απονεμήθηκε ο τίτλος του “Επί-
τιμου Πολίτη της Ευρώπης”. Υπήρ-
ξε ο μακροβιότερος καγκελάριος
της Γερμανίας, ξεπερνώντας ακό-
μη και τον Αντενάουερ. Μετά την
αποχώρησή του από την πολιτι-
κή, η υστεροφημία του αμαυρώ-
θηκε από την εμπλοκή του σε
σκάνδαλο παράνομης χρηματο-
δότησης του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Κόμματος. 

Φρανσουά 
Μιτεράν
Ηταν ένα από τα οκτώ παιδιά ενός
σιδηροδρομικού. Η όχθη του Ση-
κουάνα μπροστά στο Μουσείο του
Λούβρου φέρει σήμερα το όνο-
μά του. Σπούδασε νομικά, λογο-
τεχνία και πολιτικές επιστήμες
στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου (1939-45) υπη-
ρέτησε στο γαλλικό στρατό, αιχ-
μαλωτίστηκε, δραπέτευσε και πο-
λέμησε στη συνέχεια στην πρώ-
τη γραμμή της γαλλικής αντίστα-
σης κατά τη γερμανική κατοχή.
Έλαβε ενεργό μέρος στο πρώτο
συμβούλιο της Προσωρινής Κυ-
βέρνησης της Γαλλικής Δημο-
κρατίας, που πραγματοποιήθηκε
στο ελεύθερο πλέον Παρίσι στις
17 Αυγούστου 1944. Από το 1946
μπήκε ενεργά στην πολιτική, θη-
τεύοντας ως δήμαρχος, βουλευ-
τής, υπουργός.  Ήταν ο πρώτος
σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλ-
λίας και ο πρώτος που εκλέχθη-
κε δύο συνεχόμενες φορές σε
αυτό το αξίωμα. Ως πρόεδρος ο
Φρανσουά Μιτεράν υπήρξε θια-
σώτης της ευρωπαϊκής ενότητας
και συνεργασίας. Συνυπέγραψε
τη Συνθήκη του Σένγκεν και τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ για λο-
γαριασμό της Γαλλίας. Πέθανε
στις 8 Ιανουαρίου 1996, σε ηλι-
κία 79 ετών.

1990: Μιτεράν και Κολ διαπίστω-
σαν ότι απαιτείται “επιτάχυνση
της πολιτικής οικοδόμησης των
δώδεκα” και ζήτησαν τη σύγκλη-
ση δεύτερης διακυβερνητικής διά-
σκεψης (πλην αυτής για την ΟΝΕ)
με θέμα την πολιτική ένωση. Λί-
γες μέρες πριν από την έναρξή
της κοινοποίησαν στους ομολό-
γους τους τις θέσεις τους για την
επέκταση και την εμβάθυνση των
πολιτικών λειτουργιών της Κοι-
νότητας. 
1991: Η διακυβερνητική για την
πολιτική ένωση έπεσε σε τέλμα,
καθώς οι Γερμανοί επιζητούσαν
κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων
που σχετίζονταν με το άνοιγμα
των συνόρων προς ανατολάς, ενώ
Γαλλία και Βρετανία δεν ήθελαν
την επέκταση των κοινοτικών αρ-
μοδιοτήτων στο πεδίο των “εσω-

τερικών υποθέσεων”. Επίσης προ-
έκυψε διάσταση μεταξύ “ευρω-
παϊστών” και “ατλαντιστών” σχε-
τικά με το αν έπρεπε να δημιουρ-
γηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός
θεσμός άμυνας. 
Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ για την ΟΝΕ
προχώρησε βάσει του σχεδίου
Ντελόρ και αποφασίστηκε η δη-
μιουργία της σε τρία στάδια. Βρε-
τανία και Δανία εξασφάλισαν ρή-
τρες εξαίρεσης από το τρίτο στά-
διο της ΟΝΕ (κλείδωμα ισοτιμιών
και ενιαίο νόμισμα). 
ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 υπο-
γράφηκε στην ολλανδική πόλη
Μάαστριχτ η νέα συνθήκη, με την
οποία δημιουργήθηκε η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Επειτα από μακρά
και επίπονη διαδικασία επικυρώ-
σεων, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νο-
εμβρίου 2003.

Η πορεία προς το Μάαστριχτ
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επικαιρότητα

«Το μεγάλο στοίχημα για την Ε.Ε.
είναι η έξοδός της από την κρίση»
«Αυτές οι ευρωεκλογές, της 7ης Ιουνίου 2009, είναι εξαιρετικά κρίσιμες», 
εκτιμά ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

«Τ
ο κεντρικό θέμα της ευρω-
παϊκής πολιτικής ατζέντας

το 2009 πρέπει να είναι η εξεύ-
ρεση λύσεων για έξοδο από την
κρίση, που δοκιμάζει τις αντοχές
των λαών αλλά και την αποτελε-
σματικότητα των θεσμών. Αυτό
είναι το στοίχημα που πρέπει να
κερδίσουμε φέτος", επισημαίνει ο
ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Μανώλης Αγ-
γελάκας. Εκτιμά ότι στις επικείμε-
νες ευρωεκλογές θα βρεθούν στο
επίκεντρο της συζήτησης ζητή-
ματα τα οποία αφορούν την προ-
ώθηση πολιτικών που θα προάγουν
την καλύτερη λειτουργία της Ε.Ε.
με την επικύρωση της μεταρρυθ-
μιστικής συνθήκης της Λισαβό-
νας, την ασφάλεια των κρατών-
μελών της Ε.Ε., την αντιμετώπιση
της παράνομης μετανάστευσης,
την προώθηση της ενιαίας εσω-
τερικής αγοράς. Επιπλέον σημει-
ώνει ότι "στο ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο έχει αρχίσει διάλογος για
τις πολιτικές που πρέπει να ανα-
πτυχθούν στη μετά το 2013 επο-
χή όσον αφορά τον αγροτικό κό-
σμο της Ευρώπης".

Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική
παρέμβαση του κοινοβουλίου, που
επηρέασε άμεσα τη ζωή των ευ-
ρωπαίων πολιτών; Αυτό που πρέ-
πει να γίνει κατανοητό από τους
αναγνώστες είναι ότι σχεδόν όλες
οι παρεμβάσεις του ευρωκοινο-
βουλίου επηρεάζουν άμεσα τη ζωή
των ευρωπαίων πολιτών. Το λέω
αυτό, διότι οι πολιτικές που χα-
ράσσονται από τα ευρωπαϊκά όρ-
γανα αργά ή γρήγορα μετατρέ-
πονται σε εθνική νομοθεσία που
μας αφορά όλους. Και ενώ οι απο-
φάσεις του κοινοβουλίου αγγί-
ζουν στην εκάστοτε περίπτωση
κάποιες συγκεκριμένες κοινωνι-
κές ομάδες, ένα τελευταίο παρά-
δειγμα σημαντικής παρέμβασης
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ήταν
η απόφαση για το 48ωρο, με την
οποία οι ευρωβουλευτές καταφέ-
ραμε να διασφαλίσουμε τα εργα-
σιακά δικαιώματα των ευρωπαί-
ων πολιτών. Είναι μεγάλη επιτυ-
χία του ευρωκοινοβουλίου, που
κατάφερε να ανατρέψει τα σχέ-
δια της Επιτροπής για την ελαστι-
κοποίηση του χρόνου εργασίας,

αν και το θέμα βρίσκεται ακόμη
υπό διαπραγμάτευση. 

Πόσο κοντά βρίσκονται οι έλλη-
νες και γενικότερα οι ευρωπαίοι
πολίτες στο μόνο θεσμικό όργα-
νο της Ε.Ε., που εκλέγεται άμεσα
από τους ίδιους; Θα σας έλεγα
ότι γενικότερα οι ευρωπαίοι πολί-
τες δεν βρίσκονται αρκετά κοντά

στους θεσμούς της Ένωσης. Αυ-
τό οφείλεται αφενός σε μία έλ-
λειψη ενδιαφέροντος και αφετέ-
ρου σε μία τάση να ασχολούνται
οι πολίτες αλλά και τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης σχεδόν αποκλει-
στικά με την εσωτερική πολιτική
επικαιρότητα, αμελώντας τη ση-
μασία και τη βαρύτητα των απο-
φάσεων που παίρνονται από τα
ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό οφεί-
λουμε να το διορθώσουμε. Μία τέ-
τοια πρωτοβουλία αποτελεί η συν-
θήκη της Λισαβόνας, που, όταν
ξεπεράσει τα εμπόδια και εφαρ-
μοστεί, πιστεύω ότι θα συμβάλει
καταλυτικά στη μείωση του δη-
μοκρατικού ελλείμματος, καθώς
θα δημιουργήσει τα απαραίτητα
εργαλεία, ώστε οι πολίτες να έχουν
πιο άμεση επιρροή στα τεκταινό-
μενα της Ένωσης. 

Ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα
της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέν-
τας σε αυτές τις ευρωεκλογές;
Οι ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου
είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Ολό-
κληρη η Ευρώπη βρίσκεται μεσού-
σης μιας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το κεντρικό θέμα της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας το
2009 πρέπει να είναι η εξεύρεση

λύσεων για έξοδο από την κρίση,
που δοκιμάζει τις αντοχές των λα-
ών αλλά και την αποτελεσματι-
κότητα των θεσμών. Αυτό είναι
το στοίχημα που πρέπει να κερδί-
σουμε φέτος. Ταυτόχρονα ζητή-
ματα που αφορούν την προώθη-
ση πολιτικών οι οποίες θα προ-
άγουν την καλύτερη λειτουργία
της Ε.Ε. με την επικύρωση της με-
ταρρυθμιστικής συνθήκης της Λι-
σαβόνας, την ασφάλεια των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε., την αντιμε-
τώπιση της παράνομης μετανά-
στευσης, την προώθηση της ενι-
αίας εσωτερικής αγοράς θα απο-
τελέσουν θέματα συζήτησης στις
επικείμενες ευρωεκλογές. 

Έπειτα από τρία ΚΠΣ κάποιες ελ-
ληνικές περιφέρειες εξακολου-
θούν να είναι ουραγοί σε ό,τι αφο-
ρά την ανάπτυξη. Πώς μπορούμε
να γίνουμε Ευρωπαίοι μέχρι και
το τελευταίο χωριό της Δυτικής
Μακεδονίας; Είναι γεγονός ότι
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
χαθεί αρκετές ευκαιρίες για τις
ελληνικές περιφέρειες, προκειμέ-
νου να γεφυρώσουν τις αναπτυ-
ξιακές διαφορές με το μέσο όρο
της Ε.Ε. Αν και θα μπορούσαμε
να μπούμε σε μία διαδικασία να
ψάξουμε τους υπαίτιους των χα-
μένων ευκαιριών, δεν θεωρώ ότι
αυτό αποτελεί λύση στα προβλή-
ματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι
πολίτες που ζουν σήμερα σε αυ-
τές τις περιφέρειες. Εγώ θα πρό-
τεινα να σκύψουμε πάνω στα προ-
βλήματα του κόσμου, να αφουγ-
κραστούμε τις ανησυχίες τους και
να προσπαθήσουμε να δώσουμε
λύσεις. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέ-
διο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013
δίνει τη δυνατότητα στις περιφέ-
ρειες να υλοποιήσουν προγράμ-
ματα στους τομείς της ευρυζωνι-
κότητας, της επιχειρηματικότη-
τας, με τη δημιουργία νέων υπο-
δομών, ενισχύοντας ταυτόχρονα
τους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας. Είναι μία πολιτική που
την ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία
-χαρακτηριστικά αναφέρω την ολο-
κλήρωση φέτος της Εγνατίας οδού-
και η οποία θα δώσει νέα πνοή σε
ολόκληρη την περιφέρεια. 

Πόσο πρέπει να μας φοβίζει η
ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρω-
σία; Θα έπρεπε να ανοίξει στην
Ε.Ε. θέμα πυρηνικής ενέργειας;

Κάθε είδος εξάρτησης πρέπει να
μας προβληματίζει. Όλοι αντιλαμ-
βανόμαστε ότι σε μία σχέση εξάρ-
τησης ο προμηθευόμενος είναι ο
αδύναμος κρίκος, ενώ ο προμη-
θευτής μιλά από θέση ισχύος. Αρ-
κεί να δούμε αυτό που διαδρα-
ματίζεται εδώ και έναν μήνα, όταν
διακόπηκε η ροή φυσικού αερίου
και η Ευρώπη μπήκε στην κατά-
ψυξη. Η ενεργειακή απεξάρτηση
της Ε.Ε. από τη Ρωσία πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα και
να επιδιωχθεί η υπογραφή μιας
δεκαετούς συνεργασίας με τη Ρω-
σία. Ταυτόχρονα πρέπει να διε-
ρευνηθούν και εναλλακτικοί τρό-
ποι που θα καλύπτουν τις ενερ-
γειακές ανάγκες της Ε.Ε. Μέσα
σε αυτούς τους τρόπους θα εξε-
ταστεί και το θέμα της πυρηνι-
κής ενέργειας. Ας σημειωθεί ότι
πολλές χώρες της Ένωσης δια-
θέτουν πυρηνικά εργοστάσια πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Θα επιβιώσει η ευρωπαϊκή γεωρ-
γία στο μέλλον, με δεδομένες τις
αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ
και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύ-
ξει πολιτικές για τη στήριξη των
αγροτών και του εισοδήματός τους.
Η νέα ΚΑΠ καλύπτει δράσεις για
την περίοδο 2007-2013, ενισχύον-
τας τους τομείς της ποιότητας,
της καινοτομίας, της στήριξης των
προϊόντων τοπικής προέλευσης,
της ανάπτυξης πολιτικών για την
ύπαιθρο (και όχι μόνο για τους
κατ' αποκλειστικότητα ασκούν-
τες το αγροτικό επάγγελμα) και
τους νέους αγρότες. Στο ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο έχει αρχίσει
διάλογος για τις πολιτικές που πρέ-
πει να αναπτυχθούν στη μετά το
2013 εποχή όσον αφορά τον αγρο-
τικό κόσμο της Ευρώπης. Σε αυ-
τή τη διαδικασία συμμετέχουμε
και εμείς, έχοντας κατά νου την
ελληνική πραγματικότητα και τα
συμφέροντα των αγροτών μας.
Είναι μία διαδικασία επίπονη, υπάρ-
χουν συγκρούσεις συμφερόντων
και όλοι αναζητούν έναν μέγιστο
συμβιβασμό. Αλλά κατά τη γνώ-
μη μου δεν υπάρχει και εναλλα-
κτικός δρόμος έξω από την Ε.Ε.
όσον αφορά τη διάθεση των αγρο-
τικών προϊόντων. Μαζί με τους
ευρωπαίους εταίρους μας θα ανα-
ζητήσουμε ένα καλύτερο μέλλον
για τους αγρότες.

«ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ κοινοβούλιο
έχει αρχίσει διάλογος για τις πολι-
τικές που πρέπει να αναπτυχθούν
στη μετά το 2013 εποχή όσον αφο-
ρά τον αγροτικό κόσμο της Ευρώ-

πης. Σε αυτή τη διαδικασία συμμε-
τέχουμε και εμείς, έχοντας κατά
νου την ελληνική πραγματικότητα
και τα συμφέροντα των αγροτών
μας. Είναι μία διαδικασία επίπονη,

υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόν-
των και όλοι αναζητούν έναν μέγι-
στο συμβιβασμό. Αλλά κατά τη γνώ-
μη μου δεν υπάρχει και εναλλακτι-
κός δρόμος έξω από την Ε.Ε. όσον

αφορά τη διάθεση των αγροτικών
προϊόντων. Μαζί με τους ευρωπαί-
ους εταίρους μας θα αναζητήσου-
με ένα καλύτερο μέλλον για τους
αγρότες»: αυτά υπογραμμίζει με-

ταξύ άλλων, μιλώντας στο ένθετο
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ» της «ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ» της Τρίτης ο ευρωβουλευ-
τής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος Μανώλης Αγγελάκας

Είπε: «Ένα τελευταίο πα-
ράδειγμα σημαντικής πα-
ρέμβασης του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου ήταν η
απόφαση για το 48ωρο, 
με την οποία οι ευρωβου-
λευτές καταφέραμε να
διασφαλίσουμε τα εργα-
σιακά δικαιώματα των ευ-
ρωπαίων πολιτών. Είναι
μεγάλη επιτυχία του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, που κα-
τάφερε να ανατρέψει τα
σχέδια της Επιτροπής για
την ελαστικοποίηση του
χρόνου εργασίας, αν και
το θέμα βρίσκεται ακόμη
υπό διαπραγμάτευση»
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«Η σημερινή Ευρωπαϊκή
Ένωση 'δεν αρέσει'...»
«…γι' αυτό παράγει ευρωαδιαφορία και ευρωσκεπτικισμό»,
υποστηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Παπαδημούλης

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

«Η
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένω-
ση δεν αρέσει. Γι' αυτό πα-

ράγει ευρωαδιαφορία και ευρω-
σκεπτικισμό", τονίζει σε συνέν-
τευξή του στο ειδικό ένθετο "Η
Ευρώπη μας" ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδη-
μούλης. "Μέχρι τώρα έχουμε μια
ευρωπαϊκή ενοποίηση αλά καρτ,
με νεοφιλελεύθερες προδιαγρα-
φές, η οποία ευνοεί, κατά κύριο
λόγο, τις ισχυρές επιχειρήσεις
και τα ισχυρά κράτη. Έχουμε ευ-
ρώ, αλλά δεν έχουμε ούτε καν
προσπάθεια σταδιακής εναρμό-
νισης για να υπάρξει κοινή οικο-
νομική και κοινωνική πολιτική.
Δεν έχουμε, ούτε σχεδιάζεται στα-
διακά, κοινή εισοδηματική πολι-
τική, κοινή φορολογική πολιτική,
ασφαλιστική πολιτική, εργατική
πολιτική. Χρησιμοποιούνται τα
χαμηλά μεροκάματα του Βούλ-
γαρου, του Τσέχου, του Ρουμά-
νου, για να συμπιέζονται οι κα-
τακτήσεις, το βιοτικό επίπεδο, οι
ρυθμοί ανάπτυξης στην λεγόμε-
νη παλαιά Ευρώπη". 

Ποιο είναι το κεντρικό θέμα της
ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας
σε αυτές τις ευρωεκλογές; Ζού-
με το οδυνηρό τέλος μιας περιό-
δου 30 χρόνων απόλυτης κυ-
ριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού.
Τα αίτια και το μέγεθος της κρί-
σης θέτουν την Ευρώπη μπρο-
στά στην πρόκληση της ενίσχυ-
σης των κοινωνικών, οικολογι-
κών και δημοκρατικών της χα-
ρακτηριστικών. Δυστυχώς όμως
η ευρωπαϊκή ελίτ παραμένει θλι-
βερά κατώτερη των περιστάσε-
ων, εγκλωβισμένη σε ξεπερασμένα
νεοφιλελεύθερα δόγματα. Το κρά-
τος πρόνοιας έχει υπονομευτεί
καίρια: οι πολέμιοι του κρατικού
παρεμβατισμού, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις στη Σκανδιναβία, το θυ-
σίασαν στο βωμό της ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας και της αχα-
λίνωτης απορρύθμισης των αγο-
ρών. Αυτή άλλωστε ήταν και πα-
ραμένει η κυρίαρχη ιδεολογία στη
χώρα μας, με ευθύνη όχι μόνο

της Νέας Δημοκρατίας αλλά και
της κυβερνητικής πράξης του ΠΑ-
ΣΟΚ. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα
διεκδικήσει και στις ευρωεκλο-
γές μια διαφορετική πορεία για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγωνιζό-
μαστε για μια Ευρώπη πιο δημο-
κρατική και ενωμένη πολιτικά, με
πιο ισχυρή κοινωνική και περι-
βαλλοντική πολιτική, με δραστι-
κά αυξημένο κοινοτικό προϋπο-
λογισμό, χωρίς το ανεξέλεγκτο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, ενεργή και αυτόνομη στα
προβλήματα της παγκόσμιας ει-
ρήνης και όχι ουραγό των ΗΠΑ.
Μετά το στραπάτσο του Μπους,
η πρόκληση είναι ο "εξευρωπαϊ-

σμός" της πολιτικής των ΗΠΑ και
όχι η περαιτέρω "αμερικανοποί-
ηση" της Ευρώπης.

Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι
οι ευρωεκλογές δεν "συγκινούν"
τους Ευρωπαίους; Υπάρχει ευ-
ρωσκεπτικισμός ή ευρωαδιαφο-
ρία; Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένω-
ση δεν αρέσει. Γι' αυτό παράγει
ευρωαδιαφορία και ευρωσκεπτι-
κισμό. Μισό αιώνα μετά την ίδρυ-
σή της, οι δυνάμεις που διαχειρί-
ζονται την πορεία της ευρωπαϊ-
κής ενοποίησης απέτυχαν να δώ-
σουν την αναγκαία ώθηση. Οι νε-
οφιλελεύθερες πολιτικές, με την

εξάπλωση της επισφαλούς ερ-
γασίας, τη συμπίεση των μισθών,
την υψηλή ανεργία και φτώχεια,
την υποβάθμιση του κοινωνικού
κράτους, αλλά και το έλλειμμα
διαφάνειας και δημοκρατικής λει-
τουργίας, εντείνουν την κοινω-
νική ανασφάλεια και απομακρύ-
νουν την Ε.Ε. από τους πολίτες. 

Οι έλληνες - ευρωπαίοι πολίτες
διαλέγουν τους ανθρώπους που
θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στέλ-
νουν μήνυμα στα κόμματα του
ελληνικού κοινοβουλίου; Η εμ-
πειρία δείχνει ότι συνδυάζονται
και τα δύο. Οι ευρωεκλογές, στις
7 Ιουνίου 2009, μετατρέπονται
αυτή τη φορά σε ένα σημαντικό
ορόσημο, σημείο καμπής για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ανα-
δεικνύονται σε μια μεγάλη και
φιλόδοξη πρόκληση για το Συ-
νασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς. Στη μάχη των ευρωεκλογών
έχουμε όλες τις προϋποθέσεις
για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Διαθέτουμε δύο σημαντικά ατού:
Τη διακριτή αριστερή ευρωπαϊκή
μας ταυτότητα και πολιτική, αλ-
λά και ένα πλούσιο και δυναμικό
απολογισμό της δράσης μας μέ-
σα και έξω από το ευρωκοινο-
βούλιο. Η συγκυρία είναι ευνοϊ-
κή, η δουλειά μας στο ευρωκοι-
νοβούλιο έχει ευρύτερη απήχη-
ση, το εκλογικό σύστημα είναι
απλή αναλογική, η ψήφος είναι
πιο ελεύθερη και κατά συνέπεια
πιο πολιτική και "αξιοκρατική".
Μπορούμε να πάμε πολύ καλά.
Με σαφή οριοθέτηση από τη νε-
οφιλελεύθερη πολιτική της ΝΔ,
τον αδιέξοδο ευρωαναχωρητι-
σμό του ΚΚΕ και την δεξιόστρο-
φη πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αν αξιο-
ποιήσουμε όλα μας τα ατού με
συλλογικότητα, αξιοκρατία, σύν-
θεση απόψεων, συσπείρωση δυ-
νάμεων και έμπνευση, μπορούμε
να πολλαπλασιάσουμε τις δυνά-
μεις μας στην κάλπη και στο νέο
ευρωκοινοβούλιο. 

Είστε ο πιο δραστήριος από τους
24 ευρωβουλευτές. Τι δύναμη
παρέμβασης μπορεί να έχει ένας

ευρωβουλευτής ως μονάδα και
πόσο μπορούν να παρέμβουν οι
24 ως ομάδα ελλήνων ευρωβου-
λευτών; Με σκληρή δουλειά μπο-
ρεί κανείς να πετύχει αρκετά. Νιώ-
θω περήφανος γιατί, μέσα από
μια έντονη και πυκνή κοινοβου-
λευτική δράση, που καταγράφε-
ται και στα επίσημα πρακτικά του
ευρωκοινοβουλίου, πετύχαμε αρ-
κετά. Αποτρέψαμε το ελαστικό
65ωρο, υπερασπιστήκαμε αν-
θρώπινα και κοινωνικά δικαιώ-
ματα απέναντι στην ισοπεδωτική
επέλαση του νεοφιλελευθερισμού.
Σταματήσαμε οικολογικά εγκλή-
ματα, πιέσαμε για την ορθή εφαρ-
μογή της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας στην Ελλάδα, αποτρέψα-
με τη διασπάθιση κοινοτικών πό-
ρων, πιέσαμε για την αναπτυξια-
κή αξιοποίηση των κοινοτικών προ-
γραμμάτων. Παράλληλα, μαζί με
άλλους έλληνες συναδέλφους,
μέσα από μια καλή συνεργασία,
υπερασπιστήκαμε, επιτυγχάνον-
τας ορισμένες φορές σημαντικά
αποτελέσματα, τα συμφέροντα
των πολιτών και της πατρίδας μας.
Δυστυχώς όμως με τα περισσό-
τερα από αυτά δεν ασχολήθη-
καν, πλην εξαιρέσεων, τα ελλη-
νικά ΜΜΕ. Ίσως γιατί ξεφεύγουν
από το συνήθη μικροπολιτικό κα-
βγά. 

Με το "όχι" στα ελαστικά ωρά-
ρια των 65 ωρών το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κέρδισε τη "μάχη".
Προβλέπετε ότι ο "πόλεμος" θα
συνεχιστεί; Ποια τα διακυβεύ-
ματα για τις εργασιακές σχέσεις
στην Ε.Ε. των 27 την περίοδο
2009-2014; Μέχρι τώρα έχουμε
μια ευρωπαϊκή ενοποίηση αλά
καρτ, με νεοφιλελεύθερες προ-
διαγραφές, η οποία ευνοεί, κατά
κύριο λόγο, τις ισχυρές επιχειρή-
σεις και τα ισχυρά κράτη. Έχου-
με ευρώ, αλλά δεν έχουμε ούτε
καν προσπάθεια σταδιακής εναρ-

μόνισης, για να υπάρξει κοινή οι-
κονομική και κοινωνική πολιτική.
Δεν έχουμε, ούτε σχεδιάζεται στα-
διακά, κοινή εισοδηματική πολι-
τική, κοινή φορολογική πολιτική,
ασφαλιστική πολιτική, εργατική
πολιτική. Αυτό οδηγεί στο κοι-
νωνικό damping. Χρησιμοποιούν-
ται δηλαδή τα χαμηλά μεροκά-
ματα του Βούλγαρου, του Τσέ-
χου, του Ρουμάνου, για να συμ-
πιέζονται οι κατακτήσεις, το βιο-
τικό επίπεδο, οι ρυθμοί ανάπτυ-
ξης στη λεγόμενη παλαιά Ευρώ-
πη. Είναι τραγικό ότι, την ώρα που
οι Αμερικάνοι λένε όχι στον ακραίο
φονταμενταλισμό της αγοράς,
έχουμε μια Ευρώπη, όπου η ελίτ
της συνεχίζει να "αμερικανίζει".

Ως προς τα ζητήματα του περι-
βάλλοντος, συχνά φαίνεται σαν
να ζητάμε από την Ε.Ε. να προ-
στατέψει το περιβάλλον από…
τους Έλληνες. Είμαστε τελικά τα
"αδιόρθωτα" παιδιά της Ευρώ-
πης; Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα
υστερεί σημαντικά στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Δεν εφαρ-
μόζει τη νομοθεσία που οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις υπογράφουν.
Το αποτέλεσμα είναι να υποβαθ-
μίζεται το περιβάλλον, η χώρα
μας να σέρνεται συχνά στα δι-
καστήρια, να εισπράττει καταδί-
κες και πρόστιμα. Στην Ελλάδα
δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ έως
σήμερα ισχυρή πολιτική βούλη-
ση, ούτε με τη σημερινή κυβέρ-
νηση της ΝΔ ούτε με τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ, να ασχοληθούν σοβαρά με
την προστασία του περιβάλλον-
τος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο
υπάρχει άρνηση να υπάρξει ένα
ισχυρό, αυτόνομο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και να θεσπιστούν
ισχυροί κανόνες, αλλά και ελεγ-
κτικοί μηχανισμοί καθώς και κυ-
ρώσεις για τον έλεγχο της εφαρ-
μογής τους.

"ΜΕΤΑ το στραπάτσο του Μπους,
η πρόκληση είναι ο 'εξευρωπαϊ-
σμός' της πολιτικής των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής
και όχι η περαιτέρω 'αμερικα-
νοποίηση' της Ευρώπης. Είναι

τραγικό ότι, την ώρα που οι Αμε-
ρικάνοι λένε όχι στον ακραίο
φονταμενταλισμό της αγοράς,
έχουμε μια Ευρώπη, όπου η ελίτ
της συνεχίζει να 'αμερικανίζει'...",
υποστηρίζει, σε συνέντευξη που

παραχώρησε στο ένθετο "Η ΕΥ-
ΡΩΠΗ ΜΑΣ" της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
της Τρίτης ο ευρωβουλευτής του
Συνασπισμού της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), Δη-
μήτρης Παπαδημούλης.

Είπε: «Η συγκυρία είναι
ευνοϊκή, η δουλειά μας
στο ευρωκοινοβούλιο
έχει ευρύτερη απήχηση,
το εκλογικό σύστημα
είναι απλή αναλογική, η
ψήφος είναι πιο
ελεύθερη και κατά
συνέπεια πιο πολιτική και
‘αξιοκρατική’. Μπορούμε
να πάμε πολύ καλά. Με
σαφή οριοθέτηση από τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική
της ΝΔ, τον αδιέξοδο
ευρωαναχωρητισμό του
ΚΚΕ και τη δεξιόστροφη
πολιτική του ΠΑΣΟΚ»
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ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να αρχίσουν
από την τρέχουσα σχολική περίο-
δο (2009-2010) τη δωρεάν δια-
νομή φρούτων στα σχολεία έχουν
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σύμφωνα με το σχετικό
πρόγραμμα, βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων και εφόσον υποβάλουν
σχετικό σχέδιο, θα λάβουν την αν-
τίστοιχη κοινοτική ενίσχυση. 
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εντάσσεται στο πλαί-
σιο καταπολέμησης της παιδικής
παχυσαρκίας και της ενίσχυσης
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών,
η οποία εγκρίθηκε από το συμβούλιο
των υπουργών Γεωργίας και Αλι-

είας. Σύμφωνα με το εν λόγω πρό-
γραμμα, από το σχέδιο προώθη-
σης της κατανάλωσης φρούτων
στα σχολεία μπορούν να επωφε-
ληθούν παιδικοί σταθμοί και άλλα
προσχολικά ιδρύματα, πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια σχολεία.
Υπό προϋποθέσεις που θα καθο-
ριστούν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, από το σχολικό έτος 2009-
2010 και μετά θα χορηγείται κοι-
νοτική ενίσχυση, η οποία θα κα-
λύπτει ορισμένα συναφή έξοδα
εφοδιαστικής και διανομής, εξο-
πλισμού, επικοινωνίας, παρακο-
λούθησης και αξιολόγησης. 
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να

συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνι-
κό ή περιφερειακό επίπεδο θα εκ-
πονούν προηγουμένως στρατηγι-
κή για την εφαρμογή του, η οποία
θα προβλέπει ιδίως τον προϋπο-
λογισμό του σχεδίου τους συμπε-
ριλαμβανομένων των κοινοτικών
και εθνικών εισφορών, της διάρ-
κειας, της ομάδας στόχου, των επι-
λέξιμων προϊόντων και της συμ-
μετοχής των αρμοδίων φορέων.
Πρέπει να προβλέπουν επίσης τα
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για
την αποτελεσματικότητα του σχε-
δίου. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό κατά
την εκπόνηση των στρατηγικών

τους τα κράτη μέλη καταρτίζουν
κατάλογο προϊόντων των τομέων
των οπωροκηπευτικών, των με-
ταποιημένων οπωροκηπευτικών
και της μπανάνας, που θα είναι
επιλέξιμα σύμφωνα με τα αντί-
στοιχα σχέδιά τους. Τα κράτη μέ-
λη επιλέγουν τα προϊόντα τους
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων,
όπως ο εποχικός χαρακτήρας, η
διαθεσιμότητα των προϊόντων ή
λόγοι που αφορούν το περιβάλ-
λον. Στη συνάρτηση αυτή τα κρά-
τη μέλη μπορούν να προτιμούν
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
Όσον αφορά την κοινοτική ενί-
σχυση, είναι 90 εκατ. ευρώ ανά

σχολικό έτος (για το σύνολο των
κρατών μελών) και δεν θα υπερ-
βαίνει το 50% των εξόδων προ-
μήθειας και των συναφών εξό-
δων ή το 75% των εν λόγω εξό-
δων σε περιφέρειες επιλέξιμες
βάσει του στόχου σύγκλισης ή εξό-
χως απόκεντρες. Η κοινοτική ενί-
σχυση που προβλέπεται θα κατα-
νέμεται σε κάθε κράτος μέλος βά-
σει αντικειμενικών κριτηρίων, που
βασίζονται στο ποσοστό των παι-
διών ηλικίας από 6 έως 10 ετών.
Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης
να χορηγούν εθνική ενίσχυση για
τη χρηματοδότηση των σχετικών
συνοδευτικών μέτρων.

Η
εκπόνηση αυτής της έκθε-
σης, που ζητήθηκε από τους

ηγέτες των χωρών της Ε.Ε., εν-
τάσσεται στις πρωτοβουλίες ενη-
μέρωσης και προετοιμασίας των
εργαζομένων για τις δουλειές του
αύριο, καθώς και αντιμετώπισης
ορισμένων από τα σημερινά προ-
βλήματα. Τη στιγμή αυτή πολλές
βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες στην κάλυψη ορισμένων
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη,
ειδικά θέσεων που απαιτούν υψη-
λού επιπέδου δεξιότητες, αν και

δεν είναι καθόλου σπάνιο άτομα
με πολλά προσόντα να κάνουν
χαμηλότερου επιπέδου δουλειά,
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι
γνώσεις δεν είναι πάντα χρησι-
μότερες από τις δεξιότητες. 
Η Επιτροπή έχει εξαγγείλει σχέ-
δια για τη στενότερη παρακολού-
θηση της αγοράς εργασίας στο
πλαίσιο της οικονομικής κρίσης
και την τακτική προσαρμογή των
δεδομένων στις προβλεπόμενες
εξελίξεις. Άλλες προτάσεις έχουν
ως στόχο να αυξήσουν την πα-

ροχή συμβουλών για θέματα ερ-
γασίας, καθώς και την κινητικό-
τητα των εργαζομένων, αλλά και
να βελτιώσουν τις γνώσεις σχε-
τικά με την παγκόσμια αγορά ερ-
γασίας μέσω επαφών με διεθνείς
οργανισμούς και χώρες, όπως οι
ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα. Για
τη στήριξη των πρωτοβουλιών αυ-
τών θα συσταθεί το 2009 ομάδα
εμπειρογνωμόνων.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αλ-

λάζει ταχύτατα λόγω των νέων
τεχνολογιών, της παγκοσμιοποί-
ησης, της γήρανσης του πληθυ-
σμού και της μετάβασης προς μία
οικονομία χαμηλής παραγωγής
ρύπων. Εξακολουθεί να βρίσκε-
ται στο στάδιο της μετάβασης
από τη γεωργία και την παραδο-
σιακή παραγωγή στη νέα μορφή
της με πρωταγωνιστές τον το-
μέα των υπηρεσιών και την απα-
σχόληση, που βασίζεται στη γνώ-
ση. Η ικανότητα των εργαζομέ-
νων να προσαρμοστούν στη νέα

αυτή κατάσταση θα είναι καθο-
ριστικός παράγοντας για την ανά-
πτυξη και την κοινωνική ειρήνη.

20 ΕΚΑΤ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Συνολικά υπολογίζεται ότι μετα-
ξύ 2006 και 2020 θα δημιουργη-
θούν περίπου 20 εκατομμύρια θέ-
σεις εργασίας. Άλλες 80 εκατομ-
μύρια θέσεις υπολογίζεται να δη-
μιουργηθούν, καθώς θα περνά
στη σύνταξη η γενιά της μετα-
πολεμικής δημογραφικής έκρη-
ξης και θα συρρικνώνεται ο ενερ-

γός πληθυσμός. Αναμένεται να
παρατηρηθούν ελλείψεις στο ερ-
γατικό δυναμικό ακόμη και σε το-
μείς όπου σήμερα καταργούνται
θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή επι-
σημαίνει ότι η οικονομική κρίση
δυσχεραίνει τις προβλέψεις για
την απασχόληση και πως οι αριθ-
μοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν.
Παράλληλα εξετάζεται και ένα
σχέδιο προώθησης της συνερ-
γασίας μεταξύ των κρατών με-
λών σχετικά με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση.

Κοινοτική ενίσχυση για δωρεάν διανομή φρούτων σε σχολεία

ΟΙ ΤΡΕΙΣ στους τέσσερις εργα-
ζόμενους στην Ε.Ε. θα απασχο-
λούνται μέχρι το 2020 στον το-
μέα των υπηρεσιών, που περιλαμ-
βάνει κλάδους όπως οι ασφαλί-

σεις, η ιατρική περίθαλψη, το λια-
νεμπόριο και η εκπαίδευση. Σύμ-
φωνα με νέα έκθεση για το μέλ-
λον της ευρωπαϊκής αγοράς ερ-
γασίας, όλο και περισσότερες θέ-

σεις εργασίας θα απαιτούν πτυ-
χίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
παράλληλα με γενικές γνώσεις
και ικανότητες ανάλυσης, επικοι-
νωνίας, χειρισμού των ηλεκτρο-

νικών μέσων και ομαδικής εργα-
σίας. Ταυτόχρονα όμως αναμέ-
νεται να αυξηθεί και η ζήτηση για
ορισμένες θέσεις που απαιτούν
λίγες ή και ελάχιστες δεξιότητες.

Στις υπηρεσίες το μέλλον
της απασχόλησης στην Ε.Ε.
Σε κλάδους όπως οι ασφαλίσεις, η ιατρική περίθαλψη, το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση

Η Επιτροπή έχει εξαγγεί-
λει σχέδια για τη στενό-
τερη παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας και για
την τακτική προσαρμογή
των δεδομένων στις προ-
βλεπόμενες εξελίξεις
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ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ με την κα-
ταχώριση ενός ονόματος από έναν
γερμανό πολίτη συμπληρώθη-
καν τρία εκατομμύρια εγγραφές
στο χώρο .eu. Μεταξύ των χώ-
ρων ανωτάτου επιπέδου των ευ-
ρωπαϊκών χωρών ο .eu είναι ο
τέταρτος πλέον δημοφιλής και
παγκοσμίως καταλαμβάνει την
ένατη θέση (μαζί με τους χώρους
.com, .net., .org κτλ.). Προωθεί
μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή διαδι-

κτυακή ταυτότητα και έτσι βοη-
θά τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις να αποκομίσουν τα πλήρη
οφέλη της ενιαίας αγοράς. Πο-
λυεθνικές εταιρείες και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και κύκλοι
προβληματισμού, καθώς και με-
μονωμένοι ευρωπαίοι, όλοι υιο-
θέτησαν τον .eu, για να σηματο-
δοτήσουν την παρουσία τους στον
παγκόσμιο ιστό.

“Τα τρία εκατομμύρια ονόματα
.eu αντανακλούν την εμπιστο-
σύνη των ευρωπαίων χρηστών
του διαδικτύου στο χώρο”, δή-
λωσε η Βίβιαν Ρέντιγκ, η αρμό-
δια επίτροπος της Ε.Ε. για την
κοινωνία της πληροφορίας και
τα μέσα επικοινωνίας. “Το επί-
τευγμα αυτό, μόλις ελάχιστους
μήνες πριν από την τρίτη επέ-
τειο του χώρου, δείχνει ότι ο .eu
έχει σαφώς κερδίσει την προτί-

μηση του κοινού: Όλο και περισ-
σότεροι χρήστες του διαδικτύου
δράττουν την ευκαιρία να εκδη-
λώσουν διαδικτυακά την ευρω-
παϊκή ιδιότητά τους. Ειδικότερα
χαίρομαι που διαπιστώνω ότι αυ-
ξημένος αριθμός μικρομεσαίων
επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει τον
.eu ως αναπόσπαστο τμήμα της
επαγγελματικής ταυτότητάς του
και προσβλέπω στον πολλαπλα-
σιασμό των εταιρειών που θα επω-

φελούνται από τον .eu στο μέλ-
λον”.
Τα περισσότερα ονόματα χώρου
.eu έχουν καταχωριστεί στις χώ-
ρες της Ε.Ε. με τους μεγαλύτε-
ρους πληθυσμούς και την υψη-
λότερη διείσδυση Διαδικτύου. Η
Γερμανία εξακολουθεί να ηγεί-
ται με ποσοστό 30%, ακολου-
θούμενη από την Ολλανδία (14%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (12%), τη
Γαλλία (8%) και την Πολωνία (6%).

«Α
πό τα παραδείγματα που
περιλαμβάνει η επετηρί-

δα φαίνεται σαφώς ότι τα απο-
τελέσματα που επιτυγχάνει η Ε.Ε.
είναι θετικά και ορατά για την
καθημερινή μας ζωή ως κατα-
ναλωτών, ταξιδιωτών και εργα-
ζομένων”, δήλωσε η αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Μάργκοτ Βάλ-
στρομ, αρμόδια για τις θεσμικές
σχέσεις και τη στρατηγική επι-
κοινωνίας.
Τα εννέα θέματα που επελέγη-
σαν φέτος είναι τα εξής: [01]
Έλεγχος της χρήσης των χημι-
κών προϊόντων στην Ευρώπη. [02]
Κοινή αντιμετώπιση της οικονο-

μικής κρίσης. [03] Ενίσχυση των
δικαιωμάτων για τους εργαζο-
μένους με καθεστώς προσωρι-
νής απασχόλησης. [04] Ενέρ-
γειες για την ασφάλεια των παι-
διών. [05] Ίσα δικαιώματα για
τους επιβάτες με κινητικές δυ-
σκολίες. [06] Υποστήριξη της στα-
θερότητας και της δημοκρατίας.
[07] Εξασφάλιση του ενεργει-
ακού εφοδιασμού, χωρίς να τε-
θεί σε κίνδυνο ο πλανήτης. [08]
Διευκόλυνση της υγιεινής δια-
τροφής. [09] Αλληλεγγύη μετα-
ξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
για την αντιμετώπιση των κατα-
στροφών. 

Τα τρία εκατομμύρια έφτασαν οι καταχωρήσεις στον ιστοχώρο «.eu»

ΕΝΑ ΝΕΟ ευρωπαϊκό πρότυπο
ασφαλείας για τις βρεφικές στρά-
τες, που θα συμβάλει στην πρό-
ληψη πολλών ατυχημάτων μι-
κρών παιδιών, τίθεται σε εφαρ-
μογή στην Ε.Ε. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν,
στοιχεία της τελευταίας 20ετίας
σχετικά με έκτακτα περιστατι-
κά σε νοσοκομεία στην Ε.Ε. και
τις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι στράτες
είναι επικίνδυνες. Χιλιάδες νή-
πια λαμβάνουν ιατρική θεραπεία
εξαιτίας ατυχημάτων που προ-
κλήθηκαν κατά τη χρήση στρά-
τας. Σύμφωνα μάλιστα με έρευ-
νες, με τις στράτες τραυματί-
ζονται περισσότερα παιδιά απ’
ό,τι με οποιοδήποτε άλλο προ-
ϊόν βρεφονηπιακής φροντίδας.
Τα ατυχήματα κατά τη χρήση της,
για παράδειγμα ανατροπή ή πτώ-
ση από τις σκάλες, μπορεί να
είναι πολύ σοβαρά, δεδομένου
ότι στις περισσότερες περιπτώ-
σεις προκαλείται τραυματισμός
στο κεφάλι. 
Χάρη στο πρότυπο της Ε.Ε. κα-
θιερώνονται δοκιμές σταθερό-
τητας κατά την κατασκευή
των στρατών και κατάλλη-
λος σχεδιασμός, ώστε να πε-
ριορίζεται ο κίνδυνος τραυ-
ματισμού. Τα κράτη μέλη
υποστήριξαν την πρόταση
της Επιτροπής για τη θέσπι-
ση του εν λόγω προτύπου
στην Επιτροπή για τη Γενι-

κή Ασφάλεια των Προϊόντων
(ΕΓΑΠ) το Νοέμβριο του 2008,
ενώ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
επιδοκίμασε με τη σειρά του την
απόφαση. Το πρότυπο θα θέσει
στη διάθεση όλων των οικονο-
μικών συντελεστών και των αρ-
χών εποπτείας της αγοράς μία
σαφή, γρήγορη και ενιαία ανα-
φορά για την κατασκευή, την ει-
σαγωγή ή τον έλεγχο ασφάλει-
ας των στρατών. 
Η αρμόδια επίτροπος για θέμα-
τα καταναλωτών Μεγκλένα Κού-
νεβα δήλωσε ότι το πρότυπο αυ-
τό θα συμβάλει στην ασφάλεια
των μικρότερων σε ηλικία και
πιο ευάλωτων πολιτών της Ε.Ε.
Παρότι η επίβλεψη από τους γο-
νείς ή άλλους ενήλικες είναι η
καλύτερη προστασία για το παι-
δί, ζωτική σημασία έχουν και οι
οδηγίες ασφάλειας κατά την κα-
τασκευή προϊόντων που προορί-
ζονται για παιδιά. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή κατάρ-
τισε την ετήσια επετηρίδα της,
στην οποία παρουσιάζει μερικά
από τα πιο σημαντικά επιτεύγ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

το 2008. Η εν λόγω επετηρίδα
περιλαμβάνει παραδείγματα επι-
τυχιών στα οποία η δράση της
Ε.Ε. οδήγησε σε απτά αποτελέ-
σματα για τους πολίτες και τα

οποία αφορούν διάφορα θέμα-
τα, από την ασφάλεια των παι-
χνιδιών μέχρι τη μετρίαση των
συνεπειών της οικονομικής κρί-
σης.

Οι 9 παρεμβάσεις τής
Κομισιόν που άλλαξαν
τη... ζωή μας το 2008
Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από την ετήσια επετηρίδα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2008

«Τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνει η Ε.Ε., όπως
φαίνεται κι από τα παρα-
δείγματα που περιλαμβά-
νει η επετηρίδα, είναι
θετικά και ορατά για την
καθημερινή μας ζωή ως
καταναλωτών, ταξιδιω-
τών και εργαζομένων»,
σύμφωνα με την αντιπρό-
εδρο της Επιτροπής
Μάργκοτ Βάλστρομ

Νέο ευρωπαϊκό πρότυπο
για πρόληψη ατυχημάτων
με τις βρεφικές στράτες
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άποψη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΙΟΝΗΣ
καθηγητής Οικονομικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), πρόεδρος του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

Η οικονομική συγκυρία και η ανάγκη
για ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό όραμα

Ηεκπλήρωση των κριτηρίων της ΟΝΕ
αποτελούσε αντικείμενο προβλη-

ματισμού πολύ πριν από τη διεθνή κρίση.
Το χειρότερο όμως είναι ότι στην τρέ-
χουσα συγκυρία δεν μπορούν πλέον να
προδιαγράψουν ένα ευρωπαϊκό αναπτυ-
ξιακό όραμα.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε
σειρά μακροοικονομικών ανισορροπιών
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Παρόλη τη
διαδικασία ενοποίησης, οι χώρες της Ε.Ε.
φαίνεται ότι έχουν να διανύσουν πολύ
δρόμο μέχρι την επίτευξή της. Διαφορές
οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ασυμμε-
τρίες μπορούν ακόμη να ακυρώσουν σει-
ρά μέτρων που έχουν σχεδιαστεί σε κεν-
τρικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό τεκμη-
ριώνει ότι η πολιτική του “one size fits
all” δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα.  
Με άλλα λόγια σήμερα η κάθε χώρα-μέ-
λος έχει ανάγκη να εφαρμόσει το δικό
της πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το
δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά και το εξω-
τερικό χρέος της. Και ενώ στη νομισμα-
τική πολιτική και στην πολιτική αντιμε-
τώπισης των χρηματοπιστωτικών προ-
βλημάτων υιοθετήθηκε ένα κοινό πλαί-
σιο και υπήρξε σύγκλιση πολιτικών, στο
πρόγραμμα των δημοσιονομικών παρεμ-
βάσεων πρέπει να αναγνωριστούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικο-
νομίας.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ
ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ
Το σενάριο της ύφεσης και της ανάγκης
άσκησης μιας ιδιαίτερης πολιτικής πα-
ρέμβασης δεν φαίνεται να αποτελούσε
πιθανή εξέλιξη στα μέσα της δεκαετίας
του 1990, όταν σχεδιάζονταν η ΟΝΕ και
τα κριτήρια της συνθήκης του Μάαστριχτ.
Τότε, η δεκαετία του 1970 αποτελούσε
έναν μακρινό εφιάλτη και επικρατούσε
η βεβαιότητα ότι η ανεξαρτησία της κεν-
τρικής τράπεζας σε συνδυασμό με τα
χαμηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και
την πολιτική της στόχευσης του πληθω-
ρισμού (Ιnflation Targeting) θα εξασφά-
λιζε τη μακροχρόνια σταθερότητα των
τιμών. Από την άλλη μεριά τα ευρωπαϊ-
κά διαρθρωτικά προγράμματα θα εξα-
σφάλιζαν με τη σειρά τους την πολυπό-
θητη σύγκλιση των οικονομιών και την
εξάλειψη των ασυμμετριών στις ευρω-
παϊκές οικονομίες. Έτσι τα κριτήρια για
τη συμμετοχή στην ΟΝΕ υιοθετήθηκαν
και δόθηκαν στις κυβερνήσεις των χω-
ρών μελών ως άλλες δέκα εντολές του
Μωυσή, που δόθηκαν στο όρος Σινά, χω-
ρίς ποτέ να μπει κανείς στον κόπο να εξη-
γήσει την οικονομική διάσταση αυτών
των κριτηρίων και τη συμβατότητά τους

με την κάθε οικονομία.  
Σήμερα η απλή συνταγή της δεκαετίας
του 1980, που λέει, όταν για οποιονδή-
ποτε λόγο αυξάνονται οι τιμές, να αυξά-
νονται και τα επιτόκια από την κεντρική
τράπεζα’ φαίνεται να μη λειτουργεί, ή
όταν λειτουργεί, επιφέρει ένα πολύ με-
γάλο κόστος σε όρους ανάπτυξης και
ανεργίας. 
H πρόσφατη οικονομική συγκυρία κα-
τόρθωσε να αποδημήσει το κριτήριο του
πληθωρισμού, ενώ ανενεργό παραμένει
το κριτήριο του εξωτερικού χρέους, κα-
θώς οι επτά από τις δώδεκα χώρες δεν
το εκπληρώνουν. Ειδικότερα σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat καμία χώρα
δεν εκπληρώνει πλέον το κριτήριο του
πληθωρισμού. Τα στοιχεία του 2007 δεί-
χνουν επίσης ότι το κριτήριο του δημό-

σιου χρέους παραβιάζεται από τις επτά
από τις δώδεκα χώρες (Βέλγιο, Γερμα-
νία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Γαλλία
και Ιταλία). Το κριτήριο του δημοσιονο-
μικού ελλείμματος φαίνεται να απομένει
ως μοναδική σωσίβια λέμβος του οικο-
δομήματος. Αλλά ακόμη και σε αυτό Ελ-
λάδα, Γαλλία και Πορτογαλία, Iταλία, Μάλ-
τα και Πορτογαλία βρίσκονται σε οριακό
σημείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ
σύντομα ακόμη και αυτό το κριτήριο θα
απενεργοποιηθεί, δεδομένης της ανα-
γκαιότητας χρηματοδότησης των προ-
γραμμάτων εξόδου από την κρίση. 

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ
ΣΤΑΣΙΜΟ-ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Ας θεωρήσουμε όμως ότι το σενάριο
του στασιμο-αποπληθωρισμού είναι μία

πιθανή εξέλιξη για την ευρωζώνη. Σύμ-
φωνα με αυτήν την εξέλιξη η πτώση των
τιμών, ο αρνητικός πληθωρισμός θα συ-
νοδεύεται από μία παρατεταμένη ύφε-
ση. 
Tότε η εμμονή στην τήρηση του κριτη-
ρίου του δημοσιονομικού ελλείμματος
και του Συμφώνου Σταθερότητας σε συν-
δυασμό με την κοινή νομισματική πολι-
τική θα επιφέρει μεγάλο κόστος σε όρους
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Ιδιαί-
τερα για την ομάδα των χωρών που πα-
ρουσιάζουν οικονομικές επιδόσεις δια-
φορετικές από το μέσο ευρωπαϊκό (σε
αυτές συγκαταλέγεται και η Ελλάδα), η
συνεχιζόμενη διαφορά πληθωρισμού
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών
με τη συνεπαγόμενη επιδείνωση του εξω-
τερικού ελλείμματος και την περαιτέ-
ρω επιβάρυνση της ύφεσης. Σε αυτήν
την κατάσταση τόσο οι πολιτικοί όσο
και οι κυβερνήσεις των χωρών της ΟΝΕ
πολύ σύντομα θα αναζητήσουν διέξο-
δο στην επεκτατική δημοσιονομική πο-
λιτική, η οποία θα προσκρούσει στο κρι-
τήριο του δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Βέβαια μεγάλο μέρος αυτού του προ-
βληματισμού θα μπορούσε να είχε απο-
φευχθεί, αν είχε επιτευχθεί ένας ικα-
νοποιητικός βαθμός σύγκλισης των οι-
κονομιών της ΟΝΕ. Tα πραγματικά επι-
τόκια στις οικονομίες της ευρωζώνης
αποτελούν ένα πολύ καλό κριτήριο σύγ-
κλισης των οικονομιών. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Αυγούστου του 2008
τα πραγματικά επιτόκια κυμαίνονται
από -1,32 για τη Σλοβενία έως +1,59 για
την Πορτογαλία, παρουσιάζοντας με-
γάλη διασπορά για τις υπόλοιπες οικο-

νομίες. 
Η εκπλήρωση των κριτηρίων της ΟΝΕ
αποτελούσε αντικείμενο προβληματι-
σμού πολύ πριν από τη διεθνή κρίση.
Το χειρότερο όμως είναι ότι στην τρέ-
χουσα συγκυρία δεν μπορούν πλέον να
προδιαγράψουν ένα ευρωπαϊκό ανα-
πτυξιακό όραμα. Για τη συντριπτική πλει-
οψηφία των ευρωπαίων πολιτών η ΟΝΕ
και η διαδικασία σύγκλισης δεν μπο-
ρούν να εγγυηθούν ούτε την ανατροπή
της αναιμικής πρόβλεψης της αύξησης
του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 1,2% για
το 2009 ούτε τη βελτίωση της ευημε-
ρίας τους. Είναι επομένως λογικό επα-
κόλουθο η οικοδόμηση του ευρωπαϊ-
κού οράματος και η μακροημέρευση της
ευρωπαϊκής ιδέας να χρειάζεται μία άλ-
λη οικονομική πολιτική.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε σειρά
μακροοικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε. Παρόλη τη διαδικασία ενοποί-
ησης, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνε-
ται ότι έχουν να διανύσουν πολύ δρόμο μέχρι
την επίτευξή της. Διαφορές οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται ως ασυμμετρίες μπορούν ακόμη να ακυ-
ρώσουν σειρά μέτρων που έχουν σχεδιαστεί σε
κεντρικό επίπεδο.
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