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Αντί εισαγωγής: 
ένας ραγδαία 
μεταβαλλόμενος 
κόσμος

• Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και 
γεωπολιτικές εξελίξεις που αμφισβητούν τους 
συστηματικούς ακρογωνιαίους λίθους:

• η εκθετικά εξελισσόμενη παραγωγικότητα της 
εργασίας που προκαλεί θετικές και αρνητικές 
προκλήσεις,

• η αναντίκριστη υπερσυσσώρευση του 
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και 

• το βάθεμα των χωρικών και ταξικών ανισοτήτων,

• ο νεοαναδεικνυόμενος διπολισμός στο διεθνές 
γεωοικονομικό και –πολιτικό πλαίσιο,

• η ανάδειξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως 
βασικός παράγοντας για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας.



Η «εμφάνιση» 
των δομικών 
αλλαγών στην 
ΠΑ-ΜΕ (1)

• «Use Value is Back» - μια από τις τελευταίες 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

• «Λεφτά υπάρχουν» - η δυνατότητα 
χρηματοδότησης επενδύσεων υποδομών και 
παραγωγικής ανάπτυξης
• Ενδοκοινοτικά Πλαίσια, Πρωτοβουλίες Belt and 

Road Initiative (OBOR) και 17+1, Ιδιωτικά Funds



Η «εμφάνιση» 
των δομικών 
αλλαγών στην 
ΠΑ-ΜΕ (2)

• Η νέα γεωστρατηγική σημασία της ΠΑ-ΜΕ
• Βασικό τόξο επικάλυψης των δύο 

διαμορφούμενων πόλων

• Σύνδεση της Βόρειας Θάλασσας με τη Μεσόγειο



Ο ρόλος της 
Μαγνησίας (1)

• Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας: έρευνα, 
παραγωγή, πιστοποίηση, προώθηση, 
διάθεση.

• Συνεταιρισμοί (ημι-) αυτόνομων παραγωγών 
προς αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας με 
ταυτόχρονη διατήρηση της ποιοτικής 
διαφοροποίησης.



Ο ρόλος της 
Μαγνησίας (2)

• Ανάπτυξη διμερών και πολυμερών οικονομικών 
/ επιστημονικών σχέσεων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου – παραδείγματα:

• Ελληνοσυριακό Επιμελητήριο

• Black Sea and Eastern Mediterranean Academic 
Network - https://bseman.net/

• Ερευνητική Πρωτοβουλία Ανάλυσης Κόστους 
Οφέλους της εξορυκτικής οικονομίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο

• Πρωτοβουλία – επιστημονική και πολιτική – για την 
προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο (κατά το πρότυπο της αντίστοιχης 
κοινοτικής οδηγίας για τη Δυτική Μεσόγειο.

https://bseman.net/


Ο ρόλος της 
Μαγνησίας (3)

• Ενημέρωση, παρέμβαση και συμμετοχή σε 
ευρύτερα σχήματα και πρωτοβουλίες –
παραδείγματα:

• Έργο Via Carpatia

• SDSN Black Sea και η «4 Seas Initiative»
(Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος, Κασπία και Αράλη)



Αντί επιλόγου
• Ο ζωτικός μας χώρος, το βασικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας και ο 
ιστορικός μας ρόλος.

• Η ιστορία δεν σταματά – ή θα την 
διαμορφώσουμε, ή θα την υποστούμε.



Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας.
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