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Διασυνοριακότητα: 

Δυναμική και προοπτικές σε σχέση με την γεωπολιτική πραγματικότητα και τις 

διεθνείς συγκυρίες. Η περίπτωση της ζώνης γειτνίασης Ελλάδας - Βουλγαρίας. 

 

Περίληψη 

 

Με κεντρικό θέμα την έννοια της ‘διασυνοριακότητας’ και τις πολυδιάστατες αναπτυξιακές 

προοπτικές όμορων χωρών, η διάλεξη αυτή επιχειρεί μια διαφορετική ‘ανάγνωση’ της 

γεωπολιτικής πραγματικότητας με σημείο εστίασης τη ζώνη γειτνίασης Ελλάδας-

Βουλγαρίας. Με εφαλτήριο τη φαινομενικά απλή ‘ανάγνωση’ της γεωγραφίας της 

συγκεκριμένης περιοχής αλλά και τον συνδυασμό της με μια απόπειρα αξιολόγησης τόσο 

του ανάγλυφου όσο και των δημογραφικών δεδομένων, των αστικών κέντρων, της 

βιομηχανίας και των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών των δύο χωρών στην εν λόγω 

ζώνη, αναδεικνύονται πρώτα από όλα οι ευρύτερα θετικές επενέργειες που αναμένονται 

από τον συστηματικό και συντονισμένο σχεδιασμό ανάπτυξης των διεθνών διασυνοριακών 

μεταφορών.  

Ο δεύτερος θεματικός άξονας της ανάλυσης ισοδυναμεί με μία σύντομη αποτίμηση 

του αντίκτυπου των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων τριών δεκαετιών (και συνάμα 

περίοδο έντονων οικονομικών διακυμάνσεων) στη συγκεκριμένη ζώνη ή και τις γειτονικές 

περιοχές, που αναμφίβολα επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση της σύγχρονης 

γεωπολιτικής πραγματικότητάς της –εδώ με την ευρύτερα σημασία του όρου. Στόχος είναι 

να διερευνηθούν ως πρόσθετες συνιστώσες προβληματισμού οι κατευθύνσεις και πολιτικές 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτίστως στον τομέα των μεταφορών, που, όπως 

υποστηρίζεται σε αυτή τη διάλεξη, αποτελεί το κρισιμότερο στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, φυσικά, στην πολιτική της Ελλάδας σχετικά με την κρατούσα 

κατάσταση στην περιοχή, στις αποτιμήσεις και τους υπολογισμούς της σε ό,τι αφορά τη 

διασυνοριακή δυναμική, καθώς επίσης στις εκάστοτε αποφάσεις και πρωτοβουλίες ή και 



επιφυλάξεις της. Επιχειρείται επίσης η σύγκριση της ελληνικής και της βουλγαρικής 

πολιτικής στα παραπάνω ζητήματα.  

Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός πλαισίου προτάσεων και 

προοπτικών. Συγκεκριμένα, τονίζονται οι ανάγκες συστηματικότερης ‘ανάγνωσης’ της 

γεωπολιτικής πραγματικότητας, αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και εξεύρεσης νέων 

δυναμικών με βασικό ’όπλο’ αφενός την πολιτική εμπειρία και αφετέρου τη 

εμπεριστατωμένη γνώση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Απώτερος στόχος είναι η 

υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής αναβάθμισης του ρόλου της χώρας μας στο 

διεθνές σκηνικό, απόλυτα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες πολιτικές συγκυρίες αλλά και 

στις ανάγκες που απορρέουν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.   

 


