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Στόχευση για την ανάκαμψη της
τοπικής οικονομίας.
Έχει ήδη γίνει πολύς λόγος για την τρέχουσα
κρίση της Ελληνικής οικονομίας, τις γενεσιουργές
αιτίες της, την διαχείριση και αντιμετώπιση
των νέων δεδομένων της, καθώς επίσης και τις
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειές
της. Αναμφίβολά όμως η κρίση αυτή παρέχει την
δυνατότητα για αυτοκριτική, προβληματισμό, επαναξιολόγηση και αναπροσαρμογή των υφιστάμενων
καταστάσεων και επιτευγμάτων, έτσι ώστε να προκύψει ένας νέος προσδιορισμός, μία νέα κατεύθυνση
για τις ενδογενείς δυνάμεις της οικονομίας, οι
οποίες και θα δημιουργήσουν τους νέους κύκλους
ανάπτυξης.
Έτσι η τρέχουσα περίοδο, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως μία περίοδος αναδιάταξης και επαναπροσδιορισμού της κατεύθυνσης των παραγωγικών
συντελεστών της τοπικής οικονομίας, (ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικό κεφάλαιο, δυνατότητες της Ελληνικής γης και επιχειρηματικότητα), με σκοπό την
αναπτυξιακή μετατροπή και μεταστροφή των οικονομικών συνθηκών και δεδομένων της τοπικής οικονομίας.
Η θέση αυτή προτρέπει την κριτική επανατοποθέτηση των τοπικών παραγωγικών
συντελεστών, με στόχευση να αξιοποιηθούν οι τοπικές και εγχώριες δυνατότητες
και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η έμφαση των παραγωγικών συντελεστών
της τοπικής οικονομίας στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενή
τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία), καθώς και την παραγωγή – παροχή υπηρεσιών
του τριτογενή τομέα (τουρισμός, μεταφορές-διαμετακόμιση, υγεία, εκπαίδευσηΔ.Π.Θ) αποτελεί μία ουσιαστική πρόταση αναπροσαρμογής των παραγωγικών
δυνάμεων του τόπου για την μεταστροφή της αρνητικής οικονομικής πορείας
του.
Η έμφαση στον πρωτογενή τομέα, σκοπό έχει την παραγωγή ποιοτικών και
ανταγωνιστικών προϊόντων από την Εβρίτικη γη, τα οποία δύναται να αποτελούν
το «εξαγώγιμο» προϊόν της. Το «προϊόν» αυτό είναι σε θέση να δημιουργήσει
βιώσιμες συνθήκες, προσφέροντας διάρκεια στην απασχόληση και στο εισόδημα
των τοπικών παραγωγικών συντελεστών.

Η ενεργοποίηση του πρωτογενή τομέα δημιούργει συνάμα, συνθήκες βιώσιμης
ανάπτυξης και για τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση), ο οποίος βρίσκει και
εφοδιάζεται από την τοπική οικονομία, με ποιοτικές και ανταγωνιστικές πρώτες
ύλες, δηλαδή τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να τα μεταποιεί
και να τα προωθεί σε άλλες αγορές. Η διασύνδεση αυτή δημιουργεί συνέργειες
και πλεονεκτήματα που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην αναπτυξιακή
δυναμική της τοπικής οικονομίας.
Παράλληλα, οι τοπικοί παραγωγικοί συντελεστές θα πρέπει να στοχεύσουν και
στην παραγωγή – παροχή υπηρεσιών του τριτογενή τομέα (τουρισμός, μεταφορέςδιαμετακόμιση, υγεία, εκπαίδευση-Δ.Π.Θ.), ο οποίος δύναται να αξιοποιεί την
δυναμικότητα των ντόπιων παραγωγικών συντελεστών για την παραγωγή
«εξαγώγιμων» ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Οι παράμετροι που συνθέτουν την
χωρική οικονομία της περιοχής μας, όπως είναι η γεωγραφική θέση της (κόμβος),
οι υποδομές της (λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομος,
ξενοδοχεία, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο), τα φυσικά χαρακτηριστικά της (δέλτα
Έβρου, δάσος Δαδιάς, Άρδας) αποτελούν ένα κρίσιμο και ζωτικό υπόβαθρο για
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα.
Έτσι γίνεται κατανοητό, ότι με την στόχευση και αξιοποίηση των τοπικών
παραγωγικών συντελεστών σε οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενή και
τριτογενή τομέα, όπου η περιοχή μας διαθέτει σαφή και ξεκάθαρα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, και που μπορεί να δημιουργεί δικά της «εξαγώγιμα» προϊόντα
και υπηρεσίες, είναι δυνατή η στερεή και βιώσιμη αναστροφή του αρνητικού
κλίματος στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας έτσι, νέους κύκλους ανάπτυξης
στην οικονομική της ιστορία.
Θάνος Ε. Πανταζής,
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Master in Management Science
Master in Accounting and Development Finance
thapant@otenet.gr

Σε ψηφιακό αρχαιολογικό χάρτη η Μαρώνεια
Περισσότερες από 300 αρχαιολογικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Μαρώνειας θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακό αρχαιολογικό χάρτη, τον
οποίο καταρτίζει η ΙΘ’Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Με τη βοήθεια ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), στο οποίο αποτυπώνεται δορυφορικά η εικόνα της περιοχής, σε κλίμακα 1:5.000, οι
αρχαιολόγοι της ΙΘ’Α ΕΠΚΑ δημιουργούν μια βάση δεδομένων για περισσότερες από 300, σημαντικές ή λιγότερο σημα-ντικές, αρχαιολογικές θέσεις. Οι
θέσεις αυτές βρίσκονται σε έκταση 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στις ευρύτερες περιοχές της αρχαίας Μαρώνειας και του αρχαίου Ίσμαρου.
Ανασκαφικά δεδομένα, περιγραφικά κείμενα και φωτογραφίες θα συνθέσουν μια βάση δεδομένων, χρήσιμη για τους αρχαιολόγους και το κοινό. Η βάση
δεδομένων θα είναι προσβάσιμη για το κοινό μέσα από οθόνη αφής στο αρχοντικό Ταβανιώτη. «Σήμερα, είναι αναγκαία πλέον η αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας», εξηγεί ο προϊστάμενος της ΙΘ’Α ΕΠΚΑ, Δημήτρης Μάτσας.
Η διαδικασία της κατάρτισης του ψηφιακού αρχαιολογικού χάρτη έχει ξεκινήσει, ωστόσο εκκρεμεί η εύρεση των πόρων χρηματοδότησής του. Για το σκοπό
αυτό, η Εφορεία έχει υποβάλει πρόταση στο Διασυνοριακό πρόγραμμα «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» της Κοι-νοτικής Πρωτοβουλίας «Interreg».
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