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Οικονομίας", η οποία με τις δράσεις της αποσκοπεί να συμβάλει στην
επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, τόσο
στην οικονομία, όσο και στην υγεία, αλλά και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), ως ο
επίσημος συνταγματικός θεσμός για τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου στη
χώρα μας, παρακολουθεί τις εξελίξεις και γνωμοδοτεί για σημαντικά και επίκαιρα
ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Κ.Ε. συμμετέχει στη σημερινή Ημερίδα, η οποία έχει
ως σκοπό την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου στην Ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη για το αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής, τις
προοπτικές του τόπου, τα προβλήματα και τις ανάγκες του, τους γεωπολιτικούς
κινδύνους, καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις των τοπικών οικονομιών.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Θράκη και η ακριτική Ελλάδα κατέχουν
ειδικό βάρος στην αξιολόγηση των γεωπολιτικών εξελίξεων -θετικών και
αρνητικών-, στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ή ακόμη, αν
θέλετε, στο τόξο της ΝΑ Ευρώπης.
Αναμφίβολα, τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στην
ευρύτερη γειτονιά μας, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και στην
ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, με την εργαλειοποίηση του προσφυγικού

ζητήματος και τις απειλές της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας, αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του ελεύθερου
κόσμου να προασπιστεί τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ανοιχτής
κοινωνίας, της ειρηνικής συνύπαρξης. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανάπτυξη, η
ευημερία και το κράτος δικαίου πηγαίνουν χέρι χέρι με την ασφάλεια και τη διεθνή
συνεργασία.
Σαφέστατα, η πρόκληση μιας συζήτησης για τις αναπτυξιακές δυνατότητες
της περιοχής είναι ισχυρή και απαιτεί την ισότιμη συμμετοχή όλων μας, των
περιφερειακών θεσμών, των κοινωνικών φορέων, των πολιτών, αλλά και τη
διεύρυνση της οπτικής μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
επιχειρηθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση και η οικονομική επαναφορά της
τοπικής οικονομίας και της περιφέρειας εν γένει. Είναι αλήθεια ότι η παρατεταμένη
οικονομική κρίση, η έλευση της πανδημίας και η νέα ενεργειακή κατάσταση
διαμορφώνουν ένα σκηνικό με ιδιαίτερες δυσκολίες.
Για τις πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις του ρόλου της περιφέρειας
και ιδιαίτερα της Θράκης, έχουν αναπτύξει και παρουσιάσει τις θέσεις τους
πλήθος επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, άνθρωποι που γνωρίζουν και έχουν
μελετήσει σε βάθος τη γεωπολιτική εξέλιξη της περιοχής.
Θα αποπειραθώ να αποτυπώσω ωστόσο, ως Πρόεδρος της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος,

πτυχές της οικονομικής και

επιχειρηματικής ζωής που επηρεάζουν σήμερα την αναπτυξιακή πορεία και τον
παραγωγικό ιστό της Θράκης.
Πολλοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι των φορέων γνωρίζουν την ιδιαίτερα
ευαισθησία που έχω επιδείξει για τη Μακεδονία και για τη Βόρεια Ελλάδα, σχετικά
με τις κοινωνικοπολιτικές και δημογραφικές, αλλά και τις εθνικές απειλές που
αντιμετωπίζει η Ανατολική Θράκη και η περιοχή του Έβρου. Βασική επιδίωξη μας
μας είναι να κατανοήσουμε τα ιστορικά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν
την περιοχή και να παρέμβουμε, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, λειτουργώντας
θετικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, υπέρ της
διεθνοποίησης του ζητήματος του προσφυγικού, την αποτελεσματική διαχείριση
της μεταβολής των πληθυσμών, με έμφαση στην ανάπτυξη της καινοτομίας και
της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας. Πρέπει να εστιάσουμε τόσο στον
οικονομικό πυλώνα που θα φέρει νέες επενδύσεις, όπως λχ. το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής,

η οποία σχετίζεται με την ενεργειακή αυτοτέλεια, τη γνώση, την έρευνα, την
εκπαιδευτική και επιστημονική επάρκεια, τις νέες τεχνολογίες, τη γήρανση του
πληθυσμού (που είναι ασφαλώς πανελλαδικό ζήτημα). Επίσης, πρέπει να
επενδύσουμε στην εμπέδωση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, που
μεταξύ άλλων είναι καταναλωτές, τουρίστες, επενδυτές, επιχειρηματίες και
χρειάζονται ένα πλαίσιο σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας για να
σχεδιάσουν το μέλλον τους.
Πράγματι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το ισχυρό
απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει (να αναφέρω στο σημείο αυτό το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με σημαντικά Τμήματα σε όλες τις
πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων), με το νησιωτικό και παραθαλάσσιο
σύμπλεγμα του Βορείου Αιγαίου που μπορεί να αξιοποιήσει, εκτός από το φυσικό
κάλλος και τον ενεργειακό πλούτο που διαθέτει, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο
διεθνών εξελίξεων, οι οποίες θα επηρεάσουν για πολλά χρόνια την οικονομική
πρόοδο και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής.
Σήμερα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μετά τη σημαντική επιχειρησιακή
αναβάθμισή του, ενισχύει το διαμετακομιστικό πλεονέκτημα της περιοχής και τη
γεωπολιτική θέση της Θράκης και της Ελλάδας εν γένει. Γίνεται σαφές ότι
εμπεδώνεται το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, και αυτό δίνει τη δυνατότητα
για πολλαπλασιασμό των επενδύσεων και άνοιγμα νέων εμπορικών δρόμων
(μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κεντρικής Ευρώπης). Ασφαλώς, η συγκυρία
δεν προσφέρεται για εφησυχασμό, ούτε για αναμονή ώστε να ωριμάσουν οι
συνθήκες κάποια στιγμή στο μέλλον.
Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο σημερινό πλαίσιο, μαζί με τους κινδύνους,
πρέπει να αξιολογηθούν και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι διπλωματικοί
χειρισμοί ώστε να επισημανθούν τα πεδία στα οποία εξυπηρετούνται τα εθνικά
και δημόσια συμφέροντα.
Κατά την άποψή μου, 4 είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να
δομηθεί μια στρατηγική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής:
-

Η ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου,
καθώς και των συνεργιών μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και των
παραγωγικών μονάδων (βιομηχανιών, μικρών επιχειρήσεων, εξαγωγικών
μονάδων, μονάδων νέων τεχνολογιών). Η επένδυση στο Πανεπιστήμιο με νέους
κύκλους σπουδών στους τομείς της άμυνας, των διεθνών οικονομικών σχέσεων,

των ναυτιλιακών, της ενέργειας, των Βαλκανίων θα ενισχύσει το εκπαιδευτικό
αποτύπωμα στην περιοχή. Εδώ κρίνεται σημαντική και η συνεργασία σε
βαλκανικό επίπεδο με την ανταλλαγή φοιτητών, διεύρυνσης των προγραμμάτων
σπουδών, συμμετοχών σε κοινά προγράμματα κ.λπ.
-

Η στρατηγική αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, η οποία θα
πολλαπλασιάσει τις επιχειρησιακές, στρατιωτικές και εμπορικές δυνατότητες της
Θράκης, πρέπει να αξιοποιηθεί ισόρροπα και να αποκτήσει σταθερή βάση για το
διεθνές εμπόριο και τη φέρουσα ικανότητά του. Επομένως, χρειάζεται παράλληλα
και η ισχυρή αναβάθμιση των υποδομών του.

-

Η ανάπτυξη των μεταφορών με δημιουργία κόμβων εμπορίου προς την
Κεντρική Ευρώπη και την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού μέσω ενός
ανεπτυγμένου σιδηροδρόμου και μιας καλύτερης και συχνότερης αεροπορικής
διασύνδεσης με την Ανατολική Ευρώπη.

-

Η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, παράλληλα με επενδύσεις σε
στρατηγικούς τομείς ενέργειας για την εξασφάλιση ενεργειακών αποθεμάτων για
τη χώρα.
Ενδεικτικά επίσης αναφέρω αναπτυξιακά κίνητρα για τη βιομηχανία και
την παραμονή επιχειρήσεων, την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών μορφών,
φορολογικές και ασφαλιστικές μειώσεις, σήμανση ελληνικών προϊόντων με ΠΓΕ
(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης).
Όπως επίσης αναφέρεται συχνά και στο δημόσιο διάλογο, η ευρύτερη
περιοχή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία αγαθών και μια
πολύπλευρη δέσμη υπηρεσιών που εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής
ζωής του τόπου, από τον πρωτογενή τομέα και την επεξεργασία πρώτων υλών
και την παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων έως τον τομέα παροχής
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό με όλες τις εναλλακτικές εκδοχές
του, που αναδεικνύουν την πολυπολιτισμική της ταυτότητα, τη μακραίωνη ιστορία
της, την περιηγητική, τη φυσιολατρία.
Μπροστά σε αυτήν την νέα πραγματικότητα, θα πρέπει να κινητοποιηθούν
όλες οι δυνάμεις του τόπου σε επίπεδο οικονομικό, επιχειρηματικό και
διπλωματικό, καθώς οι προκλήσεις δεν είναι αμιγώς πολιτικές (δεν αρκούν
δηλαδή οι διαπραγματεύσεις σε ανώτερο επίπεδο), αλλά έχουν υπόβαθρο
που σχετίζεται με την οικονομική, εμπορική και ενεργειακή αυτονομία της

περιφέρειας της Ευρώπης, για να μην πούμε για την ενεργειακή στρατηγική που
ακολουθεί η ίδια η Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με τη σύμμαχό μας τις ΗΠΑ. Ας
μη ξεχνάμε επίσης ότι η χώρα μας αποτελεί παράγοντα και εγγυητή σταθερότητας
στην
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αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και την αναβάθμιση της χώρας σε
στρατηγικό εταίρο.
Λέγοντας τα παραπάνω, θα ήθελα να σημειώσω ότι στρατηγικός στόχος
δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι η μονοσήμαντη προσέλκυση νέων
επενδύσεων χωρίς την εξασφάλιση επιβίωσης και ενεργοποίησης των
υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων που είναι σε θέση να ανταγωνιστούν
στο διεθνές περιβάλλον. Η εξωστρέφεια σημαίνει αναβαθμισμένη ποιότητα και
ανταγωνιστικότητα αγαθών και υπηρεσιών που στοχεύει και στην εγχώρια
παραγωγή και κατανάλωση, και στην ουσιαστική βελτίωση των δεικτών
απασχόλησης. Δε θέλουμε μια Θράκη απομονωμένη, πληγωμένη, με πολίτες και
επιχειρήσεις β’ κατηγορίας, με νέους ανθρώπους και επιστήμονες που
εγκαταλείπουν τον τόπο τους για μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Και ασφαλώς,
στρατηγική επιλογή δεν μπορεί να είναι η άνευ όρων παράδοση του ενεργειακού,
ορυκτού και φυσικού πλούτου της περιοχής σε «επενδυτές ζόμπι», οι οποίοι
αποσπούν/αγοράζουν δημόσια περιουσία χωρίς καμιά υπόσχεση για την
ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και την αύξηση των επενδύσεων.
Υπό αυτό το πρίσμα, η οργανωμένη οικονομική και επενδυτική παρουσία
των φίλων μας και στρατηγικών εταίρων των ΗΠΑ στην περιοχή είναι σημαντική
διότι ενδυναμώνει το δυνητικό κεφάλαιο της περιοχής και υπόσχεται περαιτέρω
κινητοποίηση των επενδυτικών και πολιτικών επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ.

