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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΜΑΘ: Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση του 1ου Βαλκανικού Φόρουμ στη 

Θεσσαλονίκη 

 

Για τη διοργάνωση του 1ου Βαλκανικού Φόρουμ το διήμερο 5 και 6 Απριλίου 2019 στην 

αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» (ΔΕΘ) στη Θεσσαλονίκη έδωσε συνέντευξη Τύπου η 

Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου,  κατά την 

οποία αναφέρθηκε στους στόχους στους οποίους αποσκοπεί η συνάντηση φορέων, 

υπουργών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων επιμελητηρίων καθώς και στη γενικότερη 

στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση  της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. 

«Τα Βαλκάνια χρειάζονται πρωτίστως σταθερότητα, οικονομική στήριξη, ασφάλεια και 

ευημερία», ανέφερε η υπουργός, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη σύγχρονων διακρατικών 

δικτύων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την προώθηση αποτελεσματικών δικτυώσεων 

στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.  Αυτό είναι, σύμφωνα με την κ. 

Χατζηγεωργίου, και το αντικείμενο του Βαλκανικού Φόρουμ, δηλαδή η οικονομική 

σύγκλιση και συνοχή των οικονομιών της Βαλκανικής μέσω του εκσυγχρονισμού και της 

ανάπτυξης των επιχειρηματικών, μεταφορικών, τεχνολογικών και ενεργειακών υποδομών 

και δικτύων. 

Κατά τη διάρκεια του 1ου Βαλκανικού Φόρουμ, σύμφωνα με την Υφυπουργό Εσωτερικών 

(Μακεδονίας - Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου, θα αξιολογηθεί το υφιστάμενο 

επίπεδο των επιχειρηματικών, μεταφορικών, βιομηχανικών και ενεργειακών 

υποδομών και δικτύων σε επίπεδο βαλκανικής, θα καταγραφούν συγκεκριμένες 

ανάγκες και ελλείψεις, θα διερευνηθούν ποιες υποδομές και δίκτυα πρέπει να 

υλοποιηθούν. Επίσης η εξεύρεση δυνητικών χρηματοδοτικών σχημάτων είναι ένας 

ακόμη από τους στόχους του 1ου Βαλκανικού Φόρουμ. 

Η κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών 

ανοίγονται νέες δυνατότητες οικονομική συνεργασίας και χρηματοδότησης 



διακρατικών έργων υποδομής από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης. 

«Στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος παγκόσμιας εμβέλειας, , 

όπως η σύνδεση των λιμανιών της Β. Ελλάδας με τη Μαύρη Θάλασσα και τον 

Δούναβη, η σιδηροδρομική Εγνατία, οι ενεργειακοί αγωγοί TAP και East Med., 

συμπληρώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε επίκεντρο των Βαλκανίων 

στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Σε αυτή την κατεύθυνση, υπενθύμισε ότι ο 

φορέας για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, που αποφασίστηκε στην 5η  

συνάντηση της τετραμερούς Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, θα έχει 

έδρα στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου 

 


