Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ 2ο BALKAN FORUM
Ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, σταθερότητας ανάπτυξης και ευημερίας της
Βαλκανικής χερσονήσου εκπέμπει το 2ο Balkan Forum που διοργανώνει το
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) το διήμερο 25-26
Σεπτεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", με τη συμμετοχή
Υπουργών της Κυβέρνησης και κυβερνητικών αξιωματούχων από χώρες των
Βαλκανίων.
Στόχος του συνεδρίου, όπως επισημάνθηκε στις εισηγήσεις όλων των ομιλητών,
είναι να καταστεί θεσμός φιλίας μεταξύ των λαών και να λειτουργήσει ως "γέφυρα
επικοινωνίας" για την οικοδόμηση δεσμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σχέσεων
καλής γειτονίας.
"Με τις εργασίες του 2ου Balkan Forum μπορούμε να γράψουμε ιστορία" τόνισε
στην εναρκτήρια ομιλία ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ.
Θεόδωρος Καράογλου, προσθέτοντας ότι τα Βαλκάνια διαθέτουν όλα τα εχέγγυα
να σταματήσουν να αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή και να γίνουν επίκεντρο
παραγωγικής δραστηριότητας και οικονομικής άνθησης.
"Δεν σας ζητώ να διαγράψουμε το παρελθόν, προτείνω να στρέψουμε το βλέμμα
στο μέλλον" ανέφερε ο κ. Καράογλου, προτρέποντας τους Βαλκάνιους ομολόγους
του να ομονοήσουν στη συγκρότηση ενός αρραγούς μετώπου συνευθύνης και
προόδου, εξηγώντας τους πως η αγαστή συνεργασία των κρατών λειτουργεί ως
αντίδοτο στη μισαλλοδοξία και την εσωστρέφεια.
Όπως είπε: "Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία προκειμένου σε τούτη την
προνομιούχα γωνιά του πλανήτη να βρουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης η
επιχειρηματικότητα και η καινοτομία".
Και συνέχισε: "Στη νέα εποχή που ανατέλλει χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη
και περισσότερες καινοτόμες ιδέες. Ιδέες που κάνουν τη διαφορά, που
δημιουργούν οράματα, που "γεννούν" πρωτοβουλίες, που παράγουν
αποτελέσματα, που εξασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών και φέρνουν τη
σταθερότητα στη Ν.Α. Ευρώπη. Καλούμαστε να βρεθούμε στο επίκεντρο της

προσοχής για τους σωστούς λόγους, αποδεικνύοντας ότι έχουμε τη θέληση και την
αποφασιστικότητα τα Βαλκάνια να αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια μετρήσιμη
οικονομική δύναμη".
Στην ομιλία του ο κ. Καράογλου ανέδειξε τη σημασία αξιοποίησης των
Προγραμμάτων "INTERREG", τα οποία είπε ότι "αποτελούν χρυσή ευκαιρία να
αλλάξουμε το στάτους της ευρύτερης περιοχής" και υπενθύμισε ότι σήμερα η
Ελλάδα έχει τη διαχειριστική ευθύνη για τα 6 από τα συνολικά 11 προγράμματα
Διακρατικής Συνεργασίας στα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται
περισσότερα από 200 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ και
συμμετέχοντες περισσότερους από 450 φορείς.
Ακόμη παρουσίασε λεπτομερώς τα δυο mega projects (Τεχνολογικό Πάρκο 4ης
Γενιάς Thess Intec, ανάπλαση ΔΕΘ-HELEXPO) που υλοποιεί το Υπουργείο
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), μέσω των οποίων η Θεσσαλονίκη
καθιερώνεται ως επίκεντρο αναπτυξιακής πολιτικής για το σύνολο της Ν.Α.
Ευρώπης.
Ακόμη, έκανε ειδική αναφορά στη σύνεση και την ψυχραιμία που πρέπει να
χαρακτηρίζουν τις λήψεις σημαντικών αποφάσεων ώστε οι κοινές προκλήσεις να
αντιμετωπίζονται συλλογικά.
"Μόνο ενωμένοι θα είμαστε ισχυροί απέναντι στις κοινές προκλήσεις. Άλλωστε, η
ασφάλεια και η σταθερότητα αποτελούν "παιδιά" της ειρήνης. Κανένας λαός δεν
έχει μέλλον εάν εγκλωβιστεί στα δεσμά του απομονωτισμού. Μόνο το μέλλον της
συναδέλφωσης μπορεί να είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Ας χτίσουμε γέφυρες
συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες μας. Ο γόνιμος και
εποικοδομητικός διάλογος, χωρίς αστερίσκους και απειλές, είναι η μόνη
ενδεδειγμένη λύση για να φτάσουμε με σταθερά βήματα και συνέπεια στο στόχο
της ισόρροπης ανάπτυξης. Να παραμερίσουμε τις διαφορές μας, να
επικεντρωθούμε στην επίτευξη των κοινών αναπτυξιακών στόχων με αμοιβαία
εμπιστοσύνη, ειλικρινείς προθέσεις, αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση και
συναντίληψη όσον αφορά την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε".
Κλείνοντας, ο κ. Καράογλου έδωσε έμφαση στη λέξη "εμπιστοσύνη". "Με το 2ο
Balkan Forum ανοίγουμε το δρόμο προς την ευημερία με σύνεση, ρεαλισμό,
αποφασιστικότητα, συνέπεια, εργατικότητα και επιθυμία. Η οικονομική διπλωματία
μπορεί να ενθαρρύνει τη βιώσιμη καινοτόμο ανάπτυξη, απελευθερώνοντας τις
παραγωγικές δυνάμεις των κρατών μας. Διχασμένοι έχουμε να χάσουμε πολλά.
Ενωμένοι θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερα" τόνισε.

Τη δημιουργία μόνιμης δομής για τη διαβαλκανική συνεργασία στη Θεσσαλονίκη,
πρότεινε από το βήμα του 2ου Balkan Forum ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε: "Θα μπορούσαμε να εργαστούμε όλοι μαζί
πάνω σε ένα σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης στα Βαλκάνια, που να
στοχεύει στη ροή της έναρξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων".
Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο: "Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να
προχωρήσουμε σε αλλαγές, σε μεταρρυθμίσεις σημαντικές και ρηξικέλευθες. Σε
μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την αναγκαιότητα συνεργασίας κράτους και
ιδιωτικού τομέα. Σε μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο και το
εφαλτήριο για να αναδειχθεί η Ελλάδα στη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και
στα Βαλκάνια. Με ένα κράτος που θα αποτελεί στήριγμα και όχι τροχοπέδη στην
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να τις κάνουμε όχι γιατί μας τις
επιβάλλουν αλλά γιατί τις πιστεύουμε".
Πρόσθεσε, επίσης, πως: "Εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το Forum που
διοργανώνει ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
μπορούμε να δημιουργήσουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομήσουμε τη
Βαλκανική συνεργασία. Για να αναπτυχθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα,
προς όφελος των λαών μας και να προβληθούν τα κοινά στοιχεία πολιτισμού που
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση αυτής της φιλόδοξης, αλλά ρεαλιστικής
προσπάθειας.
Χαιρετίζοντας την έναρξη του 2ου Balkan Forum ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι τα κονδύλια του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτοφανή ευκαιρία
για την Ελλάδα να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό της μοντέλο και να το κάνει πιο
ανταγωνιστικό, εξωστρεφές και βιώσιμο με στοχευμένες επενδύσεις.
"Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Είναι συνολική
ευθύνη όλων μας να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και τις επενδύσεις με τις
οποίες θα συνδυαστούν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρώπη θα σας στηρίξει
έμπρακτα σε αυτόν τον σχεδιασμό" κατέληξε.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε τη
Θεσσαλονίκη ως τόπο συνάντησης για τις Βαλκανικές χώρες στα πεδία της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Όπως είπε, η επένδυση της Pfizer κινητοποίησε τη Cisco, η οποία επέλεξε επίσης τη
Θεσσαλονίκη για να δημιουργήσει το δικό της ψηφιακό κέντρο, ενώ μαζί με το
Κέντρο Καινοτομίας της Deloitte στην Τεχνόπολη, που διπλασίασε τους
εργαζόμενους της, ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή

αναβαθμίζεται. Σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, πρόσθεσε
πως μέσα από την προώθηση έργων όπως το fly over, το Μετρό, την ανάπλαση του
εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, τα κίνητρα για τα επιχειρηματικά πάρκα και το
Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς "Thess Intec", δημιουργείται στην περιοχή ένα
κέντρο στο οποίο θα μπορούν τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη να προσβλέπουν σε
μια στενή συνεργασία.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την
πεποίθηση ότι οι τεχνολογίες της νέας οικονομίας μπορούν να κάνουν τους
"τελευταίους πρώτους", φέρνοντας ως παράδειγμα την Ελλάδα η οποία κατάφερε
να καινοτομήσει σε πεδία όπως η ενεργοποίηση του πενταψήφιου αριθμού 13033
που αφορά τη δήλωση των μετακινήσεων των πολιτών στη διάρκεια του lockdown
αλλά και το πλαίσιο για το 5G.
Ειδικότερα για το τελευταίο δήλωσε πως "θέλαμε να φτιάξουμε ένα εναλλακτικό
μοντέλο, που θεωρούμε οτι θα μπορούσε να αφορά το σύνολο της Ε.Ε. και να
υιοθετηθεί".
Στο δικό του μήνυμα ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας, κ. Goran Milevski, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή
στο Forum, τονίζοντας πως "μέσω της συμμετοχής έξι Βαλκανικών χωρών θα
ανταλλάξουμε τις ιδέες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο".
Χαιρετίζοντας την έναρξη του 2ου Balkan Forum, ο Υφυπουργός Οικονομίας,
Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, κ. Liviu Rogojinaru,
ανέφερε πως η πανδημία αποσταθεροποίησε το επιχειρηματικό περιβάλλον της
χώρας του, ωστόσο γίνονται προσπάθειες να αυξηθεί η ρευστότητα στην τοπική
αγορά.
Τις εργασίες του 2ου Balkan Forum χαιρέτισε και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης. Στη σύντομη τοποθέτησή του επισήμανε πως η Θεσσαλονίκη οφείλει να
αναδειχθεί και πρέπει να το κάνει. "Τα Βαλκάνια μπορούν να αποτινάξουν την
εικόνα της περιοχής δεύτερης διαλογής, το φτωχό συγγενή της Ευρώπης όπως
κάποιοι χαιρέκακα λένε και να κερδίσουν τη θέση που πραγματικά τους αξίζει".

