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Αξιότιµε Κύριε Περιφερειάρχα, 

Αξιότιµε κύριε Γερουσιαστά, Αξιότιµε Κύριε Βουλευτά, 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι πρόεδροι και διευθυντές, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι µεγάλη µου τιµή να βρίσκοµαι εδώ σήµερα και για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

κυρία Καραγιάννη. Η ενεργητικότητά της, ο πατριωτισµός της και ο τρόπος που 

αντιλαµβάνεται την Ευρώπη αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έµπνευσης για τις απαντήσεις στα 

ερωτήµατα που πρόκειται να τεθούν σε αυτήν τη συνάντηση. 

∆εν θα µπορούσα να ξεκινήσω δίχως να απευθύνω µήνυµα φιλίας και εµπιστοσύνης των 

γαλλικών αρχών, τη στιγµή που η χώρα αυτή διέρχεται µία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην 

ιστορία της, µια κρίση οικονοµική και χρηµατοπιστωτική, αλλά επίσης ηθική και πολιτιστική. 

Είναι καλό, ωστόσο, σε τέτοιους καιρούς να ξέρεις τους φίλους σου και να µπορείς να 

βασίζεσαι σε αυτούς. Υπό αυτό το πρίσµα, αυτή η πρωτοβουλία αξίζει ιδιαίτερους επαίνους 

διότι επικεντρώνει την προσοχή µας σε µια περιοχή της περιφέρειας της Ευρώπης, αλλά και 

σε µια περιοχή µε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στους τοµείς της γεωργίας, του τουρισµού και 

του εµπορίου. Μένει το δύσκολο έργο να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να συνδυαστούν 

αυτά τα πλεονεκτήµατα.  Ένα είναι σίγουρο, ότι η Θράκη δεν επιθυµεί να την βλέπουν ως µια 

γραµµή οχυρώσεων ή ως no man’s land (ουδέτερη ζώνη), αλλά αντίθετα ως ένα τόπο 

ανταλλαγών και ανάπτυξης. 

Όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να επιλυθούν σε µία ηµέρα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι θα 

εξαρτηθούν πολλά από τη συνολική αξιοπιστία της χώρας. Όποιες και να είναι οι τεχνικές 

λύσεις που θα κάνουν υποφερτό το βάρος του χρέους και την κατανοµή του, είναι σαφές ότι, 

αν δεν πραγµατοποιηθούν βαθιές µεταρρυθµίσεις, µε σθένος  και συνοχή, όλα τα σχέδια 

τοπικής ανάπτυξης είναι καταδικασµένα να οδηγηθούν σε αδιέξοδο. 

Όπως γνωρίζετε, η Γαλλία µόλις επέλεξε πρόεδρο και µια πλειοψηφία που φέρει ένα σχέδιο 

ανάκαµψης όπου η ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρείται ένας από τους 

σηµαντικότερους άξονες. Η αναγκαία αυστηρότητα στα δηµόσια οικονοµικά δεν πρέπει 

ωστόσο να σκοτώσει την οικονοµική ανάπτυξη, ούτε την ευρωπαϊκή ελπίδα, και σίγουρα όχι 

τη φαντασία. Θα αφήσω φυσικά στους οµιλητές του συνεδρίου, που τόσο επιµελώς έχουν 

επιλεγεί, να µας διαφωτίσουν για τους τρόπους ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, εντός 

της Ευρώπης.  ∆ε νοείται Ευρώπη δίχως Ελλάδα, όπως επίσης και Ελλάδα δίχως Ευρώπη. 

Χαίροµαι ιδιαίτερα για την παρουσία των Γάλλων δηµοσιογράφων σε αυτό το συνέδριο, διότι 

η ευθύνη του επαγγέλµατός τους σε αυτή την κρίσιµη περίοδο είναι η µέγιστη.  

Το πρώτο µας καθήκον είναι να κατανοήσουµε καλύτερα αυτή τη χώρα στην πραγµατική της 

διάσταση η οποία δεν είναι πάντα ρόδινη (και οι Έλληνες το γνωρίζουν καλά), αλλά που δεν 

αξίζει να τη δείχνουµε µε το δάχτυλο. Πολλά ελληνικά λάθη είναι επίσης και ευρωπαϊκά 

λάθη. Από την άλλη, η ανάστασή σας θα αποτελέσει σηµάδι µιας ισχυρότερης και ενωµένης 

Ευρώπης, εύρυθµης και οικονοµικά διοικούµενης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Θράκη αξίζει όλη την προσοχή µας διότι τα σχέδια της για 

ανάπτυξη είναι λιγότερο γνωστά σήµερα από το σχέδιο κατασκευής του φράχτη στον Έβρο. 

Αυτό είναι άδικο και θα πρέπει να εργαστούµε ώστε αυτή η ευαίσθητη περιοχή, όπου τα 

σηµάδια της ευρωπαϊκής ιστορίας είναι ακόµα νωπά, να βρει το νέο της ρόλο. Στο πλαίσιο 

των δυνατοτήτων της, η Γαλλία θέλησε να διατηρήσει την παρουσία της εδώ, τόσο σε 

διπλωµατικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Χαιρετίζω ιδιαίτερα µια πρωτοβουλία που 

θεωρώ υποδειγµατική διότι επενδύει στην εκπαίδευση, µια από τις βασικές διεξόδους από την 



κρίση: το «Σπίτι της Αντουανέτας», ένας χώρος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας και εστία 

πολιτιστικών και ανθρώπινων ανταλλαγών, γιορτάζει φέτος τα δέκα της χρόνια. Μια τέτοια 

επένδυση προς τον πολίτη και τον άνθρωπο που µάλιστα στηρίζεται και από τις τοπικές 

αρχές, αποτελεί νοµίζω ένα εργαλείο ανοίγµατος και ανάπτυξης αυτής της περιοχής. 

Ευχαριστώ επίσης το Γαλλοελληνικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ελλάδος που 

εκπροσωπείται σήµερα εδώ από την Αντιπρόεδρό του κυρία Μαρία Βοζίκη η οποία έχει, 

όπως γνωρίζω, σε µεγάλη εκτίµηση το Επιµελητήριο του Έβρου και επιθυµεί να αναπτύξει 

στενότερες σχέσεις. Ελπίζω αυτό το φόρουµ να ανοίξει νέες προοπτικές συνεργασίας. Σε 

λίγες ηµέρες, οι γαλλικές αρχές θα εγκαινιάσουν στη Σόφια ένα άλλο φόρουµ, όπου 

προβλέπονται συναντήσεις γαλλικών εταιρειών µε εταιρείες ολόκληρης της περιοχής. 

Υπάρχει η διάθεση ώστε η δεύτερη διοργάνωση αυτού του φόρουµ να πραγµατοποιηθεί στη 

Βόρεια Ελλάδα, όπως είχε αρχικά προγραµµατιστεί. Εκφράζω τις ευχές µου ώστε η Θράκη 

να συγκεντρώσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να αναλάβει το ρόλο 

ενός οικονοµικού και ανθρώπινου σταυροδροµιού, όπως της αξίζει. 

 

 

  

 


