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Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και την περιφέρειά μας, οι πολίτες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης καλούνται να αποφασίσουν και να 
συνδιαμορφώσουν μια νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα στο πλαίσιο μιας μεγάλης 
διοικητικής αλλαγής και τομής που φέρει το όνομα ενός εμβληματικού συμβόλου της 
κλασικής αρχαιότητας, του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης ως αρχετυπικό πρότυπο 
μιας ευνομούμενης πολιτείας προϋποθέτει τη δημιουργία του κάλλους, ως 
αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης, ως μια ύψιστη πολιτική, πνευματική και 
διανοητική επεξεργασία που απηχεί τον πλούτο και τον δυναμισμό των τοπικών 
κοινωνιών μας.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει πως η Περιφέρειά μας αποτελεί ένα δυναμικό 
στοιχείο της χώρας μας, που ιστορικά έχει καταφέρει πολλές φορές να αντεπεξέλθει 
με επιτυχία στις προσκλήσεις που της παρουσιάστηκαν και να καταστεί φορέας 
ανάπτυξης και όχημα προόδου, που σε πολλές περιπτώσεις συμπαρέσυρε και άλλες 
δυνάμεις της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Τώρα, μπροστά σ αυτή τη νέα 
πρόσκληση, οφείλουμε όλοι να συνταχθούμε και να προσδώσουμε στο 
αυτοδιοικητικό κίνημα την πνοή που του αρμόζει. Μια πνοή που του αξίζει, μια πνοή 
που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδώσει τους καρπούς της για την δημιουργία 
μιας κοινωνίας, που θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματική, αλληλέγγυα και κοντά στα 
πρότυπά μας.

Όλοι όσοι συνταχθήκαμε σε αυτήν εδώ τη μάχη, κι εγώ προσωπικά, 
απευθύνουμε ένα ανοιχτό προσκλητήριο σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτικές δυνάμεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, για να 
προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια συμφωνία για τη χάραξη και υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότησή της, για να 
διεκδικήσουμε τη θέση και το ρόλο της, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ.

Σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Χρειαζόμαστε κοντά μας 
υπεύθυνους, συμμέτοχους και δημιουργικούς όλους τους πολίτες, για να 
συνυπογράψουμε και να ονειρευτούμε το συλλογικό ταξίδι στο μέλλον σε έναν 
κόσμο αβεβαιοτήτων και ανασφαλειών αλλά με ασφαλή πλοήγηση έχοντας απόλυτη 
εμπιστοσύνη σ’ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΡΟΝΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

1. ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Γνωρίζουμε καλά πως η σημερινή κατάσταση έχει δημιουργήσει αγανάκτηση 
και θυμό σε μερίδα των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε καλά ότι όλοι μαζί καλούμαστε 
να αντεπεξέλθουμε σε ειδικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και έχουν πλήξει το 
γόητρο και τον εγωισμό του Έλληνα. Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι ο 
κάθε συμπολίτης μας θέλει μια πόρτα ανοιχτή για να μπορέσει να εκφραστεί και να 
επικοινωνήσει. Για αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμπαραταχτούν 
μαζί μας και να μας στηρίξουν. Να αποφασίσουν μέσα από μια ψήφο ευθύνης να 
συμμετάσχουν σε αυτήν την μεγάλη διαδικασία που συντελείται και να μην 



αγνοήσουν αυτό το κίνημα, επηρεασμένοι και απογοητευμένοι από όσα συμβαίνουν. 
Η ενεργή συμμετοχή του πολίτη είναι αυτή που καθορίζει την πολιτική, είναι αυτή 
που δημιουργεί προοπτικές, είναι αυτή που δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για 
πρόοδο κι ανάπτυξη. Κι εμείς έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι είμαστε κοντά στον 
πολίτη, τον αφουγκραζόμαστε. Και θα το κάνουμε ακόμη με μεγαλύτερη ένταση στη 
συνέχεια μέσα από τα εργαλεία που μας παρέχει η σύγχρονη αυτοδιοικητική 
μεταρρύθμιση, ο «Καλλικράτης».  Κανείς μας δεν περισσεύει, κανείς μας δεν πρέπει 
να σιωπά.

Και θα πρέπει όλοι μας να θυμόμαστε που κατοικούμε. Το οφείλουμε στην 
ιστορία μας, στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας. Κατοικούμε σε μια περιοχή που 
συνδυάζει όσα χαρακτηρίζουν την Ελλάδα μας. Είμαστε μια Περιφέρεια που μέσα 
από τους πέντε νομούς της και τα δύο νησιά της, μπορεί κάποιος να δει όλα τα 
στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, στον χώρο, στον χρόνο και στο 
πνεύμα της. Βρισκόμαστε στα σύνορα της Ελλάδας, στα σύνορα της Ευρώπης, σε μια 
περιοχή που ενώνει την Δύση με την Ανατολή, σε μια περιοχή με μοναδικά μνημεία 
φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής ομορφιάς, σε ένα χώρο πρώτης ευκαιρίας, που 
οφείλουμε να του δώσουμε νέα ώθηση ,να τον τοποθετήσουμε υψηλά στις 
συνειδήσεις μας κ να τον οδηγήσουμε στην πρόοδο και την ανάπτυξη. ΔΡΑΜΑ –
ΚΑΒΑΛΑ –ΞΑΝΘΗ – ΡΟΔΟΠΗ –ΕΒΡΟΣ, ΘΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ, ΝΑ 
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Η μοναδικότητα της 
περιοχής μας καθορίζεται μέσα από το φυσικό περιβάλλον, σε πολλές περιπτώσεις 
μοναδικό στην Ευρώπη. Η ιδιαιτερότητά μας χαρακτηρίζεται μέσα από την 
δημιουργική συνύπαρξη κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά γλωσσικά και 
θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Και η ευκαιρία μας, το πλεονέκτημά μας είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειάς μας, ένα ανθρώπινο δυναμικό που στο 
παρελθόν υπήρξε πρωτοπόρο στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στους αγώνες.
Πολλές-Κάποιες φορές αυτό έγινε σιωπηλά ,μα τώρα ήρθε η ώρα να βγει ξανά 
μπροστά και να πρωτοστατήσει, να βρεθεί στην πρωτοπορία, μέσα από την 
ενθάρρυνση, τα κίνητρα και τα εφόδια που θα προσδώσουμε, ως μοχλό ανάπτυξης.

Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Για πρώτη φορά η Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση ως μέρος του νέου διοικητικού χάρτη της χώρας μας δίνει τις 
δυνατότητες και το θεσμικό πλαίσιο για τις αναγκαίες ατομικές και συλλογικές 
υπερβάσεις. Για πρώτη φορά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση περνάει στα χέρια των 
ανθρώπων της, σε αυτούς που έρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία και μπορούν 
να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές που έχει ανάγκη ο πολίτης. Δεν θα 
θέλαμε σε καμία περίπτωση να απαξιώσουμε τις προηγούμενες ηγεσίες, λιγότερο ή 
περισσότερο επιτυχημένες. Αλλά τώρα, μέσα από τη νέα δυναμική που 
δημιουργείται, ο πολίτης θα ωφεληθεί ,θα καθορίσει με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη το 
μέλλον του. Ίσως τώρα σε πολλούς συμπολίτες μας αυτή η αλλαγή να μην είναι 
ακόμη κατανοητή, να μην μπορεί να καταλάβει πόσο θα επηρεάσει την 
καθημερινότητά του. Αυτό όμως θα γίνει σύντομα, γιατί τα οικονομικά και 
οργανωτικά εργαλεία που παρέχει ο «Καλλικράτης» στη νέα αυτοδιοίκηση θα της 
επιτρέψουν άμεσα να μετουσιώσει τις ανάγκες του πολίτη σε έργα, έργα



συνυφασμένα με την καθημερινότητα, αναγκαία και απαραίτητα, που πολλές φορές 
δεν προωθήθηκαν στο παρελθόν.

2. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Ένα από τα συχνά λάθη που πραγματοποιούν οι 
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, είναι η αδυναμία τους να διαμορφώσουν μια πολιτική και 
στρατηγική, η οποία θα πηγάζει από την κοινή αντίληψη πολιτών και αιρετών για τις 
βασικές αρχές και αξίες. Εμείς, με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, με συναίσθηση του 
λαϊκού αισθήματος και προσδοκιών, και με το νέο όραμα του «Καλλικράτη» θα 
διαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες ένα κοινό πλαίσιο αξιών και στόχων, που θα 
μετουσιώνει σε δράσεις και συνέργειες, στις οποίες και πάλι ο πολίτης θα έχει λόγο. 
Μέσα από τις ανοιχτές διαβουλεύσεις, μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία, που θα 
αξιοποιήσουμε, μέσα από την διαφάνεια, μέσα από την προσωπική επαφή, που όλοι 
αυτήν την περίοδο έχουμε ανάγκη. Δεν θα επιβάλλουμε αυτόβουλα και χωρίς διάλογο 
τις απόψεις μιας μειοψηφίας. Και δεν θα κάνουμε έναν ανούσιο και επιφανειακό 
διάλογο. Όλοι μας, όσοι συμπαρατασσόμαστε προερχόμαστε μέσα από την κοινωνία. 
Έχουμε ζήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα ζούμε με την ίδια ένταση με 
τον καθένα και τώρα, τα γνωρίζουμε και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα δεν 
ξέρουμε αλλά και να θεσμοθετήσουμε ένα διάλογο, μέσα από τις υπάρχουσες 
διαδικασίες, αλλά και μέσα από πρωτοβουλίες που θα πάρουμε.

Έχουμε επίγνωση της ευθύνης και της αποστολής μας. Θα προχωρήσουμε 
δυναμικά και αποφασιστικά. Με αξίες και ιδανικά.

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ.

Δεν κατερχόμαστε σε αυτόν τον αγώνα για να εκπληρώσουμε τις πολιτικές μας 
φιλοδοξίες. Μας διέπουν τα ιδανικά της υγιούς κοινωνίας, που όλοι θέλουμε, τα 
δημοκρατικά ιδεώδη, που έχουμε πολεμήσει για αυτά και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε έμπρακτα και καθημερινά, με επίκεντρο τον πολίτη. Και οι αξίες μας, όλα 
όσα προαναφέρθηκαν δεν αποτελούν ένα γενικό απάνθισμα ιδεών. 
Συγκεκριμενοποιούνται στο πρόγραμμά μας, γίνονται δράσεις, θα γίνουν 
καθημερινότητα και κοινή αντίληψη.

Διαφάνεια μέσα από την τήρηση όλων των διαδικασιών και την δημοσιοποίησή 
τους. Με πρόσβαση του πολίτη στα δημόσια έγγραφα, ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. 
Αξιοκρατία, που τόσο την ευαγγελιζόμαστε όλοι, μα τόσο καταστρατηγείται. Η 
επιλογές θα γίνονται μέσα από την αξία του καθενός και θα χρησιμοποιηθούν όλα τα 
εργαλεία που μας δίνει η κεντρική εξουσία για αυτό (ΑΣΕΠ, διαφάνεια διαγωνισμών 
κλπ). Ισότητα σε όλους, ανεξάρτητα οικονομικής και κοινωνικής προέλευσης, 
γλώσσας και θρησκείας. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι αποτελούμε πρότυπο σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλουμε να το αναδείξουμε, οφείλουμε να το εξελίξουμε. 
Γνωρίζουμε ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις ευθύνες, άρα όλοι τότε είμαστε ίσοι 



και στα δικαιώματα. Ανανέωση προσώπων, ιδεών, λειτουργιών. Αυτό δεν σημαίνει 
πως θα αποδιώξουμε και αναθεματίσουμε τα πάντα στο βωμό της ανανέωσης. Θα 
διατηρήσουμε ότι είναι πρόσφορο για τους πολίτες αλλά δε θα διστάσουμε να 
ταχθούμε αντιμέτωποι με κάθε τάση συντηρητισμού, οπισθοδρόμησης και 
στασιμότητας. Και όλοι μας θα λάβουμε μέρος σε αυτήν την διαδικασία. Ανοιχτές 
διαβουλεύσεις, ενημερώσεις, λειτουργία διαδικτυακών τόπων, τοπικές συναντήσεις, 
όπου θα καταγράφονται οι νέες ιδέες, θα εντοπίζονται οι φορείς της καινοτομίας και 
θα γίνονται καθημερινότητα. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Εξάλλου αυτό είναι και το 
σύνθημα μας στο κάλεσμα που απευθύνουμε στον πολίτη, συστράτευση χωρίς 
αποκλεισμούς, κοινός αγώνας τώρα αλλά και ύστερα από τις εκλογές, κανείς δεν 
περισσεύει. Οι νοοτροπία των ημέτερων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, αυτό που 
μένει είναι να χαράξουμε μαζί το μέλλον, μέσα από ένα δημιουργικό παρόν, μην 
κλείνεις τα μάτια.

Η ιστορία μας φέρνει μπροστά σε μια περίοδο αλλαγών και προκλήσεων. Η 
διοικητική μεταρρύθμιση μας ωθεί σε νέους δρόμους και τρόπους. Θα είναι μια 
άκρως γοητευτική και ελκυστική εμπειρία. Η πρόσκλησή μας προς τις δημιουργικές 
περιφερειακές δυνάμεις είναι ανοιχτή και διαρκής. Έχουμε ανάγκη από έναν 
καταιγισμό ιδεών, δράσεων, πρωτοβουλιών.

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ –ΓΝΩΣΗ –ΣΧΕΔΙΟ –ΟΡΑΜΑ 
ΧΑΡΑΣΣΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαθέτουμε την  εμπειρία του παρελθόντος στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε δίπλα 
μας και νέα πρόσωπα που έρχονται να φέρουν την πνοή τους και τις ελπίδες τους 
ανάμεσά μας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, που θα αρχίσει να υλοποιείται και να 
αποτυπώνεται από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Έχουμε την 
πρόκληση. Έχουμε το ταξίδι. Ένα ταξίδι που σας καλούμε να κάνουμε μαζί.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Δεν αρκούμαστε στα λόγια και τις υποσχέσεις. Δεσμευόμαστε μαζί σας να 
είμαστε οι πρωτοπόροι σε αυτό που συντελείται. Γιατί το μπορούν και το θέλουν οι 
άνθρωποι της Περιφέρειάς μας. Γιατί το επιτρέπει και το επιβάλλει ο τόπος μας. 
Ζούμε σε μια περιοχή μεγάλων ευκαιριών και δυνατοτήτων. Σε μια περιοχή που 
διαθέτει όλα εκείνα τα οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά που την καταστούν 
πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους. Το αγροτικό της υπόβαθρο, οι βάσεις της 
βιομηχανίας, οι τουριστικές υποδομές και δυνατότητες, το φυσικό κάλος, τα μνημεία 
πολιτισμού, τα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της, η πύλη προς την 
Ανατολή, το πνεύμα της περιοχής και πάνω από όλα οι άνθρωποί της, αποτελούν το 
καλύτερο εχέγγυο για όσα θέλουμε να πετύχουμε. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας να μην έχουν έχουν αλλοιωθεί από βίαιες 
παρεμβάσεις. Κι ας έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά,
αλλά στις λύσεις που καλούμαστε όλοι μαζί να δώσουμε με τον τρόπο που εμείς 



ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα, όλοι ξέρουμε τι μας κράτησε πίσω στο 
παρελθόν, που υστερούμε, μα ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση 
και να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία, πίστη, δύναμη και πάνω απ΄όλα σχέδιο.

Ο «Καλλικράτης» μας δίνει πλέον αυτήν την δυνατότητα. Οι υπάρχουσες δομές 
της περιφέρειας σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, εξοπλισμού εγκαταστάσεων και 
τεχνογνωσίας αποτελούν την βάση των δυνατοτήτων μας. Η απευθείας διαχείριση 
των κονδυλιών του ΕΣΠΑ, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε άμεσες λύσεις. 
Και θα μας καταστήσει ακόμη δυνατότερους συνομιλητές με την κεντρική εξουσία. 
Γιατί όπου χρειαστεί θα σταθούμε δίπλα της, αλλά όταν το έχει ανάγκη ο πολίτης θα 
βρεθούμε απέναντί της, ανεξάρτητα τις όποιες κομματικές μας πεποιθήσεις. Είμαστε 
εδώ για τον πολίτης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τον Έλληνα πολίτη 
και όχι για να αποτελέσουμε τους απλούς εκτελεστές του κυβερνητικού έργου.

Και θα χρησιμοποιήσουμε, πέρα από το ΕΣΠΑ, όλα τα χρηματοδοτικά πλαίσια 
που έχουμε στην διάθεσή μας  και δεν αξιοποιούνται επαρκώς αυτήν την στιγμή, είτε 
πρόκειται για τομεακά προγράμματα, είτε πόρους από Ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε 
από την προσέλκυση επενδυτών. Εκτός από την πολιτική βούληση διαθέτουμε και 
την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
διαθέσιμα κονδύλια αλλά και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Και για αυτό απαιτείται το κατάλληλο θεσμικό 
αλλά και ψυχολογικό πλαίσιο. 

4. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Και όλα αυτά δεν είναι γενικές έννοιες, που επαναλαμβάνουμε ως 
συνθηματολογία. Δεν είναι κούφια λόγια, χωρίς αντίκρισμα. Αποτελούν τα 
θεμελιώδη συστατικά του οράματος και του σχεδίου μας, αποτελούν έννοιες βαθιά 
ριζωμένες μέσα μας που θα κληθούμε να τηρήσουμε απαράκλητα από την πρώτη 
μέρα. Γιατί η Περιφέρειά μας μπορεί και θα αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο 
αειφορίας. Δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος με «περαστικούς» 
επενδυτές. Θα δημιουργηθεί το απαραίτητο νομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε οι 
επενδύσεις που θα προκύψουν να έχουν μακροπρόθεσμη πνοή και να συνδεθούν 
στενά με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής. Για να αξιοποιηθούν τα τοπικά 
προϊόντα. Για να εξελιχθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία. Για να ενισχυθεί ο 
μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Για να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειάς μας. Για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και 
καινοτομίας, συνδεδεμένο με τους πολίτες και όχι ξεκομμένο από αυτούς. Σε 
διαφορετική περίπτωση κάθε προσπάθεια θα καταρρεύσει, όπως έχει αποδειχθεί 
περίτρανα στο παρελθόν.

Και θα γίνουμε συμμέτοχοι και πρωτοπόροι στην πράσινη ανάπτυξη. 
Μπορούμε, έχουμε την δυνατότητα, καθώς το φυσικό περιβάλλον μας δίνει όλα αυτά 
τα όπλα που απαιτούνται. Έχει αποδειχθεί από πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας που 



έχουν στεφθεί με επιτυχία στην περιοχή. Και η πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί μια 
μεγαλόσχημη εξαγγελία. Είναι η εκμετάλλευση όλων εκείνων των φυσικών πηγών με 
τρόπο τέτοιο που είναι προς όφελος του πολίτη και χωρίς να θιγεί το οικοσύστημα. 
Είναι η δημιουργία υποδομών με σεβασμό προς το περιβάλλον, ώστε να μην 
αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να μην διαταραχθεί η οικολογική 
ισορροπία. Είναι η εκμετάλλευση  των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που τόσο 
απλόχερα μας έδωσε αυτός ο τόπος.

Και αν για κάτι είμαστε περήφανοι χωρίς αμφισβήτηση είναι η κοινωνική 
συνοχή που έχουμε πετύχει, ως συμπολίτες, ως ενεργά μέλη μιας δραστήριας 
κοινωνίας, ως συνάνθρωποι μιας περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι 
πολλές  περιοχές στον Ευρωπαϊκό χώρο που κατάφεραν να ξεπεράσουν αγκυλώσεις 
του παρελθόντος, μνήμες, γεγονότα και προκαταλήψεις και να συνδράμουν αρμονικά 
για το κοινό συμφέρον. Φυσικά, υπάρχει ακόμη περιθώριο για δράση. Μα έχουμε 
δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο για να προχωρήσουμε ταχύτερα στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων από όπου κι αν προέρχονται αυτές, Τα μαθήματα και οι 
καλές πρακτικές του παρελθόντος πολλά, Τώρα πλέον υπάρχουν και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να ενταθεί η στήριξη όσων βρίσκονται στο περιθώριο 
του κοινωνικού ιστού.

Μα και όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών σε 
Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιφέρειά μας, οι νομοί της και 
τα νησιά της, αποτελούν έναν ενιαίο χώρο όπου η κάθε περιοχή διατηρεί τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. Και βλέπουμε με σεβασμό την κάθε περιοχή τον κάθε νομό, 
αλλά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενιαία, στο σύνολο τους. Και
για αυτό θα υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με φορείς και πολίτες όλης 
της Περιφέρειας. Αλλά θα αναπτύξουμε και συνεργασίες με άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, θα αναζητήσουμε πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κι έχουν επιτύχει, θα 
δούμε τα λάθη που κάναν για να τα αποφύγουμε, θα συμπράξουμε για δράσεις που 
απαιτούν ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
καταστούμε πρωτοπόροι αξιοποιώντας την υπάρχουσα πλούσια εμπειρία της 
περιοχής. Η Επιτροπή των Περιφερειών, τα Ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, η 
υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας, αποτελούν 
εργαλεία που διαθέτουμε και θα αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στο 
παρελθόν. Για να έρθουμε πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μας γνωρίσει 
καλύτερα και η υπόλοιπη Ευρώπη.  Όπως είναι φυσικό, θα αναπτύξουμε άμεσα 
συνεργασία με τους εγγύς γείτονές μας, Τουρκία και Βουλγαρία, ώστε να έχουμε 
άμεσα οφέλη σε πολλούς τομείς της δραστηριότητας που πλήττονται αυτή τη στιγμή 
από την υστέρηση τέτοιων συνεργασιών.

Δεν υποσχόμαστε βέβαια ότι θα αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη τον 
κόσμο. Δεν ευαγγελιζόμαστε μια γη της επαγγελίας, με ένα μαγικό ραβδί. Δεν 
υποσχόμαστε θαύματα. Δεσμευόμαστε όμως για μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία. 
Δεσμευόμαστε για έναν κοινό αγώνα ενάντια σε ότι μας έχει πληγώσει μέχρι τώρα. 
Δεσμευόμαστε για την μετουσίωση των αξιών μας σε δράσεις. Δεσμευόμαστε για την 
δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αξιών, σύμφωνα με τις εθνικές και λαϊκές αξίες. 
Οραματιζόμαστε μια Περιφέρεια ανάπτυξης και προόδου και έχουμε σχέδιο για αυτό. 
Οραματιζόμαστε το αύριο όλοι μαζί, με την συμμετοχή όλων.

Με τόλμη, θάρρος και αποφασιστικότητα ξεκινάμε έναν όμορφο αγώνα.



Έχουμε μπροστά μας ένα ορόσημο για την περιφερειακή συγκρότηση και 
ανάπτυξη της χώρας μας.

Με την απόφαση, τη συμμετοχή και τη δράση μας θα γίνει σταθμός και 
αφετηρία για μια νέα και ελπιδοφόρα πορεία.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.
ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Μας εμπνέει…


