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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

' Ολους τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, επικεφαλής κυβερνητικού 

κλιμακίου από τις 2 έως τις 4 Μαΐου.

Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας 

Γεράσιμος Αρσένης, Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος 

και Δημοσίων Έργων Κώστας Λαλιώτης, Υγείας και Πρόνοιας Σάκης Πεπονής, 

Δημόσιας Τάξης Κώστας Γείτονας, καθώς και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας 

Χρήστος Πάχτας, Παιδείας Γιώργος Πασχαλίδης και Γεωργίας Απόστολος 

Φωτιάδης.

Σκοπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου 

στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η προώθηση και η 

προβολή ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης της περιφέρειας, η εξέταση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής, η επικοινωνία και ο 

διάλογος με τους εργασιακούς, κοινωνικούς και τοπικούς φορείς της 

περιφέρειας, καθώς και η ανάδειξη των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.



Το νέο πρότυπο της ισορροπημένης ανάπτυξης δεν βασίζεται στην 

παραδοσιακή λογική των παροχών και των υποσχέσεων προς την περιφέρεια ως 

αντιστάθμισμα της εγκατάλειψής τους. Βασίζεται στην δημιουργία υποδομών, την 

αναβάθμιση των συνθηκών ζωής και την εκπαίδευση του ανθρώπινου παράγοντα, 

έτσι ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις, να αναπτυχθεί η επιχειρηματική 

δραστηριότητα, να αξιοποιηθούν τα τοπικά πλεονεκτήματα και η περιφέρεια να 

γίνει πόλος ανάπτυξης και ευημερίας.

Η Θράκη είναι μία περιφέρεια με πολλές ιδιαιτερότητες: γεωγραφικές, 

πληθυσμιακές και οικονομικές. Σήμερα, τα έργα υποδομής που 

προγραμματίζονται σε συνδυασμό με την στρατηγική θέση που έχει η Θράκη στα 

Βαλκάνια μπορούν να μετατρέψουν την Θράκη σε μία πρότυπη περιοχή 

ανάπτυξης, σε ένα νέο πολυδύναμο πόλο ευημερίας και ανάπτυξης.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες, όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στηρίζονται:

. Στην ενίσχυση της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής 

συνοχής της περιφέρειας.

. Στην άμβλυνση του χάσματος ανάπτυξης ανάμεσα στην περιφέρεια και

τον υπόλοιπο εθνικό ή ευρωκοινοτικό χώρο, με όρους ισότητας τόσο στην 

πρόσβαση ίσων ευκαιριών όσο και στις υποδομές, στην γνώση και στον 

πολιτισμό.

. Στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με δυναμικούς ρυθμούς για μιά 

ειρηνική θωράκιση της περιοχής.



. Στην ένταξη με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας των μειονοτικών

πληθυσμών. Η επιλογή της ένταξης της μειονότητας στις διαδικασίες της 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ισονομίας και 

ισοπολιτείας όλων των πολιτών - ανεξαρτήτως θρησκεύματος - αποτελεί τον 

πλέον αξιόπιστο δρόμο για την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτισμικής συνοχής στην περιοχή.

. Στην λειτουργική και οργανική ένταξη της περιοχής στα διευρωπαϊκά

δίκτυα για την αξιοποίηση του διεθνούς προσανατολισμού της, καθώς και στην 

προνομιακή αναπτυξιακή διείσδυση στη Βαλκανική ενδοχώρα και την παρευξείνια 

ζώνη.


