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Σχοινάς: Χρειαζόμαστε πολιτικούς και όχι πολιτικάντες
Newsroom , CNN Greece
 23:12 Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

   

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς - Πηγή: ΣΒΒΕ

Στην ανάγκη συνεπούς ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος μέχρι το 2018 εστίασε ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς από το βήμα του 1ου Thessaloniki Summit που διοργανώνει ο ΣΒΕΕ.

«Προέχει η συνεπής ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι το 2018, η δημιουργία κλίματος επενδυτικής και
επιχειρηματικής ασφάλειας, η ειλικρινής πολιτική αντιστήριξη του συνολικού εγχειρήματος αλλά και η
ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από τη κοινωνία των πολλών σε βάρος των προνομίων των
λίγων», είπε ο κ. Σχοινάς, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.

Θέλοντας να εστιάσει στο ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, ο κ. Σχοινάς είπε
πως οι θυσίες των Ελλήνων τα τελευταία επτά χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Επικαλέστηκε δε τη φράση
του Αμερικανού συγγραφέα James Freeman Clarke πως «οι πολιτικάντες σκέφτονται τις επόμενες εκλογές, οι
πολιτικοί τις επόμενες γενιές».
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Ο κ. Σχοινάς δεν θέλησε να ωραιοποιήσει καταστάσεις και αποσαφήνισε πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται σήμερα
απλά σε διαδικασία ανάταξης της οικονομίας της, αλλά σε μια δύσκολη πορεία οικοδόμησης ενός πιο
σύγχρονου κράτους, πορεία στην οποία επικουρείται από την ΕΕ. «Η πορεία αυτή ήδη παράγει υπαρκτά
αποτελέσματα, ανατρέπει παθογένειες του παρελθόντος όπως το πελατειακό κράτος και τα αχαλίνωτα
ελλείμματα σε βάρος των νεότερων γενεών και κτίζει νέες δομές που εισάγουν διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Magna Carta για τη Θεσσαλονίκη
 

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κατέθεσε στο συνέδριο του ΣΒΕΕ και συγκεκριμένες προτάσεις για την τόνωση
της εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, επικεντρώνοντας στην ανατροπής της λογικής
των εύκολων λύσεων».

«Η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας αποτελεί αίτημα των καιρών, απόλυτη οικονομική
και πολιτιστική αναγκαιότητα. Η ευρωπαϊκή στήριξη και η πολύπλευρη χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι
δεδομένη, αλλά θα απαιτηθούν κι άλλες προσπάθειες. Αυτές πρέπει να τις αναλάβουν οι ζωντανές δυνάμεις των
τοπικών κοινωνιών και οι φορείς τους», ανέφερε.

Στη βάση αυτή εστίασε στα εξής:

Στην υιοθέτηση μιας «Magna Carta για την Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη» που θα δεσμεύει τους φορείς του
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, των Πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, των ερευνητικών κέντρων
για κοινές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Στην ανάπτυξη του Όλυμπου, του Δίον, της Βεργίνας, της Αμφίπολης, της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, της
Χαλκιδικής και του Άγιου Όρους ως ενιαίου εθνικού τουριστικού προϊόντος.
Στο να συνδεθεί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια της περιοχής με τον παραγωγικό ιστό της
Μακεδονίας, ώστε να προκύψει επιτέλους ένας πόλος έρευνας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Στην αξιοποίηση του ΟΛΘ που έχει τη δυναμική να αναδιατάξει συνολικά τον ρόλο της πόλης ως βασική
πύλη εισόδου της ΝΑ Ευρώπης.
Στην ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης σε τομείς όπως τα logistics, η ενέργεια, οι υπηρεσίες
τουρισμού, διατροφής, υγείας, σχεδίου και πληροφορικής.
Στην ανάπτυξη της πολύπαθης ζώνη καινοτομίας στη βάση επιτυχημένων ευρωπαϊκών παραδειγμάτων.

«Ομολογώ ότι αυτή την πόλη ονειρεύομαι. Αυτή είναι η δικιά μου Thessaloniki Summit. Μια πόλη που θα είναι
ταυτόχρονα η «Πρωτεύουσα της Εξωστρέφειας» αλλά και η «Fun capital of Europe». Μια πόλη που θα δικαιώνει
το όραμα του Παπαναστασίου, του Βενιζέλου και του Καραμανλή, που την ήθελαν γέφυρα προς τους
πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολής» σημείωσε.
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