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Κπξίεο θαη θχξηνη,
Καηαξρήλ ζα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε εθ κέξνπο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
παξαξηήκαηνο καο θ. Μπζηαθίδε Εαθείξε δηφηη δελ κπφξεζε λα παξαβξεζεί ζηε ζεκεξηλή
- ηφζν ζεκαληηθή - εθδήισζε, ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη έηζη ζα απεπζχλσ
εγψ έλαλ ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ.
Ζ ζεκεξηλή πξψηε εθδήισζε δηαβνχιεπζεο γηα ηελ εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ Παγγαίνπ φξνπο είλαη έλα πξψην ζεκαληηθφ
βήκα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Παγγαίνπ φξνπο. Δλφο φξνπο πνπ
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ζξεζθεπηηθφ καο αίζζεκα,
ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξεηλφ φγθν πνπ
δεζπφδεη επηβιεηηθά ζηε γχξσ πεξηνρή θαη βνήζεζε, είηε σο θαηαθχγην γηα ηνπο Έιιελεο,
είηε σο εκπφδην γηα ηνπο εθάζηνηε εηζβνιείο, ζην λα δηαηεξεζεί δηαρξνληθά ε Διιεληθή
ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ.
Ζ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε φκσο ησλ πφξσλ πνπ καο πξνζθέξεη ην Παγγαίν
αλέθαζελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη
ηνπ Διιεληζκνχ γεληθφηεξα. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ αξραηφηεηα είλαη ηα νξπρεία
ρξπζνχ ζην Παγγαίν πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο εθζηξαηείεο ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Β’ ηεο
Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ, πνπ θαηέθηεζαλ ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν
δηαζπείξνληαο ζηα πέξαηα ηεο γεο ηελ Διιεληθή ζθέςε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. ήκεξα, ε
εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ πνπ καο πξνζθέξεη ην επινγεκέλν απηφ φξνο ζπκβάιεη ελεξγά
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

Μηιψληαο κε ιίγα ιφγηα, γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ, γηα ηα πξντφληα θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Παγγαίνπ ζα κπνξνχζακε λα
αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζε παξαδείγκαηα ζηε γεσξγία κε πιεζψξα θαιιηεξγεηψλ
(ακπέιηα, ειηέο, ακχγδαια, εηήζηα ζηηεξά θ.α.), ζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα φπσο είλαη ην
θξαζί θαη πιεζψξα άιισλ κεηαπνηεκέλσλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ηζίπνπξν,
ηνπηθά γιπθά θ.α.), ζηελ θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ
παξάγνληαη απφ απηήλ, ζηνλ θεκηζκέλν ζρηζηφιηζν ηεο πεξηνρήο θαη ζε πνιιά αιιά
πξντφληα πνπ καδί κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ (φπσο αγξνηνηνπξηζκνχ,
ζξεζθεπηηθνχ ή άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ) ζπλζέηνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ
πξνθίι ηεο πεξηνρήο. Σν παξαγσγηθφ απηφ πξνθίι ζα κπνξνχζε φκσο λα εληζρπζεί
πεξαηηέξσ κε δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ ζα εληζρχνπλ ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ζα δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε
γεσζεξκία ζηνλ Αθξνπφηακν. Σν νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ
Παγγαίνπ φξνπο πνπ μεθηλάεη ζήκεξα ηε δηαβνχιεπζε ηνπ ε Πεξηθέξεηα καο κπνξεί λα
ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε κηα δχζθνιε
νηθνλνκηθή πεξίνδν γηα ηελ ρψξα καο.
Σν Παγγαίν φξνο φκσο είλαη κηα ελφηεηα πνπ κνηξάδεηαη ζε 2 λνκνχο, εξξψλ θαη
Καβάιαο. Δκείο ζην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην βιέπνπκε απηφ ην πξφγξακκα ζαλ κηα θαιή
επθαηξία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 2 πεξηθεξεηψλ (Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) θαζψο θαη ζαλ κηα επθαηξία αλαπηπμηαθήο επαλέλσζεο ησλ 2
πιεπξψλ ηνπ Παγγαίνπ πνπ απφ ηελ αξραηφηεηα ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο.
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ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο
παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ρψξν επζχλεο ηνπο Ννκνχο Γξάκαο,
Καβάιαο θαη εξξψλ θαη κε κέιε ηνπ φινπο ηνπο επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο,
Γαζνινγίαο, Κηεληαηξηθήο, Γεσινγίαο θαη Ηρζπνινγίαο-Βηνινγίαο ζέιεη λα ζπκβάιεη ελεξγά
ζηελ νινθιεξσκέλε εθπφλεζε θαη επηηπρία ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. ην παξειζφλ ην
παξάξηεκα καο είρε αζρνιεζεί κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη ε ελαζρφιεζή ηνπ
αθνξνχζε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ πινπνίεζε ε
Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. κε ηίηιν «νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο
Ρνδφπεο» γηα ην νπνίν είρακε ζπγθξνηήζεη εηδηθή δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή φισλ ησλ
Γεσηερληθψλ εηδηθνηήησλ θαη ε νπνία θαηέζεζε νινθιεξσκέλα ηηο πξνηάζεηο ηεο
ζπκβάιινληαο έηζη ελεξγά ζε έλα πξφγξακκα πνπ ζήκεξα πιένλ πινπνηείηαη.
Έρνληαο ινηπφλ απηήλ ηελ εκπεηξία θαη ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ,
ζθνπεχνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθήο δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο φισλ

ησλ Γεσηερληθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα επεμεξγαζηεί ιεπηνκεξψο θαη ζα ζπληάμεη πξνηάζεηο
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξέζηεξε εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ φξνπο Παγγαίνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φπσο άιισζηε
πξνζηάδεη θαη ν ξφινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο.
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