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Η ρώξα καο βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο παξαηεηακέλεο θξίζεο, νηθνλνκηθήο, πνιίηηθεο θαη θνηλσληθήο. Η
νηθνλνκία ηεο ρώξαο, ιόγσ ηεο δηεζλνύο θξίζεο αιιά θαη ησλ ζηξεβιώζεσλ ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο
πνπ δηακόξθσζαλ νη αζθνύκελεο πνιηηηθέο θαηά ην παξειζόλ, έρεη παξαιύζεη.
ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο γηα ηελ ρώξα καο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε δηακόξθσζε νινθιεξσκέλσλ
ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ πνπ ζα ζέζνπλ ηελ νηθνλνκία ζε θίλεζε. Απηέο νη επηινγέο πξέπεη λα βαζίδνληαη
ζηνπο θαηεμνρήλ πινπηνπαξαγσγηθνύο ηνκείο γηα ηελ νηθνλνκία καο πνπ είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν
Σνπξηζκόο θαη ε αύμεζε ηεο πξνζηηζεκέλεο άμηαο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε ηε κεηαπνίεζε,
ηππνπνίεζε θ.ι.π.
Γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θύξηνο ζηόρνο είλαη λα θαηαζηεί ε γεσξγία καο αληαγσληζηηθή, ζεβόκελε ην
πεξηβάιινλ θαη αλαδεηθλύνληαο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ
πξντόλησλ ηεο.
Γηα δε ηνλ ηνπξηζκό πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε θαη λα αμηνπνηεζεί, ην ηδηαίηεξν θπζηθό θάιινο ηεο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ην πςειό επίπεδν παξερόκελσλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, ε πνηόηεηα ησλ
ηνπηθά παξαγνκέλσλ πξντόλησλ αιιά θαη ε ζρεηηθά εύθνιε πξόζβαζε ησλ βόξεησλ θαη εμ
αλαηνιώλ γεηηόλσλ καο ζηελ πεξηνρή.
Παξά ην γεγνλόο όηη επηβάιιεηαη ε δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη γηα ηνλ νξπθηό πινύην ηεο ρώξαο καο,
δξαζηεξηόηεηεο εμόξπμεο θαη επεμεξγαζίαο ρξπζνθόξσλ κεηαιιεπκάησλ ζε πεξηνρέο ηεο Βόξεηνπ
Ειιάδνο ζα είλαη εηεξνβαξείο θαη θαηαζηξνθηθέο όρη κόλν γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε ηεο πεξηνρήο.
Επεηδή, νη ακθηιεγόκελεο γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο «επελδύζεηο ζηα κεηαιιεία ρξπζνύ», δελ ζπλάδνπλ
αιιά αληηζηξαηεύνληαη απόιπηα ηελ αεηθόξα αγξνηηθή αλάπηπμε , ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θάιινπο
ηεο πεξηνρήο, ησλ αξραηνινγηθώλ ηεο ρώξσλ, αιιά θαη κε ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο Μνλαζηηθήο πνιηηείαο
ηνπ Αγίνπ Όξνπο, καο νδεγνύλ κε βεβαηόηεηα λα δειώζνπκε ηελ αληίζεζε καο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
επελδύζεηο ζε Ρνδόπε- Έβξν, Χαιθηδηθή θαη Κηιθίο.
Ήδε νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπο έρνπλ εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπο ζηηο
αθνινπζνύκελεο πξαθηηθέο εμόξπμεο (θπάλην).
Πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππ όςηλ από ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο νη πξνηάζεηο, νη
απόςεηο θαη ε ζέιεζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.

