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ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
(ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  γενικότερη  κατάσταση  στην   περιοχή   της  Θράκης  και  τα  προβλήματα  που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της,   δεν μπορεί να εξετασθούν ξεκομμένα από τις κυρίαρχες
πολιτικές επιλογές, τις επιδιώξεις  και τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης, στον φόντο και
των γενικότερων ανταγωνισμών που ξεδιπλώνονται στην περιοχή.

Στα  πλαίσια  αυτά  γίνεται  προσπάθεια  να  καλλιεργηθεί  η  άποψη  ότι  τα  οξυμένα
προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  είναι  τάχα  μια  ιδιαίτερη  στρέβλωση  στο  μοντέλο
ανάπτυξης, ότι φταίει δήθεν αποκλειστικά που δεν έδειξαν “προσοχή” οι κυβερνήσεις, για
την ακριτική αυτή περιοχή, δεν πάρθηκαν υπόψη οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες που
αυτή έχει, ότι η κατάσταση αυτή μπορεί άρδην να αλλάξει με “στοχευμένες” και «έξυπνες»
παρεμβάσεις  από την  πλευρά του  κράτους,  από την συστράτευση όλων σε ένα κοινό
στόχο.

Αποσιωπάται ότι αυτό το κρατικό -κυβερνητικό ενδιαφέρον ενεργοποιείται τώρα, αφού
εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή ως χώρο-βάση στον ανταγωνισμό
τους με τη Ρωσία κι όχι μόνο. 

Σε αυτή τη βάση γίνεται μέρος της προσπάθειας της αστικής τάξης να καλλιεργήσει τη
λογική  της  «εθνικής  ενότητας»  με  ιδιαίτερη  στόχευση  την  ευαίσθητη  και  κρίσιμη
γεωστρατηγικά περιοχή της Θράκης, να βάλει το λαό κάτω από τη σημαία της αστικής
τάξης, μια σημαία ξένη προς τα συμφέροντά του.

Η αλήθεια είναι ότι η ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί να γιατρευτεί με
κανένα μίγμα οικονομικής πολιτικής χωρίς να σημαίνει ότι  η ανισομετρία εμφανίζεται με
στατικότητα.  Το γεγονός  ότι  υπάρχουν  χώρες  με  διαφορετική  ανάπτυξη,  ότι  υπάρχουν
κλάδοι μέσα στην ίδια τη χώρα με διαφορετική ανάπτυξη, ότι υπάρχουν περιφέρειες μέσα
στην ίδια χώρα με διαφορετική ανάπτυξη το αποδεικνύουν.

Επίσης, όσα επίθετα και αν βάλλουν προπαγανδιστικά τα αστικά κόμματα μπροστά από
τη  λέξη  ανάπτυξη,  π.χ.  «δίκαιη»,  «βιώσιμη»,  κτλ,  όσο  αυτή  θα  έχει  το  βασικό
χαρακτηριστικό  ότι  είναι  καπιταλιστική  δεν  θα   μπορέσει  ποτέ  να  είναι  υπέρ  των
εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων.

Γιατί ακριβώς ο καπιταλισμός έχει τους δικούς του σιδερένιους γραπτούς και άγραφους
νόμους  που  καμιά  κυβέρνηση  στο  πλαίσιο  του  δεν  μπορεί  να  τους  ανατρέψει  με
διατάγματα  και  αποφάσεις.  Και  αυτοί  ορίζουν  ότι  σκοπός  της  παραγωγής  δεν  είναι  η
κάλυψη  των  διευρυμένων  κοινωνικών  αναγκών,  αλλά  το  κέρδος.  Και  για  το  κέρδος
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιέζονται περισσότερο τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Το
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σύστημα  αυτό  είναι  που  γεννάει  κρίσεις,  πολέμους,  εκμετάλλευση,  προσφυγιά,
μετανάστευση, καταστροφή του περιβάλλοντος, κοκ.

Το ΚΚΕ παρεμβαίνοντας και στην διακομματική επιτροπή για τη Θράκη, καταθέτοντας το
δικό  του  πόρισμα,  συμβάλλει  και  από  αυτό  το  βήμα  στην  ανάδειξη  του  διαφορετικού
δρόμου  ανάπτυξης  που  προτείνει  στην  εργατική  τάξη  και  το  λαό  της  περιοχής  και
συνολικότερα της χώρας.

Η  αστική στρατηγική – το αποτύπωμά της στην περιοχή της Θράκης

Η επιδίωξη της αστικής τάξης της Ελλάδας

Η αστική τάξη της Ελλάδας επιδιώκει τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, συμμετέχοντας
ενεργά στους στρατιωτικούς - πολιτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ο στόχος
και  τα  μέσα  της  γεωπολιτικής  αναβάθμισης  υιοθετούνται  και  προωθούνται,  παρά  τις
επιμέρους διαφοροποιήσεις, από τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις, μονοκομματικές ή
συμμαχικές, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ πριν όσο και της ΝΔ σήμερα. Αποτελεί στρατηγική επιλογή
όλων των αστικών κομμάτων, βασικό στοιχείο της στρατηγικής σύμπλευσής τους.

Η αστική τάξη της Ελλάδας φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις θέσεις της σε Βαλκάνια και
Νοτιοανατολική  Μεσόγειο  όπου  έχει  μεγάλα  οικονομικά  συμφέροντα.  Επιδιώκει  την
ανάδειξη  της  χώρας  σε  τεχνολογικό,  ενεργειακό  και  μεταφορικό  κόμβο  στήριξης  των
ευρωατλαντικών σχεδίων για την περιοχή. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδιώξεων και φιλοδοξιών της, η αστική τάξη εμπλέκει τη
χώρα  μας  περαιτέρω στους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς.  Με  την  ελληνοαμερικανική
συμφωνία όλη η χώρα μετατρέπεται σε ορμητήριο των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ. Ενώ η επιθετικότητα
της ελληνικής αστικής τάξης εκδηλώνεται και με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε
δεκάδες  ιμπεριαλιστικές  αποστολές  στο  εξωτερικό.  Τις  συνέπειες  των  ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών  και  των  ήδη  τεράστιων  κινδύνων  στοχοποίησης  της  χώρας  μας  θα
πληρώσουν ο λαός μας όπως και οι άλλοι λαοί.

Για την μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό κόμβο

Η υλοποίηση των παραπάνω σχεδιασμών δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις στο
λιμάνι  της  Αλεξανδρούπολης και  τη μετατροπή του σε αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση.
Αυτό το σχεδιασμό τον στηρίζουν πέρα από την κυβέρνηση όλα τα αστικά κόμματα
αλλά και οι δυνάμεις τους στην Τοπική Διοίκηση. 

  Το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιούνται συστηματικά
για μεταφορά αμερικανοΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού , όπως
αποδεικνύει η άσκηση  Defender Europe 2021, άλλες στρατιωτικές ασκήσεις και η
μαζική  απόβαση  αμερικάνικων  δυνάμεων  που  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  μέσα  στο
Νοέμβρη. 

Οι  πρόσφατες  εξελίξεις  στην  Ουκρανία  επιβεβαιώνουν  τη  θέση  μας  πως  οι
συγκεκριμένες  ασκήσεις  υπηρετούν  την  περικύκλωση  της  Ρωσίας,  αποτελούν  πρόβα
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πολέμου. Η Θράκη και ο λαός της μετατρέπεται σε ορμητήριο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών
αλλά και σε στόχο των αντιπάλων τους.

Αναδεικνύεται πόσο επιτακτικό είναι το αίτημα για καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή της
χώρας μας, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με εργατική εξουσία.

Στο πλαίσιο  της  εξουσίας  του  λαού θα μπορούσε  η  χώρα να οικοδομήσει  αμοιβαία
επωφελείς σχέσεις με τους λαούς της περιοχής και όχι μόνο. 

Ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων Ελλάδας – Τουρκίας

Ταυτόχρονα οξύνεται ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, όπου
η κάθε μια επιδιώκει να αναβαθμίσει τη θέση της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
ανταγωνισμούς στην περιοχή.

Οι  σχέσεις  των  αστικών  τάξεων Ελλάδας  –  Τουρκίας,  αναλόγως των  καταστάσεων,
διακρίνονται από τις επιδιώξεις συνεργασίας και του ανταγωνισμού, ωστόσο οι λαοί των
δύο χωρών δεν έχουν σε τίποτα να επωφεληθούν από αυτές τις σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης κλιμακώθηκε με την
αμφισβήτηση  των  συνόρων  σε  Αιγαίο  και  Έβρο,  την  αμφισβήτηση  της  ελληνικής
κυριαρχίας δεκάδων νησιών του Αιγαίου, την επιδίωξη να αποκτήσει τμήμα της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, που με βάση τη διεθνή σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν
της ανήκει. 

Για την αντιλαϊκή  διαχείριση της  οικονομικής κρίσης και της ανάκαμψης.
 
Παράλληλα, η αστική τάξη και η κυβέρνηση κλιμάκωσαν την επίθεση διαρκείας κατά του

λαού  την  περίοδο  της  οικονομικής  καπιταλιστικής  κρίσης  που  επιταχύνθηκε  από  την
πανδημία  και  εκδηλώθηκε  το  2020,  ενώ  σήμερα  στις  συνθήκες  της  ανάκαμψης  της
οικονομίας  παίρνονται  νέα  σκληρά  αντιλαϊκά  μέτρα,  για  να  εξασφαλιστεί  η  μέγιστη
κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Η κυβέρνηση σε συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ , το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα αξιοποιεί  το
Ταμείο  Ανάκαμψης  της  ΕΕ,  το  νέο  υπερμνημόνιο,  χρηματοδοτεί  τα  μονοπώλια  της
“Πράσινης” και Ψηφιακής οικονομίας με δις ευρώ, ξηλώνονται  εργασιακά και κοινωνικά
-ασφαλιστικά  δικαιώματα,  μπαίνει  στο  γύψο  το  απεργιακό  δικαίωμα  και  περιορίζονται
δραματικά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και  ελευθερίες.  Πλήττονται  η εργατική τάξη,  οι
βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες. 

Στον σχεδιασμό αυτό της αστικής τάξης, η Θράκη και γενικότερα η Περιφέρεια Αν.
Μακ.-Θράκης καλείται να παίξει, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, αυξημένο
ρόλο. Ο διακηρυγμένος στόχος για μετατροπή της σε στρατιωτικό, ενεργειακό και
διαμετακομιστικό κόμβο εντάσσεται στον παραπάνω σχεδιασμό.

Ένα μέρος του σχεδιασμού αυτού έχει ήδη υλοποιηθεί, δίνοντας και μια πλούσια
εμπειρία για τις επιπτώσεις του στο λαό της περιοχής, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία
υλοποίησης και του υπόλοιπου με γοργούς ρυθμούς.
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1) Για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Αγωγός   TAP

Από τα τέλη του 2020 είναι σε λειτουργία ο αγωγός ΤΑP, αγωγός ανταγωνιστικός των
ρωσικών  συμφερόντων,  που  μεταφέρει  Αζέρικο  φυσικό  αέριο  μέσω  και  της  Ελλάδας,
Αλβανίας, Ιταλίας στην Κεντρική Ευρώπη.

Απο τον ενεργειακό σχεδιασμό εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα: 

Α)  Ενώ  από  την  Θράκη  περνάνε  δύο  αγωγοί  φυσικού  αερίου,  αυτή  παραμένει
πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια. Ο λαός της περιοχής δεν έχει ακόμα πρόσβαση
στο φυσικό αέριο.  Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει  η  κατασκευή εμπορικού δικτύου
φυσικού αερίου,  για  βιομηχανική -οικιακή χρήση,  που θα καλύπτει  σε  πρώτη φάση τα
μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής και   σύμφωνα με ανακοινώσεις  του υπουργού θα
καλύπτει  50.000 (αισιόδοξη πρόβλεψη) επαγγελματίες/νοικοκυριά. Αυτή η εξέλιξη, πέρα
από  την  τεράστια  καθυστέρηση  που  είναι  οδυνηρή  λόγω  των  μεγάλων  αναγκών  για
θέρμανση των λαικών νοικοκυριών της Θράκης,  δεν σημαίνει  ότι  θα βελτιώσει  και  την
κατάσταση για το λαό της περιοχής, αν δεν συνοδευτεί και από συγκεκριμένα μέτρα που
θέτει  ως στόχους πάλης το  ΚΚΕ όπως:  κατάργηση του  Ειδικού  Φόρου Κατανάλωσης,
κάλυψη  του  κόστους  σύνδεσης  αλλά  και  του  σχετικού  εξοπλισμού  από  το  κράτος.
Διαφορετικά  το  κόστος  εγκατάστασης είναι  απαγορευτικό  για  τους  άνεργους  και  τους
εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα.

Β) το αφήγημα για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούσε στην περιοχή έχει
ήδη καταρρεύσει. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού δούλευαν με
εξαντλητικά ωράρια, η πλειοψηφία τους με μισθούς πολύ κάτω των αναγκών. Πλέον στη
φάση λειτουργίας απασχολείται ελάχιστο προσωπικό.

Γ) ο αγωγός αυτός αποτελεί στην ουσία μια συνεργασία της Τουρκίας με την Ελλάδα.
Ακόμα και αυτή όμως η συνεργασία δε σταμάτησε τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων
των δύο χωρών. Δεν εξασφάλισε την ασφάλεια και την ειρήνη όπως προπαγανδιζόταν,
φτάνοντας  στο  σημείο  να  ακούγεται  το  «όπου  υπάρχει  αγωγός  δεν  γίνεται  πόλεμος»,
αδιαφορώντας για το τι συνέβη για παράδειγμα πρόσφατα στην Ουκρανία, μια χώρα με
πολλούς αγωγούς.

Αγωγός   IGB

Υπό κατασκευή είναι ο αγωγός IGB, διασυνδετήριος αγωγός του TAP που θα μεταφέρει
φυσικό αέριο προς Βαλκάνια και Κεντρ. Ευρώπη. Ισχύει ότι και για τον αγωγό ΤΑΠ. Στόχος
είναι ο ανταγωνισμός με το ρώσικο φυσικό αέριο και όχι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Εξέδρα και αγωγός υγροποιημένου φυσικού Αερίου   LNG

Οι  ΗΠΑ κατά  κύριο  λόγω αλλά και   τμήματα  του  κεφαλαίου  όπως  το  εφοπλιστικό,
προωθούν και  το σχέδιο για την αξιοποίηση του υγροποιημένου  LNG. Συγκεκριμένα η
Gastrade (συμφερόντων Κοπελούζου-εφοπλιστικό κεφάλαιο Λιβανός, κ.α)  αναπτύσσει στη
θαλάσσια  περιοχή  της  Αλεξανδρούπολης  τον  πλωτό  σταθμό  υποδοχής,  προσωρινής
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αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) που θα αποτελέσει
μια νέα, ανεξάρτητη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιoανατολικής και
Κεντρικής Ευρώπης. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI - Project
of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013), δηλαδή για έργο προτεραιότητας της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το  οποίο  ενισχύει  την  «ασφάλεια  εφοδιασμού,  διαφοροποιεί  τις
πηγές  και  τις  οδούς  ενεργειακής  προμήθειας»,  και  λειτουργεί  συμπληρωματικά  των
ανωτέρω αγωγών. Πρόσφατα στο πρότζεκτ μπήκαν και κεφάλαια της Β. Μακεδονίας.

Μετατροπή του ανενεργού κοιτάσματος του Πρίνου σε αποθήκη φυσικού αερίου

Να σημειώσουμε,  επίσης,  τα επενδυτικά σχέδια της  αξιοποίησης  του ταμιευτήρα του
θαλάσσιου  κοιτάσματος  φυσικού αερίου  της  Νότιας  Καβάλας που εξαντλείται,  ώστε  να
μετατραπεί σε υπόγεια αποθηκευτική υποδομή εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Για την παραγωγή Ενέργειας

Εκτός  από  τη  μεταφορά  φυσικού  αερίου  είναι  σε  εξέλιξη  επενδυτικά  σχέδια  για
κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Στην Κομοτηνή λειτουργεί ήδη από το 2000 εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας (ισχύς
480MW) της ΔΕΗ με φυσικό αέριο. Αυτή την στιγμή είναι ο μοναδικός σταθμός παραγωγής
με  το  συγκεκριμένο  καύσιμο  στην  Θράκη.  Το τελευταίο  διάστημα  έχουν  δοθεί  άδειες
εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο:

-στην  DAMCO (όμιλος Κοπελούζου) άδεια εγκατάστασης σταθμού ισχύς 600MW στην
περιοχή της Αλεξ/πολης

-στην ΤΕΡΝΑ άδεια εγκατάστασης σταθμού ισχύς 600MW στην ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
-η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεση της για άδεια  παραγωγής  για εγκατάσταση νέου

σταθμού παραγωγής ισχύος 600MW.
Το  τελευταίο  διάστημα  δημοσιεύματα  κάνουν  λόγο  για  την  Κομοτηνή  ως  το  νέο

Ενεργειακό  Κέντρο  μετά  την  εφαρμογή  της  απολιγνιτοποίησης  στην  Δυτ.  Μακεδονία.
Δημοσιεύματα που μιλάνε για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κρύβουν σκοπίμως ότι  ότι
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μόνο για την περίοδο κατασκευής, ενώ
κατά την λειτουργία τους οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι μιλούν για 60 θέσεις εργασίας
ανά μονάδα. 

Άλλη  εγκατάσταση  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Κομοτηνή  είναι   τα
υδροηλεκτρικά έργα του  Νέστου.  Το σύστημα φραγμάτων Θησαυρού,  Πλατανόβρυσης,
Τεμένους αποτελεί πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βασικό πάροχο υδάτων
για την άρδευση 1,3εκ. στρ. γεωργικής γης. Το φράγμα του Θησαυρού έχει εγκατεστημένη
ισχύ 3 x 128 ΜW και της Πλατανόβρυσης 2 x 58 MW.

Οι  υπάρχοντες  σταθμοί  και  όσοι  κατασκευαστούν δεν έχουν στόχο την κάλυψη των
αναγκών της περιοχής και της χώρας σε φτηνό ρεύμα για το λαό. Μάλιστα προτεραιότητα
δίνεται και στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες για την εξαγωγή ρεύματος.
Ομως, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι είτε με την εξαγωγή είτε με την εισαγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος ο λαός συνεχίζει να πληρώνει ακριβά το ρεύμα.  
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Αιολικά – Φωτοβολταϊκά 

Ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση ΑΠΕ υπηρετεί την στρατηγική του κεφαλαίου για:

την  κερδοφόρα  διέξοδο  των  τεράστιων  υπερσυσσωρευμένων  κεφαλαίων που
έχουν συγκεντρώσει μονοπώλια της Ενέργειας και άλλων κλάδων.

το  προβάδισμα  των  ευρωπαϊκών  μονοπωλιακών  ομίλων  που  ηγούνται  στην
τεχνογνωσία κατασκευής ΑΠΕ σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους σε ΗΠΑ και
Κίνα.

την ενεργειακή απεξάρτηση των κρατών - μελών της ΕΕ από το ρωσικό Φυσικό
Αέριο και  την  πρόσδεσή  τους  περισσότερο  από  τις  αντίστοιχες  αμερικανικών
συμφερόντων  πηγές  (βλ.  ενδιαφέρον  ΗΠΑ  για  το  λιμάνι  της  Αλεξανδρούπολης,  την
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Επιστημονικής  Ένωσης  Αιολικής Ενέργειας
(ΕΛΕΤΑΕΝ) το 2020 η περιοχή  είναι τρίτη στο σύνολο των περιφερειών της χώρας σε
αιολικές  εγκαταστάσεις  με  εγκαταστημένη ισχύ  (σε  εμπορική  ή  δοκιμαστική  λειτουργία)
485MW και  κατέχει  μερίδιο  11,79% της συνολικής παραγωγής της χώρας από αιολικά
πάρκα. Το 2015  ήταν στην ίδια θέση με εγκαταστημένη ισχύ 299MW και μερίδιο 13,9% της
συνολικής ισχύος της χώρας από αιολική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η ισχύς των αιολικών πάρκων με άδεια παραγωγής συνολικά
στην περιοχή αντιστοιχεί σε 2067,7MW εκ των οποίων τα 1142,9MW αντιστοιχούν στην
Ροδόπη (ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΔΜΗΕ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2020).

Την παραπάνω εικόνα ενισχύουν και τα στοιχεία της ΡΑΕ για το Δεκέμβριο του 2020.
Σύμφωνα με την ΡΑΕ στην περιοχή έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων
συνολικής ισχύος 2619MW, με «πρωταθλήτρια» την Ροδόπη με 1605MW. 

Στο επίκεντρο των νέων αιτήσεων για  άδειες αιολικών πάρκων μπαίνει  και  ο
Νομός της Ξάνθης, με πρόσφατο παράδειγμα το αίτημα για άδεια αιολικού πάρκου
στην  περιοχή  του  Λειβαδίτη  (περιοχή  natura,  περιοχή  φυσικού  κάλους)  όπου
αναπτύσσονται και αντιδράσεις.

Για τα φωτοβολταϊκά:  Αξίζει  να σημειώσουμε ότι  σύμφωνα και  με την ΡΑΕ είναι  σε
στάδιο  αξιολόγησης  επενδύσεις  μεγάλων  μονοπωλιακών  ομίλων  του  κλάδου  (όμιλος
Κοπελούζου, ΤΕΡΝΑ –Ενεργειακή, κα) για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε έκταση
χιλιάδων στρεμμάτων σε περιοχές του Έβρου και των Σαπών στην Ροδόπη. Η υλοποίηση
τους θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή χρήσης γης χιλιάδων στρεμμάτων στις
παραπάνω περιοχές. 

Για το ζήτημα των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Το πετρέλαιο όπως και ο χρυσός είναι ορυκτά που δεν ανανεώνονται σε περίπτωση
εξόρυξης τους.  Αυτό κάνει  ακόμα πιο επιβλαβή την εξόρυξη τους από μονοπωλιακούς
ομίλους.  Τέτοια  κοιτάσματα  είναι  στρατηγικής  σημασίας  και  η  παράδοση  τους  στα
μονοπώλια  συνιστά  αρνητική  εξέλιξη  για  το  λαό,  αναδεικνύει  ακόμα  περισσότερο  την
αναγκαιότητα κοινωνικοποίησης της γης, του ορυκτού πλούτου.  

Άλλωστε το πρόσφατο παράδειγμα με την Ενεργειακή στη Καβάλα και το χτύπημα των
εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων με εργολαβικούς και «εθελούσιες» απολύσεις
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στο  μοναδικό  κοίτασμα  που  γίνεται  εξόρυξη  πετρελαίου  στην  Ελλάδα  σήμερα,  είναι
χαρακτηριστικό.

Για τη γεωθερμία

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί σημαντικό ενεργειακό πόρο
της Περιφέρειας, το υπέδαφος της οποίας διαθέτει  σημαντικά αποθέματα κυμαινόμενης
ποιότητας, με τις εκτιμήσεις για τις ενεργειακές δυνατότητες των γεωθερμικών πεδίων της
Περιφέρειας να ξεπερνούν τα 200MW. Γεωθερμικά πεδία στην Ξάνθη και Καβάλα έχουν
παραχωρηθεί σε επιχειρηματικούς ομίλους όπως στα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ για θερμοκήπια
παραγωγής ντομάτας και στην  SELECTA HELLAS (συνένωση της γερμανικής εταιρείας
SELECTA  ONE  και   ελληνικών  εταιρειών)  θερμοκήπια  καλλωπιστικών  φυτών  στην
Χρυσούπολη  Καβάλας.  Γενικότερα  τα  γεωθερμικά  πεδία  της  περιοχής  έχουν  μπει  τα
τελευταία χρόνια στο στόχαστρο επιχειρήσεων (κυρίως αγροτοδιατροφικού τομέα) για την
εκμετάλλευση τους.

Η θέση του ΚΚΕ

Αυτοί οι ενεργειακοί σχεδιασμοί όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την ειρήνη και την ευημερία
όπως προβάλλει η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα βάζουν πιο βαθειά την περιοχή στο κάδρο
των σοβαρών ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων, για το κυνήγι του μέγιστου κέρδους για
το κεφάλαιο. Η χώρα μας με την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού βαθαίνει την εξάρτηση
της ενεργειακά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. 

 Κριτήριο αυτού του σχεδιασμού και των επιλογών δεν είναι η διασφάλιση χαμηλότερης
τιμής φυσικού αερίου, οι δυνατότητες απρόσκοπτης εξασφάλισης παροχής ενέργειας σε
παραπάνω από μία πηγές και οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Ο  προβαλλόμενος  νέος  παράδεισος  της  «πράσινης  ανάπτυξης»  περιλαμβάνει  το
πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη φθηνή εργατική δύναμη,
τους «πράσινους» έμμεσους φόρους και τη γενικότερη αφαίμαξη του λαού, για να στηρίξει
το κράτος τις  νέες «πράσινες» επενδύσεις  των ομίλων.  Παράλληλα,  οι  επενδύσεις  της
λεγόμενης  «πράσινης» ανάπτυξης  οδηγούν σε  εκτεταμένη περιβαλλοντική  υποβάθμιση
περιοχών  Natura,  προστατευόμενων  περιοχών  και  των  βουνών,  επιδεινώνοντας  τις
τοπικές οικονομίες και τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων. Ο αγώνας
των κατοίκων της περιοχής ενάντια σε νέες άδειες για ιδιωτικά αιολικά πάρκα είναι δίκαιος
και το ΚΚΕ τον στηρίζει. 

Ένας κρατικός φορέας ενέργειας στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας θα μπορεί
να  αξιοποιεί  κοινωνικοποιώντας  όλες  τις  πηγές  ενέργειας  π.χ.  λιγνίτη,
υδροηλεκτρική,  αιολική,  ηλιακή,  πετρέλαιο,  φυσικό  αέριο,  γεωθερμία,  κ.λπ.
βασισμένος σε ένα κεντρικό σχέδιο που θα παίρνει υπόψη τις περιοχές φυσικού
κάλους, τους αρχαιολογικούς χώρους, την απόσταση από κατοικημένες περιοχές
και άλλες δραστηριότητες, με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία του λαού και
των εργαζομένων. Τη συστηματική έρευνα και εξεύρεση νέων πηγών, την επιδίωξη
διακρατικής αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.
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Θα μπορεί να διασφαλιστεί φτηνή παροχή ενέργειας για τις λαϊκές ανάγκες, να
μειωθεί το κόστος παραγωγής ενεργειακού προϊόντος. Η ασφάλεια εργαζομένων και
κατοίκων.

2) Για την μετατροπή της περιοχής σε διαμετακομιστικό κόμβο

Η  συγκέντρωση  μεγάλων  συμφερόντων  και  η  όξυνση  των  ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών στην περιοχή σχετίζεται με το γεγονός ότι αποτελεί για τα Βαλκάνια μια από
τις θαλάσσιες εξόδους που συνδέονται με το βασικό θαλάσσιο δρόμο από την Ανατολή.
Επίσης αποτελεί εναλλακτική επιλογή μεταφοράς εμπορευμάτων προς Κεντροανατολική
Ευρώπη, πέρα από τα Δαρδανέλια, δηλαδή τον παρόντα δρόμο που υπάρχει και περνάει
μέσα  από  την  Τουρκία  και  από  περιοχές  που  μαίνονται  στρατηγικής  σημασίας
αναμετρήσεις. 

Στη βάση αυτή είναι σε εξέλιξη η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Αλεξανδρούπολης
ενώ προωθείται και αντίστοιχα αυτή του Λιμανιού της Καβάλας. 

Αναπτύσσεται, ειδικά για το εμπορευματικό κομμάτι, ο σχεδιασμός για τη σιδηροδρομική
Εγνατία-με  προτεραιότητα  την  αναβάθμιση  και  ηλεκτροκίνηση  της  γραμμής  Λιμάνι
Αλεξανδρούπολης-Ορμένιο  (ελληνοβουλγαρικά  σύνορα)  και  την  σύνδεση  Λιμένων
Αλεξ/πολης-Καβάλας. 

Την   κάθετη  διασύνδεση της  Εγνατίας  Οδού με  νέους  δρόμους διέλευσης  από την
Βουλγαρία από την Αλεξανδρούπολη ως τις Σέρρες.

Παρ’ όλους αυτούς τους σχεδιασμούς η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο
οδικό  δίκτυο,  η  σιδηροδρομική  σύνδεση  πολλές  φορές  δεν  λειτουργεί,  γενικά  η
συγκοινωνία για τους εργαζόμενους και το λαό και ακριβή είναι και με σοβαρές αδυναμίες.
Η Εγνατία οδός ετοιμάζεται να παραχωρηθεί σε ιδιώτη με περαιτέρω αύξηση των διοδίων
και επομένως του κόστους που καλείται να ξαναπληρώσει ο λαός της περιοχής. Αντίστοιχα
προβλήματα υπάρχουν και στις θαλάσσιες μεταφορές για Θάσο και Σαμοθράκη. 

Η προγραμματική  αντίληψη του ΚΚΕ για τις μεταφορές περιλαμβάνει τους ακόλουθους
άξονες : 

- Δίνεται  προτεραιότητα  στις  μαζικές  μεταφορές  σε  σχέση  με  τις  ατομικές,  στις
χερσαίες σταθερής τροχιάς για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, στις ακτοπλοϊκές για τις
παράκτιες  και  νησιωτικές  περιοχές.  Αξιοποιείται  ο  κοινωνικοποιημένος  τομέας  της
ναυπηγοεπισκευαστικής  βιομηχανίας  για  την  κατασκευή,  μετασκευή,  επισκευή  και
συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων και σιδηροδρομικού υλικού.

- Σχεδιάζονται, με κριτήριο τη διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική λειτουργία τους,
οι οδικές, αεροπορικές και όλες οι μορφές μαζικών μεταφορών, με στόχο τη γρήγορη και
φθηνή  μετακίνηση  προσώπων  και  προϊόντων,  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την
ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για την
εξάλειψη της περιφερειακής ανισομετρίας.
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Το ΚΚΕ διεκδικεί να κατασκευαστούν ή να ολοκληρωθούν άμεσα οι κάθετοι 
άξονες: Εξοχής – Δράμας – Καβάλας, Αλεξ/πολης - Ορμενίου, κ.α. 

 Να  ανακατασκευαστούν  τα  φθαρμένα  τμήματα  των  επαρχιακών  και  διαδημοτικών
οδικών δικτύων και  ιδιαίτερα του ορεινού όγκου Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου. Κατάργηση
όλων των διοδίων στην Εγνατία Οδό. Άμεση αποκατάσταση της γέφυρας Κομψάτου στον
Ίασμο, στην Καβάλα

Διεκδικεί την επαρκή καθημερινή και φθηνή σύνδεση των δύο νησιών της περιοχής με
την  ηπειρωτική  χώρα  (Θάσου  και  Σαμοθράκης,  εξυπηρετώντας   τις  ανάγκες  του
νησιωτικού πληθυσμού, με αξιόπλοα και ασφαλή πλοία.

Τη σταθερή και  επαρκή σύνδεση επιπλέον για  τα νησιά του  Βόρειου  Αιγαίου  με  τα
λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. 

Εκφράζουμε  την  αντίθεσή  μας  σε  κάθε  ιδιωτικοποίηση  ΟΣΕ,  ΛΙΜΑΝΙΩΝ,
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, Εγνατίας Οδού. Διεκδικούμε την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του
αεροδρομίου  της  Αλεξ/πολης,  την  λειτουργία  του  νέου  πύργου  ελέγχου  της  εναέριας
κυκλοφορίας.

3) Ορυκτός πλούτος

Η  περιφέρεια  είναι  πλούσια  σε  μεταλλικά  ορυκτά,  όχι  μόνο  σε  χρυσό,  στον  οποίο
επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση, αλλά και σε άργυρο, χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο,
αντιμόνιο. Η κυβέρνηση μιλάει για τις Σπάνιες Γαίες τη Θράκης και ειδικά για τα κοιτάσματα
Λιθίου στην περιοχή. 

Ταυτόχρονα,  η  ευρύτερη  περιοχή  Δράμας  -  Καβάλας  -  Θάσου  αποτελεί  ένα  από τα
σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής μαρμάρου της χώρας και λειτουργούν δεκάδες λατομεία
μαρμάρου. 

 Αξιόλογα κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, όπως του ζεόλιθου, έχουν εντοπισθεί όχι
μόνο  στα  Πετρωτά,  αλλά  και  σε  άλλες  θέσεις  των  νομών  Έβρου  και  Ροδόπης
(Πεντάλοφος, Λευκίμη, Φέρρες, Σκάλωμα).

Στην  επικαιρότητα  βρίσκεται  το  περιβόητο  επενδυτικό  σχέδιο  εξόρυξης  του
χρυσού.  

Για  το  συγκεκριμένο  σχέδιο  έχει  γίνει  πολύ  συζήτηση  σχετικά  με  τις  συνέπειες  στο
περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, στη δημόσια υγεία.

Όμως, ακόμα και  αν δεν υπήρχαν αυτές οι  συνέπειες,  το σχέδιο της Eldorado Gold,
ισοδυναμεί με κλοπή ενός ιδιαίτερα πολύτιμου και μη ανανεώσιμου πόρου στρατηγικής
σημασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά προς όφελος της λαϊκής ευημερίας,
με τις κατάλληλες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΚΚΕ δηλώνει κατηγορηματικά
ότι θα βρεθεί αποφασιστικά αντιμέτωπο με όποιον επιχειρεί να λεηλατήσει το χρυσό της
χώρας . 

Στην  περίπτωση  που  εξετάζουμε  όμως,  η  ουσιαστική  κλοπή  της  λαϊκής  περιουσίας
συνοδεύεται με μεγάλους κινδύνους για  το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία.
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Στην  εργατική  εξουσία  η  εξόρυξη των  ορυκτών πρώτων υλών θα συνδυαστεί  με  τη
βιομηχανική  επεξεργασία  τους,  την  ανάπτυξη  της  μεταλλευτικής  και  πετροχημικής
βιομηχανίας, την παραγωγή μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς, με στόχο τη μείωση της
εξάρτησης από το εξωτερικό εμπόριο.  Ανάλογα για κλάδους της μεταποίησης, όπως η
χημική βιομηχανία.      Εφόσον ο σκοπός της εξόρυξης θα είναι το κοινωνικό συμφέρον δεν
θα θυσιάζεται το περιβάλλον για τα κέρδη των επιχειρηματιών, δεν θα κλέβεται ο πλούτος
του  λαού.  Θα  εφαρμόζονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  όσο  γίνεται  μικρότερη
παρέμβαση στο περιβάλλον, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύονται
οι εργαζόμενοι.

4)  Βιομηχανία, Μεταποίηση

Στην Θράκη λειτουργούν 3 ΒΙ.ΠΕ και 2 Βιοτεχνικά Πάρκα- 5 ΒΙΠΕ και 3 Βιοτ. Πάρκα
στην περιοχή της Αν. Μακ- Θράκης με σχετικά ολοκληρωμένες υποδομές (σύνδεση με
οδικούς  άξονες,  μονάδες  επεξεργασίας  αποβλήτων,  δίκτυο  ύδρευσης,  ηλεκτρικής
ενέργειας  κλπ).  Παρά  τα  κίνητρα  που  δόθηκαν  στο  μεγάλο  κεφάλαιο  και  τους
επιχειρηματικούς ομίλους (επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ μέσω αναπτυξιακών  νόμων,
φοροαπαλλαγές  και  άλλα)  δεκάδες  επιχειρήσεις  έκλεισαν  ή  μετεγκαταστάθηκαν  σε
γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Η εκδήλωση τις καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης επιτάχυνε
το  κλείσιμο  μεταποιητικών  επιχειρήσεων  σε  κλάδους  όπως  της  κλωστουφαντουργίας,
παραγωγής οικοδομικών-δομικών υλικών, επεξεργασίας ξυλείας, τροφίμων κλπ. 

Συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  (όπως  η  βιομηχανία  ζάχαρης  Ξάνθης,  η  ΣΕΒΑΘ  κα.)
έκλεισαν με αποτέλεσμα εκατοντάδες χαμένες θέσεις εργασίας ή πουλήθηκαν στο μεγάλο
κεφάλαιο (ΒΦΛ, ΣΕΚΑΠ κ.α.).

Παράλληλα κατά την  διάρκεια  της  οικονομικής  κρίσης  και  ειδικά μετά το 2015-2016
βιομηχανίες κυρίως με εξαγωγικό προσανατολισμό, στους κλάδους φαρμάκου, πλαστικών,
εκτυπώσεων  συσκευασίας,  ενίσχυσαν  την  κερδοφορία  τους,  πραγματοποίησαν  νέες
επενδύσεις.  Το  2012  εγκαταστάθηκε  στο  Β.  Πάρκο  Σαπών  η  φαρμακοβιομηχανία
ΦΑΡΜΑΤΕΝ με συνεχή επέκταση της  παραγωγικής της  δυνατότητας  έως σήμερα,  νέα
μονάδα ανακύκλωσης μολύβδου στην Κομοτηνή από την  SUNLIGHT και επέκταση της
γραμμής παραγωγής μπαταριών από την  Sunlight, τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην Ξάνθη
κλπ.    

Η κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, οι νέες επενδύσεις βασίσθηκαν στην ένταση της
εκμετάλλευσης  των  εργαζομένων  της  περιοχής  αξιοποιώντας  όλο  το  αντεργατικό
νομοθετικό πλαίσιο  που θέσπισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (κατάργηση συλλογικών
συμβάσεων  με  μισθούς  600€,  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας,  κατώτατος  μισθός,
«ελαστικοποίηση» εργασιακών σχέσεων). 

Το σχέδιο  για  δημιουργία  “Ειδικής  Οικονομικής  Ζώνης στην  Θράκη”(είχε  έρθει  στην
επικαιρότητα  από  τη  συγκυβέρνηση  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  το  2011-2012)  στην  ουσία  ποτέ  δεν
αποσύρθηκε. Οι προτάσεις, στα πλαίσια της διακομματικής επιτροπής, των Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων  της  περιοχής  αλλά  και  επιχειρηματικών  ομίλων  για  νέα  κίνητρα,
φοροαπαλλαγές, για υποδομές σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ουσιαστικά μετατρέπουν την
περιοχή σε «ειδική οικονομική ζώνη». Οι υποστηρικτές όλων αυτών των σχεδίων, δηλαδή
οι επιχειρηματικοί όμιλοι, προβάλλουν ως «θετικό αντάλλαγμα» ότι θα δημιουργηθούν νέες
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θέσεις εργασίας, ποντάροντας βέβαια στο γεγονός ότι η ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα και την
περιοχή. 

Επίσης  στον  κλάδο  τροφίμων-ποτών  ενίσχυσαν  την  παρουσία  τους  μονοπωλιακοί
όμιλοι  όπως  τα  Ελληνικά  Γαλακτομεία  (ΟΛΥΜΠΟΣ)  με  την  εξαγορά  της
γαλακτοβιομηχανίας Ροδόπη στην Ξάνθη, ενώ στον υποκλάδο των ποτών η Ζυθοποιία
Βεργίνα, τα αναψυκτικά Green Cola, Ποτοποιία Θράκης ενισχύουν την κερδοφορία τους.
Μαζί με τα θερμοκήπια ντομάτας της Πλαστικά Θράκης και τα θερμοκήπια της ΣΕΛΕΚΤΑ
στην Καβάλα συγκεντρώνουν ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην περιοχή.

Η  κατάσταση  όμως  των  εργαζομένων  ολοένα  και  χειροτερεύει.  Κυριαρχούν  οι
εργολαβίες,  οι  κατώτατοι  μισθοί,  οι  ατομικές  συμβάσεις.  Στα  θερμοκήπια  κυριαρχεί  το
εργόσημο, η τρομοκρατία, η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Νέο χτύπημα θα
δώσουν  τα  νέα  μέτρα  της  κυβέρνησης  για  κατάργηση  του  8ωρου,  το  χτύπημα  στα
σωματεία και τη συνδικαλιστική δράση, κτλ. Παράλληλα, ο καπιταλισμός ποτέ και πουθενά
δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να εξασφαλίσει την δουλειά για όλους με δικαιώματα.

Επομένως,  ο  δρόμος  που  φωτίζει  το  ΚΚΕ  είναι  επίκαιρος  και  ρεαλιστικός  και
περιλαμβάνει για την μεταποίηση:

Εξασφαλίζεται  η  ενιαία  κρατική  οργάνωση  της  παραγωγής  στους  κλάδους
τροφίμων,  ένδυσης,  δέρματος,  κλωστοϋφαντουργίας  και  άλλων  προϊόντων
ατομικής  κατανάλωσης  που  αφορούν  βασικές  λαϊκές  ανάγκες.  Προωθείται  η
αναλογική  σχέση  μεταξύ  του  αγροτικού  τομέα  (συμπεριλαμβανομένης  της
κτηνοτροφίας  και  της  αλιείας)  και  κλάδων  της  βιομηχανίας  για  την  προμήθεια
μέρους των αναγκαίων πρώτων υλών. 

Ανάπτυξη της κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας της περιοχής με τη δημιουργία
σύγχρονης  μεταποιητικής  βιομηχανίας  και  βιοτεχνίας  στηριζόμενες  στις
πλουτοπαραγωγικές  πηγές  της  Περιοχής και  τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα
(κτηνοτροφικά, βαμβάκι,  αραβόσιτος, σιτηρά, τεύτλα, μετάξι, κηπευτικά, ελιά κλπ.)

5) Αγροτο-κτηνοτροφικός Τομέας

Στην Περιφέρεια ο βασικός κλάδος παραγωγής είναι η Γεωργία και συμπληρωματικά η
Κτηνοτροφία και τα Παραγωγικά Δάση. Ο κλάδος της Αλιείας, περιλαμβάνει τη θαλάσσια
αλιεία  που  αποδυναμώνεται,  την  αλιεία  εσωτερικών  υδάτων  σε  μικρή  κλίμακα  και  τις
Υδατοκαλλιέργειες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια

Καταρχάς,  σε  ότι  αφορά  την  ανατολική  Μακεδονία-Θράκη  συνολικά  έχουμε  51.192
αιτήσεις  άμεσων ενισχύσεων ΟΣΔΕ,  το 7,83% των συνολικών δικαιούχων σε  επίπεδο
χώρας (2.07% ΕΒΡΟΣ, 2,26% ΡΟΔΟΠΗ, 1,21% ΞΑΝΘΗ, 0,8% ΔΡΑΜΑ, 1,11% ΚΑΒΑΛΑ,
0,34% ΘΑΣΟ). Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου κύριες καλλιέργειες είναι τα ενεργειακά
φυτά,  βαμβάκι,  ελαιούχοι  σπόροι.  Συνολικά  550.000  στρέμματα,  πλην  βοσκοτόπων,
καλλιεργούνται αρδεύσιμα, στον Έβρο και 830.000 στρέμματα ξερικά,  σύνολο 1.640.000
στρέμματα   χρησιμοποιούνται,  καλλιεργούνται   στον  Έβρο.  Στη  Ροδόπη  οι  βασικές
καλλιέργειες είναι ο καπνός, το 38,79% των εκτάσεων καπνού σε όλη τη χώρα,  το βαμβάκι
με 11,9% των εκτάσεων βαμβακιού στη χώρα.   Στην Ξάνθη η βασική καλλιέργεια είναι οι
ενεργειακές καλλιέργειες, ο αραβόσιτος,  ο καπνός, κτηνοτροφικά φυτά.
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Το μικρότερο ποσοστό αρδρευθεισών καλλιεργειών εμφανίζεται στο νομό Έβρου - αν
και  είναι  ο  πλουσιότερος  σε  υδατικούς  πόρους  -  ως  αποτέλεσμα  της  έλλειψης
ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων (φράγματα, αρδευτικά
έργα, αποστραγγιστικά κ.λπ.).

Στην Κτηνοτροφία οι τρεις ΠΕ της Θράκης συγκεντρώνουν το 11,24% του αριθμού των
βοοειδών σε όλη τη χώρα και το 4,25% του αριθμού των Αιγοπροβάτων όλης της χώρας. 

Τα τελευταία  χρόνια  η  θέση  των  μικρομεσαίων  αγροτών  της  περιοχής  της  Θράκης
επιδεινώθηκε ως αποτέλεσμα αλλαγών στην εφαρμογή της ΚΑΠ, αλλά κυρίως του υψηλού
κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις
υψηλές τιμές εφοδίων, πετρελαίου κλπ,  τις αθρόες εισαγωγές ομοειδών προϊόντων, των
προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής στην αγορά κ.α.

Επεκτείνονται  και  στην  περιοχή  τα  νέα  «εργαλεία»  όπως  Συνεταιρισμοί,  ομάδες
παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, διεπαγγελματικές οργανώσεις που αξιοποιούνται στην
κατεύθυνση συγκέντρωσης της παραγωγής και ενσωμάτωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς
στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Σύνδεση ομάδων παραγωγών βαμβακιού,
διεπαγγελματικές οργανώσεις βάμβακος με εκκοκκιστές βάμβακος, συμβολαιακή γεωργία
κριθαριού με παραγωγούς μπύρας, σύνδεση συνεταιρισμού καπνοπαραγωγών Θράκης με
μονοπώλια στην εμπορία/βιομηχανία καπνού  κλπ

Την  ίδια  ώρα  μεγάλα επίσης  προβλήματα αντιμετωπίζουν  οι  καπνοπαραγωγοί  στην
περιοχή (χαμηλές τιμές, δεν αποζημιώθηκαν από την καταστροφή της παραγωγής το 2018
λόγω ίωσης των καπνών, ζημιά που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ), ενώ με μεγάλη καθυστέρηση
δίνονται  οι  «κουτσουρεμένες»  αποζημιώσεις  από  τον  ΕΛΓΑ στους  παραγωγούς  που
βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρες
κλπ). 

Άμεσες Διεκδικήσεις για αγρότες

Να  ενισχυθούν  οι  υποδομές  στις  κτηνιατρικές  υπηρεσίες,  για  να  αντιμετωπίζονται
έγκαιρα και πριν δημιουργηθεί  σημαντικό πρόβλημα οι ζωονόσοι. Να δοθούν άμεσα και
πλήρως οι αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τις φυσικές καταστροφές. Να
επανέλθει το αφορόλογητο πετρέλαιο και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Να
κατοχυρωθούν   κατώτατες  εγγυημένες  τιμές.  Να  δοθούν  οι  τίτλοι  κυριότητας  που
εκκρεμούν  για  δεκαετίες  στους  αγρότες  της  περιοχής  του  Β.  Έβρου  και  αλλού.  Να
εκσυγχρονιστεί  και  να  επαναλειτουργήσει  το  εργοστάσιο  ζάχαρης  στην  Ορεστιάδα.  Οι
δασικοί χάρτες να υλοποιηθούν με κριτήριο την προστασία των δασών, την ικανοποίηση
των  λαικών  αναγκών  και  όχι  την  διευκόλυνση  των  επενδυτικών  σχεδίων  των
μονοπωλιακών  ομίλων  τα  οποία  επιβάλλουν  την  ληστρική  εκμετάλλευση,  την  αλλαγή
χρήσης και την επιτάχυνση της συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια. 

Η πρόταση μας για το αγροτοκτηνοτροφικό

Διαμορφώνονται  κρατικές  παραγωγικές  μονάδες  για  την  παραγωγή  και
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων ως πρώτων υλών ή προϊόντων κατανάλωσης. 

Προωθείται ο αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει δικαίωμα
χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης ως παραγωγικού μέσου. 
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Αναδιάρθρωση  της  αγροτικής  παραγωγής  που  θα  ανταποκρίνεται  στις
σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του λαού μας, θα προωθεί τη διατροφική αυτάρκεια
και ανεξαρτησία της χώρας μας απέναντι στις πολυεθνικές τροφίμων, θα αξιοποιεί
τις παραγωγικές δυνατότητες και θα διασφαλίζει το εισόδημα και την βελτίωση της
ζωής των εργαζόμενων στην αγροτική παραγωγή. 

6)  για τον τουρισμό

Την  περίοδο  πριν  την  πανδημία  και  στην  περιοχή  της  Αν.Μακεδονίας  -Θράκης
επιβεβαιώνονται οι πανελλαδικές τάσεις σημαντικής ανόδου της επισκεψιμότητας από το
εξωτερικό (κυρίως από γειτονικές βαλκανικές χώρες). Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της
αστικής τάξης και μεγάλων επιχειρηματικών πλάνων είναι η μετατροπή της χώρας σε έναν
από τους κορυφαίους διεθνώς τουριστικούς προορισμούς.

Στην βάση αυτή πραγματοποιήθηκε η αγορά των περιφερειακών αεροδρομίων από τη
FRAPORT.

 Στην περιοχή ήδη προωθούνται πλάνα σημαντικών επενδύσεων όπως η ολοκλήρωση
μεγάλων τουριστικών μονάδων στη Θάσο με κοντά στις 200-250 κλίνες η κάθε μία, στην
Καβάλα στην περιοχή του Οφρυνίου. 

Υπάρχουν  και  σχετικά  νέες  μορφές  ανάπτυξης  μικρής  τουριστικής  δραστηριότητας,
όπως η υπενοικίαση κατοικιών (ΑΙRBNB), η διασύνδεση μικρών και μεσαίων μονάδων με
άλλα μονοπώλια στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Booking…) 

Το βασικό συμπέρασμα είναι  πως η τάση ανόδου του τζίρου στον κλάδο του
τουρισμού  προ  πανδημίας  συμβαδίζει  με  την  ελαστικοποίηση  των  εργασιακών
σχέσεων και χτυπήματος των αμοιβών, συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων των
εργαζομένων. 

Η αντίληψη του ΚΚΕ για τον τουρισμό ξεκινάει από την δυνατότητα να κάνει τουρισμό
όλος ο λαός, η νεολαία. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη του κοινωνικού λαϊκού τουρισμού,
των δωρεάν διακοπών για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία, τους άνεργους. Οι
εργασιακές άδειες και η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησής τους, είναι δικαίωμα
των εργαζομένων και  όχι  προνόμιο και  αγαθό της αστικής τάξης και  ορισμένων
καλοπληρωμένων  μεσαίων  στρωμάτων.  Δημιουργία  υποδομών  για  ειδικά
προγράμματα και εγκαταστάσεις για παιδιά, Αμεα, υπερήλικες.
      

Οι θέσεις και προτάσεις του ΚΚΕ για σημαντικούς τομείς που επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής του λαού της περιοχής

Η  πρόταση  του  ΚΚΕ  για  την  ανάπτυξη  της  Θράκης  στον  τομέα  των  κοινωνικών
υπηρεσιών εντάσσεται στη συνολική του πρόταση για την ανάπτυξη αυτής της ακριτικής
περιοχής καθώς και της χώρας.

Στον  τομέα  της  Υγείας οι  υπάρχουσες  δημόσιες  δομές  στη  Θράκη  (Νοσοκομεία,
Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες
του  λαού  της  περιοχής  σε  δωρεάν  και  σύγχρονες  υπηρεσίες  υγείας  λόγω  της
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υποχρηματοδότησης  και  της  υποστελέχωσής  τους  σε  ιατρικό,  νοσηλευτικό  και  λοιπό
προσωπικό, αλλά και των μεγάλων ελλείψεών τους σε εξοπλισμό.

Η μεγαλύτερη πανελλαδικά ποσοστιαία αύξηση θανάτων στη Θράκη το 2020 (+13,85%)
σε σχέση με το 2019, υπογραμμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο αυτές τις σοβαρές ελλείψεις.

Άμεσα απαιτείται  η προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας υγειονομικού προσωπικού
ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

Λύση  από  τη  σκοπιά  των  λαϊκών  συμφερόντων  δεν  αποτελεί,  φυσικά,  ούτε  το
σχεδιαζόμενο Νοσοκομείο  στην Κομοτηνή του  Ιδρύματος  «Σταύρος Νιάρχος» αφού θα
βαθύνει περαιτέρω την επιχειρηματική λειτουργία της δημόσιας υγείας (Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου).

Η  θέση  του  ΚΚΕ  για  την  υγεία  στη  Θράκη  και  σε  όλη  τη  χώρα  συνοψίζεται  στην
καθιέρωση  ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, με
ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Αυτό σημαίνει τη σχεδιασμένη ανάπτυξη Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων στα αστικά
κέντρα  και  την  ύπαιθρο,  με  πληθυσμιακά,  γεωγραφικά  και  άλλα  ειδικότερα  κριτήρια,
διασυνδεδεμένα  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  με  το  ανεπτυγμένο  δημόσιο  και  δωρεάν
σύστημα επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ).

Σημαίνει,  ασφαλώς,  και  την  πλήρη  στελέχωσή  τους  τόσο  με  μόνιμο  προσωπικό,
πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης,  όσο  και  με  επαρκή  και  σύγχρονο
ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα,  η  κρατική  βιομηχανία  παραγωγής  φαρμάκων,  υγειονομικού  υλικού  και
βιοϊατρικής τεχνολογίας θα καλύπτει τις ανάγκες των δημόσιων δομών και θα εγγυάται τη
δωρεάν χορήγησή τους για τις ανάγκες του λαού.

Στον τομέα της Παιδείας,  η  Θράκη -ειδικότερα οι  περιοχές της  Κομοτηνής  και  της
Ξάνθης-, αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της σχολικής διαρροής στη χώρα.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει  με τον πιο εμφατικό τρόπο τη μεγάλη απόσταση που
χωρίζει τις ανάγκες του λαού της περιοχής στην Παιδεία από την υπάρχουσα απαράδεκτη
κατάσταση της εκπαίδευσης στη Θράκη.

Κυριαρχούν,  βέβαια,  οι  ελλείψεις  σε  υποδομές  και  σε  υλικοτεχνική  υποδομή  των
σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, γεγονός που υπογραμμίζει  την ανάγκη για
νέες υποδομές-σχολικά κτίρια καθώς και  για τη βελτίωση των υπαρχόντων σε όλη την
περιοχή. 

Στα Γυμνάσια-Λύκεια της περιοχής είναι συνηθισμένο φαινόμενο τα τμήματα των 27-28
μαθητών, με την κατάσταση, μάλιστα, να είναι ακόμα χειρότερη στα μειονοτικά Γυμνάσια-
Λύκεια, όπως αυτό της Κομοτηνής (Τζελάλ Μπαγιάρ)  με 750-800 μαθητές από όλο τον
νομό και με τμήματα 35-38 μαθητών.

Είναι  τεράστιες,  επίσης, οι  ανάγκες στέγασης της 2χρονης Προσχολικής Αγωγής της
περιοχής σε κατάλληλα για τα νήπια κτήρια κι όχι σε αίθουσες kibo ή κοντέινερ.

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  όλο και πιο
συχνά το φαινόμενο  φοιτητές  λαϊκών οικογενειών να μην παρακολουθούν τις  σπουδές
τους, να ζητούν μετεγγραφές και  πολλές φορές να οδηγούνται  και σε εγκατάλειψη των
σπουδών τους.
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Η αιτία,  φυσικά,  δεν  είναι  άλλη  από το  μεγάλο  κόστος  των  σπουδών  και  από  την
ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα (εστίες, σίτιση κλπ).

Και δεν αποτελεί απάντηση σε όφελος των λαϊκών οικογενειών η ανέγερση φοιτητικών
εστιών με ΣΔΙΤ, αφού αυτό οδηγεί  στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της φοιτητικής
μέριμνας. 

Απάντηση  πραγματικά  φιλολαϊκή  δίνεται  με  την  πρόταση  του  ΚΚΕ  για  την  Παιδεία
σύμφωνα με την οποία η μόρφωση και η παιδεία του λαού και της νεολαίας του δεν μπορεί
να είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. 

Σε  όλα  τα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  παρέχεται  δημόσια  και  δωρεάν  Προσχολική
Αγωγή,  εξασφαλίζεται  αποκλειστικά  δημόσια  δωρεάν  γενική  δωδεκάχρονη  εκπαίδευση
μέσα  από  έναν  τύπο  σχολείου  με  ενιαία  δομή,  πρόγραμμα,  διοίκηση  και  λειτουργία,
υλικοτεχνική υποδομή, ενιαία εκπαιδευμένο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό. 

Αποκλείεται  κάθε  μέτρο  αποκέντρωσης  -  διαφοροποίησης  των  σχολικών
προγραμμάτων  και  των  σχολείων  και  δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  στα  σχολεία  των
οποιωνδήποτε επιχειρηματικών συμφερόντων.

Για  το  ΔΠΘ,  προτάσσουμε  την  άμεση  και  ριζική  λύση  όλων  των  προβλημάτων
υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού καθώς και τη δωρεάν σίτιση και στέγαση όλων
των φοιτητών του.

Στον  τομέα  του  Πολιτισμού εμβληματικό  παράδειγμα  εγκατάλειψης  και
εμπορευματοποίησής  του  στην  περιοχή  αποτελεί  το  σύγχρονο  κτήριο  του  Μεγάρου
Μουσικής στην Κομοτηνή.

Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και αξιώνουμε την αξιοποίηση του από πολιτιστικούς φορείς της περιοχής (καλλιτεχνικές
ομάδες, συλλόγους κλπ).

Στο χώρο του αθλητισμού υπάρχει ανάγκη νέων υποδομών σε χώρους άθλησης καθώς
και εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων κλειστών γυμναστηρίων. 

Τα κλειστά κολυμβητήρια σε Κομοτηνή και  Ξάνθη (που βρίσκονται  στην ευθύνη των
Δήμων) δεν λειτουργούν λόγω του «υψηλού κόστους λειτουργίας» όπως διατείνονται, ενώ
και στην Αλεξανδρούπολη που λειτουργεί, οι λαϊκές οικογένειες επιβαρύνονται οικονομικά
για τη συμμετοχή των παιδιών τους.

Για το ΚΚΕ αποτελούν βασικά δικαιώματα του λαού και ο Πολιτισμός κι ο Αθλητισμός
μαζί με τον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο.

Στην πρόταση του ΚΚΕ η εξασφάλιση των μορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων για
την  ανεμπόδιστη  πρόσβαση  του  λαού  στην  Τέχνη  και  τον  Πολιτισμό  αποτελεί  βασική
προτεραιότητα.

Στον τομέα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων είμαστε αντίθετοι με την παράδοση
του τομέα αυτού στις κερδοφόρες ορέξεις του μεγάλου κεφαλαίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προχώρησε ήδη η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των
απορριμμάτων  μέσω  του  Φορέα  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Αν.  Μακεδονίας
Θράκης,  τη  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ  Α.Α.Ε,  με  τις  ευλογίες  και  των  εκπροσώπων  των  τοπικών
διοικήσεων της Περιφερειακής αρχής και των Δήμων της περιοχής.



16

Πρόκειται  για  ένα  ακόμα  βήμα  παράδοσης  επικερδών  τομέων  στο  κεφάλαιο  με  τη
μετατροπή των δήμων σε  «Ανώνυμες  Εταιρίες»  που θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους
δημότες τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις,
επιβαρύνοντας επί πλέον και το περιβάλλον.

Η κατάσταση γίνεται, μάλιστα, ακόμα πιο ανησυχητική καθώς δεν αποκλείεται ούτε η
επιβλαβής μέθοδος της καύσης των απορριμμάτων.

Η πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτημα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου
ασφαλούς  διαχείρισης  των  αποβλήτων  από  Ενιαίο  Κρατικό  Φορέα, ο  οποίος  θα
λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. 

Ο  σχεδιασμός  αυτός  θα  υλοποιηθεί  από  το  κράτος  και  όχι  από  ιδιώτες  και  θα
χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η χωροθέτηση και η επιλογή των μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων
και της τελικής διάθεσής τους θα γίνονται με κριτήριο την προστασία της υγείας του λαού,
του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών
ομίλων.

Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποκτά επείγοντα χαρακτήρα για
την περιοχή. 

Πρόκειται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση  όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών,
αντιπλημμυρικών  έργων  υποδομής,  που  θα  προλαμβάνουν,  θα  αμβλύνουν  και  θα
αντιμετωπίζουν  την  εμφάνιση  πλημμυρών, όπως  στην  κοιλάδα  των  ποταμών  Έβρου,
Ερυθροπόταμου, στην περιοχή της Ελευθερούπολης και της Τούζλας,  στον ορεινό όγκο
της  Ξάνθης  και  της  Ροδόπης,  τη  διευθέτηση  του  Χειμάρρου  Καλλιφύτου, αλλά και  τη
λειψυδρία ενώ θα αποταμιεύουν και θα εμπλουτίζουν τα υδάτινα αποθέματα. 

Άμεση προτεραιότητα αποκτούν η μελέτη και κατασκευή των φραγμάτων Μ. Δερείου,
Ασπρονερίου, Μααρά και άλλα μικρότερα. 

Η κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου.
Άμεση ειδική  παρέμβαση για  τον  οικισμό του  Απαλού στον Δήμο  Αλεξανδρούπολης

καθώς και στις γύρω περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα. 
Αντίστοιχα για  τους  οικισμούς στην  Κομοτηνή  και  την  ευρύτερη περιοχή  του  Δήμου

Μαρρωνίας – Σαπών, αλλά και στους Δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου. 
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη της συνεργασίας με την Βουλγαρία και

τη  Τουρκία  για  τη  διευθέτηση  των  ζητημάτων  διαχείρισης  των  υδάτινων  πόρων  των
ποταμών που πηγάζουν από αυτές της χώρες.

Το ΚΚΕ έχει  ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και  τις
αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. 

Διεκδικεί  τη  συγκρότηση  Κρατικού  Ενιαίου  Φορέα  διαχείρισης  των  υδάτων,  που  θα
υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, η
οποία θα αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και θα διασφαλίζει:

Την αποκλειστικά κρατική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων που θα
αφορά την έρευνα, την προστασία, την επάρκεια και την αξιοποίησή τους κατά υδατικό
διαμέρισμα στον αντίποδα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης. 
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Την  κατασκευή  υποδομών  εμπλουτισμού  των  επίγειων  και  υπόγειων  υδροφορέων
καθώς και την ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης του διαθέσιμου νερού. 

Την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής και
βιομηχανικής παραγωγής (στα τρόφιμα, κ.λπ.) και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων (π.χ.
αναβάθμιση της κτηνοτροφίας). 

Την ύδρευση με ελεγμένο, ποιοτικό, φθηνό νερό. 
Την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της  δημόσιας  υγείας,  την  ανάταξη  των

οικοσυστημάτων των ποταμών και των λιμνών. 
Τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας με αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού

δυναμικού της. 
Την προστασία των δασών και την ευεργετική υδρονομική επίδρασή τους, την αύξηση

της φυτικής βλάστησης. 

Τα προβλήματα της Μειονότητας 

Στα λαϊκά στρώματα των μουσουλμάνων της Θράκης υπάρχει   μεγαλύτερη φτώχεια,
ανεργία,  μετανάστευση,  αναλφαβητισμός,  το  χαμηλότερο  μορφωτικό  επίπεδο,  οι
χειρότερες συνθήκες διαβίωσης.

Η κατάσταση στα λαϊκά στρώματα της  μειονότητας  επιδεινώθηκε,  πλήγηκαν βασικοί
κλάδοι  που εργάζονται,  όπως,  των  κατασκευών,  όπου  η  ανεργία  έχει  φτάσει  σε  πολύ
υψηλά  επίπεδα,  με  αποτέλεσμα  μεγάλο  κομμάτι  να  μεταναστεύει  για  να  βρει  ένα
μεροκάματο.

Η μετακίνηση γίνεται  κυρίως μέσω δουλεμπορικών γραφείων,  που παίρνουν υψηλή
προμήθεια  ανά  εργαζόμενο,  με  "χτυπημένα"  μεροκάματα,  δουλειά  6  ή  7  ημερών,  και
ορισμένες φορές χωρίς ασφάλεια, όπως στο Κατάρ. 

Χιλιάδες  νοικοκυριά  από το μειονοτικό  πληθυσμό απασχολούνται  με  τον  καπνό.  Η
καπνοκαλλιέργεια  δέχθηκε  συντριπτικό  πλήγμα.  Χιλιάδες  αγρότες  βρέθηκαν  χωρίς
εισόδημα, ή με εντελώς συρρικνωμένο εισόδημα.

Παράλληλα,  η  παρέμβαση  των  αστικών  παραγόντων  τόσο  από  το  εσωτερικό  της
χώρας,  όσο  και  από  το  εξωτερικό  εξακολουθεί  να  είναι  μεγάλη.  Οι  εργαζόμενοι  της
μειονότητας αλλά και της πλειονότητας πρέπει να γυρίσουν την πλάτη σε εθνικιστικά και
άλλα κόμματα που στόχο έχουν να διαιρούν τους εργαζόμενους, να τους δηλητηριάζουν με
το  φαρμάκι  της  έχθρας,  τη  στιγμή  που  στην  περιοχή  μας  οι  μειονότητες  πρέπει  να
αποτελούν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα  στους λαούς όλων των γειτονικών
χωρών.

Συνειδητά προσπαθούν να  αποκόψουν  τους εργαζόμενους της μειονότητας από το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, τις μαζικές οργανώσεις και το ΚΚΕ εργάζεται
συστηματικά  για  την  ενίσχυση  αλληλεγγύη  και  την  κοινή  πάλη  των  εργαζομεων,
ανεξάρτητα  από  θρησκεία  και  εθνικότητα,  αφού  όλους  τους  ταλαιπωρούν  τα  οξυμένα
προβλήματα που γεννάει  διαχρονικά η  αντιλαική  πολιτική  και  ο  καπιταλιστικός  τρόπος
παραγωγής.   Ίδιος  είναι  ο  αντίπαλος,   η  εξουσία  του  κεφαλαίου,  οι  ιμπεριαλιστικοί
οργανισμοί, όπως η  ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
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Η τοποθέτηση του ΚΚΕ 

Το ΚΚΕ έχει σαν βασικό άξονα της δράσης του την σφυρηλάτηση πρώτα από όλα της
ταξικής  ενότητας  της  εργατικής  τάξης,  τη  συμμαχία  της  με  τα  λαικά  στρώματα,  την
υπεράσπιση των συμφερόντων τους, των δικαιωμάτων της νεολαίας. 

Η  καταπίεση  που  δέχεται  η  μειονότητα  έχει  σαν  βάση  τις  εκμεταλλευτικές  σχέσεις
παραγωγής, αλλά και ενισχύεται από τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων Τουρκίας και
Ελλάδας στην περιοχή. 

Το ΚΚΕ έχει  σαν άξονα στη δράση του τα οξυμένα κοινά προβλήματα του λαού της
περιοχής. 

Παλεύει για να μπορούν οι εργαζόμενοι της μειονότητας, να αναπτύξουν την ιδιαίτερη
πολιτιστική  τους  ταυτότητα  χωρίς  αποκλεισμούς  για  να  αποτελέσει  αυτή  η  ιδιαίτερη
ταυτότητα γέφυρα φιλίας και ενότητας και όχι πεδίο αστικών αντιπαραθέσεων.

Στη βάση αυτή:
- Το ΚΚΕ είναι  υπέρ  του  διαχωρισμού της  εκκλησίας  με  το κράτος.  Από αυτή  τη

σκοπιά  θεωρούμε  αναχρονιστική  και  σκοταδιστική  την  εφαρμογή  της  σαρίας  στο
κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο της μειονότητας. 

Η κατάργηση των «πολιτικών εξουσιών» του Μουφτή χρειάζεται να γίνει με καμπάνια
διαφώτισης της μειονότητας, με παράλληλη εφαρμογή του δικαιώματος η μειονότητα να
επιλέγει τους θρησκευτικούς της εκπροσώπους, που δεν θα έχουν όμως καμία πολιτική
αρμοδιότητα.  Στο ζήτημα της εκλογής του Μουφτή μπορεί  να υπάρχει  ένα εκλεκτορικό
σώμα  με  τους  αντίστοιχους  θρησκευτικούς  εκπροσώπους  κατά  περιοχή  που  θα  τους
καθορίζει η ίδια η μειονότητα.
- Το ΚΚΕ είναι υπέρ της ανάπτυξης αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης

από την προσχολική αγωγή ως την ανώτατη βαθμίδα. Σε αυτή να καταργηθεί κάθε ταξικό
εμπόδιο, να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη μόρφωση των
παιδιών της μειονότητας στα πλαίσια αυτά χρειάζεται να διαμορφωθούν όλοι οι ιδιαίτεροι
όροι για την ένταξη της μειονοτικής εκπαίδευσης εντός του ενιαίου 12χρονου σχολείου, με
σεβασμό στη μητρική γλώσσα και τη θρησκευτική συνείδηση της μειονότητας. 

Στα πλαίσια αυτά καθιερώνεται το μάθημα της μητρικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες
και  μπορεί  να παρακολουθείται  και  από μαθητές με  άλλη εθνοτική καταγωγή.  Σε  αυτό
περιλαμβάνονται γλώσσα, λογοτεχνία, στοιχεία πολιτισμού, ιστορία, που εντάσσονται στο
ωρολόγιο πρόγραμμα. Διαμορφώνονται άμεσα οι υποδομές με γενναία χρηματοδότηση για
την λειτουργία της προσχολικής αγωγής που είναι ανύπαρκτη σε όλα μειονοτικά χωριά. 

Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με τη δημιουργία μειονοτικών νηπιαγωγείων. Για την προσχολική
αγωγή  δεν  υπάρχει  αναφορά  στη  συνθήκη  της  Λοζάνης  και  δεν  καλύπτεται  από  τα
ελληνοτουρκικά μορφωτικά πρωτόκολλα. 

Επίσης  το  ΚΚΕ  είναι  γενικά  αντίθετο  με  την  ύπαρξη  μειονοτικών  σχολείων  (αυτά
καθορίζονται  από τη συνθήκη της Λοζάνης)  όσο καιρό αυτά λειτουργούν χρειάζεται  να
στηρίζονται  υλικοτεχνικά  σε  προσωπικό  βιβλία  και  υποδομές.  Αλλά  η  μειονοτική
εκπαίδευση δεν  μπορεί  να  είναι  ένα ξεχωριστό  σύστημα μόρφωσης εκτός  του  ενιαίου
σχολείου. 

Μόνη προϋπόθεση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα μαθήματα στη
γλώσσα  καταγωγής  να  είναι  το  πτυχίο  των  Παιδαγωγικών  Σχολών  και  η  γνώση  της
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γλώσσας.  (αυτό  χρειάζεται  να  το  αντιμετωπίσουν  με  κατάλληλες  προσαρμογές  εντός
σπουδών οι παιδαγωγικές σχολές).
- Το ΚΚΕ καταψήφισε  το  νόμου  του  ΥΠΕΣ για  τα  βακούφια  πριν  μερικά  χρόνια.

Διαφωνήσαμε γιατί παρέμεναν επί της ουσίας οι διακρίσεις για τη μειονότητα και επιπλέον
με  το  νόμο:  παρέμεναν  ασαφή τα  όρια  των  κληροδοτημάτων  μεταξύ  των  τεμενών με
πιθανές προστριβές στο μέλλον. Υπήρχε διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση παλιών και
νέων βακουφιών και δεν καθορίζονταν ενιαία η αποζημίωση της διαχειριστικής επιτροπής. 

Επιπλέον  παρέμενε  επί  της  ουσίας  η  αρχή  της  αμοιβαιότητας  στο  ζήτημα  των
περιουσιών της μειονότητας με την Τουρκία. Το κόμμα μας είναι ενάντια στη λογική της
αμοιβαιότητας και είμαστε υπέρ της εκλογής μιας διαχειριστικής επιτροπής στα όρια των
πόλεων Κομοτηνής,  Ξάνθης και  Διδυμοτείχου.  Στα χωριά  ούτως ή  άλλως  υπάρχει  μια
επιτροπή. 
- Το ΚΚΕ θεωρεί  πως θέλει  μεγάλη προσοχή και  επαγρύπνηση η χρησιμοποίηση

συλλογικού αυτοπροσδιορισμού που χρησιμοποιείται  σε αντίθεση και  αμφισβήτηση των
διεθνών συνθηκών που έχουν να κάνουν με  τον  καθορισμό συνόρων και  κυριαρχικών
δικαιωμάτων.  Οι  ιμπεριαλιστές αξιοποιούν μειονοτικά ζητήματα για να προωθήσουν τις
επεμβάσεις και μεταβολές συνόρων. Έχουμε την πρόσφατη πείρα στη Γιουγκοσλαβία με
το Κόσσοβο ενώ πρόσφατη είναι η ανακίνηση του ζητήματος της Τσαμουριάς από κύκλους
της Αλβανίας. 

Στη βάση αυτή η αναφορά για μουσουλμανικές μειονότητες στη δυτική Θράκη από τη
συνθήκη της Λοζάνης με την εθνοτική και φυλετική ως προς την καταγωγή διαφοροποίηση
σε τουρκογενείς Πομάκους και αθίγγανους είναι σωστή και δίνει την πραγματική εικόνα στη
μειονότητα. 

Από  τα  παραπάνω  προβλήματα  σε  εκπαίδευση,  κληρονομικό  δίκαιο,  ζητήματα
ιδιοκτησίας σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που άπτονται στον αστικό τους χαρακτήρα και
έχουν να κάνουν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Τα σύνθετα αυτά προβλήματα για τα οποία
τοποθετούμαστε  σήμερα  θα  αντιμετωπιστούν  ολοκληρωμένα  με  τη  σοσιαλιστική
οικοδόμηση.  

Η εργατική εξουσία  θα εξαλείψει την πηγή της βαρβαρότητας και  της φτώχειας του
λαού,  την  καπιταλιστική  ιδιοκτησία  στα  μέσα  παραγωγής.  Θα  δώσει  ένα  νέου  τύπου
εξουσίας και οργάνωσης, το δίκαιο θα εκφράζει τα εργατικά, λαϊκά συμφέροντα.   

Για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα 

Η περιοχή της Αν. Μακεδονίας - Θράκης λόγω της γεωγραφικής της θέσης δέχεται μαζί
με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τη συντριπτική πλειοψηφία των  μεταναστευτικών -
προσφυγικών  ροών. 

Η  όξυνση  του  προσφυγικού  δεν  είναι  τυχαία,  οφείλεται  στις  αντιθέσεις  και  τους
ανταγωνισμούς των καπιταλιστικών κρατών, στην εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους  που  αναγκάζουν  εκατομμύρια  ανθρώπων να  ξεριζώνονται  από  τις  πατρίδες
τους. 

Η  συμφωνία  ΕΕ-Τουρκίας  δημιουργεί  τεράστια  προβλήματα  σε  μετανάστες  -
πρόσφυγες, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. 
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Στην  ουσία  μετατρέπει  την  περιοχή  -και  συνολικά  τη  χώρα-  σε  φυλακή  για  να
προστατεύουν  το  "φρούριο  ΕΕ",  ενώ την  ίδια  ώρα δίνει  τη  δυνατότητα στην  Τουρκική
κυβέρνηση να εργαλειοποιεί το προσφυγικό ανάλογα με τις κάθε φορά στοχεύσεις και τα
παζάρια της. 

Η παραπάνω πολιτική προωθείται και με το σχεδιασμό για επέκταση της δομής στο
Φυλάκιο Ορεστιάδας ,παρά τις αντιδράσεις του λαού της περιοχής. 

Ο λαός της περιοχής έχει εκφράσει πολλές φορές την αλληλεγγύη του σε πρόσφυγες και
μετανάστες και δεν θα επιτρέψει να ριζώσει το ζιζάνιο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
που  έντεχνα  καλλιεργεί  το  σύστημα  για  να  κρύβονται  οι  πραγματικού  υπαίτιοι  του
προσφυγικού προβλήματος.   

Τα λαϊκά  στρώματα  της  περιοχής  χρειάζεται  μέσα  από  τον  οργανωμένο  αγώνα  να
πρωτοστατήσουν για: 

 Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπείς ανοιχτούς χώρους

φιλοξενίας στην ενδοχώρα, που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη, χωρίς ΜΚΟ, με το
απαραίτητο  προσωπικό  με  πλήρη  δικαιώματα,  θα  χορηγείται  άσυλο  στις  χώρες  του
πραγματικού προορισμού, ενάντια στον Κανονισμό του Δουβλίνου.

Ο  αγώνας  αυτός,  παράλληλα,  απαιτεί  την  ενίσχυση  της  πάλης  ενάντια  στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τη λεηλασία του πλούτου των χωρών τους που δημιουργεί
τα κύματα των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. 

Απαιτεί  την  απεμπλοκή  της  χώρας  μας  από τις  ιμπεριαλιστικές  επεμβάσεις  και  την
αποδέσμευσή της από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

22 Νοέμβρη 2021                                                         

                                                                                            

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ

Γιάννης Δελής 

Λιάνα Κανέλλη
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