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Η υφιστάμενη κατάσταση

Ο πληθυσμός της Θράκης ανήκει σε διαφορετικές θρησκείες και δόγματα,
μιλά διαφορετικές γλώσσες, και έχει ποικιλία ιδιαιτέρων παραδόσεων. Τις
τελευταίες δεκαετίες, έχει, στον αυτόχθονα πολιτισμό, προστεθεί και μια
κοινότητα παλιννοστούντων ομογενών, που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή. Δυστυχώς, στη Θράκη, κυριαρχούν ακόμα στις σχέσεις των
ανθρώπων η δυσπιστία και ο φόβος, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων αλλά
και των ανερμάτιστων πολιτικών και επιλογών που διαχρονικά
ακολουθήθηκαν ως προς τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Σε αυτό ακριβώς το ευαίσθητο πεδίο, σήμερα αναπτύσσονται τα
στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ, που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την
ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ή, μάλλον, τουλάχιστον
σε αυτήν. Η διαμόρφωση στρατιωτικών ζωνών περιορισμένης έως
ανύπαρκτης εθνικής κυριαρχίας θέτει σε κίνδυνο την συνοχή του κράτους,
δηλαδή και την ίδια την εθνική και λαϊκή κυριαρχία.

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θεωρείται η πλέον
υποβαθμισμένη της χώρας. “Μεγαλεπήβολες πολιτικές”, “μακρόπνοα
σχέδια” και “βαρύγδουπα προγράμματα”, που εφαρμόστηκαν επί δεκαετίες
και για τα οποία δαπανήθηκαν τεράστιοι πόροι, αποδείχτηκαν τουλάχιστον
αναποτελεσματικά. Ελάχιστες επιχειρήσεις από εκείνες που συστάθηκαν
σε αυτό το πλαίσιο άντεξαν στο χρόνο και ακόμα λιγότερες αναπτύχθηκαν.

Ο επιδιωκόμενος σχεδιασμός δήθεν αναπτυξιακών ζωνών ιδιαίτερου
καθεστώτος διαρρηγνύει τον όποιο ιστό εργασιακών σχέσεων έχει
απομείνει, οδηγώντας αναπόφευκτα σε εργασιακό μεσαίωνα. Και εδώ
δημιουργούνται, όπως και στο στρατιωτικό πεδίο, ζώνες περιορισμένης
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κυριαρχίας όπου τα κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα τίθενται στο
περιθώριο και στην αδράνεια. Δημιουργούμε, λοιπόν, ζώνες
περιορισμένης άσκησης της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις προχωρούν με συνέπεια σε
ιδιωτικοποιήσεις σημαντικών υποδομών, όπως ενδεικτικά λιμάνια και
αεροδρόμια, έναντι ελάχιστου αντιτίμου, ακόμα και σε σχέση με το υψηλό
κόστος κατασκευής τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η διασύνδεσή τους
χωρίς καμία επιβάρυνση εκείνων που θα επωφεληθούν, βλέποντας
επενδύσεις τους να εκτοξεύονται με δωρεάν υπεραποδόσεις. Εν τω
μεταξύ, αντί για ενίσχυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
διαπιστώνεται μια σχεδόν εμμονική προσήλωση στο φυσικό αέριο, αν και,
ως ενδιάμεση λύση, το συγκεκριμένο ορυκτό καύσιμο, για φυσικούς και για
πολιτικούς λόγους, δεν έχει μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απαιτείται άλλη πολιτική αντιμετώπιση, αν δεν θέλουμε και αυτό το
εγχείρημα της Διακομματικής για τη Θράκη να αποτελέσει ένα ακόμα
εφαλτήριο για μια νέα μεταφορά πλούτου από τα μεσαία και χαμηλότερα
οικονομικά και κοινωνικά στρώματα προς τα ήδη υψηλότερα.

Εξαρχής είχαμε ζητήσει – και όχι μόνο για λόγους συμβολικούς – η
Επιτροπή αυτή να ονομαστεί Διακομματική Επιτροπή για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη στη Θράκη. Είναι ενδεικτικό της γενικότερης νοοτροπίας των
κομμάτων στη Βουλή ότι αυτή η πρόταση δεν υποστηρίχθηκε και δεν
υιοθετήθηκε.

Το πλαίσιο των, γνωστών σε όλους, μνημονιακών δεσμεύσεων καθιστά
γενικά αδύνατη την εφαρμογή μιας έστω στοιχειώδους πολιτικής βιώσιμης
ανάπτυξης. Έτσι, λοιπόν, το ασφυκτικό πλαίσιο των δανειστών δεν
επιτρέπει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης ούτε για την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί γνώση, επανακαθορισμό προτεραιοτήτων και
κριτηρίων, σχεδιασμό, επενδύσεις και στοχοπροσήλωση. Μόνο από τη
μακροχρόνια συνύπαρξη αυτών των στοιχείων μπορεί να γίνει στο μέλλον
ορατή η επιδιωκόμενη πρόοδος.
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Προτάσεις

Καταρχήν, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
υπάρχει πρόβλημα αναλφαβητισμού το οποίο οφείλουμε, χωρίς
καθυστερήσεις, να αντιμετωπίσουμε. Αναγκαία είναι εδώ η συνδρομή του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της εξειδικευμένης πανεπιστημιακής
κοινότητας. Απαραίτητη προτεραιότητα η εξασφάλιση των απαιτούμενων
στις υφιστάμενες δομές, τόσο ως προς την υλικοτεχνική υποδομή όσο και
ως προς το διδακτικό προσωπικό. Αυτονόητο είναι ότι τα σχετικά
προγράμματα θα αφορούν και στα Ελληνικά και Τουρκικά. Θα πρέπει να
υπάρχει εκπαιδευτική υποστήριξη και για τις άλλες γλώσσες πομακικά και
Ρομανί.

Για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί η διαρκής παρουσία των παιδιών στα σχολεία. Ειδικά στις
κοινότητες των Ρομά, είναι γνωστό πως είναι οξυμένο το πρόβλημα της
αποσπασματικής εκπαίδευσης.

Απαιτείται να συσταθούν σχολεία τόσο για την Ελληνόφωνη πλειονότητα,
όσο και για την Τουρκόφωνη μειονότητα. Ειδικά όσον αφορά στην
πομακική γλώσσα και τα Ρομανί, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και της εξειδικευμένης πανεπιστημιακής κοινότητας να γίνει
εφικτό κάποια μαθήματα, όπως λ.χ. η γυμναστική ή και η αριθμητική, αλλά
και σχολικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά θεατρικές εκδηλώσεις, να
γίνονται στη μητρική γλώσσα της κάθε μειονότητας. Έχουμε την
υποχρέωση και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στα σχολεία, να
υπάρχει η γλωσσική τους διαφορετικότητα και παράδοση.

Απαιτείται να προσληφθεί επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση πρέπει αναγκαία να προσφέρεται η δυνατότητα ενισχυτικής
διδασκαλίας μετά το πέρας των μαθημάτων όπως και κατά τη θερινή
περίοδο, ώστε να βελτιωθεί η κατάρτιση των μαθητών της ΠΑΜΘ και να
υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα στις πανελλήνιες εξετάσεις.
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Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση :
Προτείνεται η δημιουργία Κτηνιατρικού Τμήματος, η σύσταση θέσης
Καθηγητή μέλους ΔΕΠ με αντικείμενο την Σηροτροφία – Μελισσοκομία,
αλλά και Τμήμα Υλοτομίας. Επίσης, η αναβάθμιση της Νοσηλευτικής
Σχολής στο Διδυμότειχο και η ένταξή της σε νέα Σχολή Εφαρμοσμένων
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, με Τμήματα Εργοθεραπείας και
Διαιτολογίας - Διατροφολογίας. Ακόμα, προτείνεται η σύσταση και
λειτουργία καλοκαιρινών τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
για νέους ομογενείς της διασποράς, με αντικείμενο την εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Είναι απαραίτητο να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Καινοτομίας μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνών σε βάθος 5ετίας να
εκπονήσει προγράμματα στο αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και ιδιαίτερα της γεωθερμίας, βιομάζας, περιβαλλοντικά φιλικών
χρήσεων ζεόλιθου, όπως και της παραγωγής και διακίνησης υδρογόνου,
χρησιμοποιώντας σε μέγιστο βαθμό εγχώριους πόρους. Το τελευταίο θα
αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της πράσινης μετάβασης.

Θα επαναλάβουμε ότι όποια Μεσογειακή χώρα δημιουργήσει πρώτη μια
μεγάλη μονάδα παραγωγής υδρογόνου, και ανάλογο δίκτυο διανομής του,
θα αποκτήσει σημαντικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Στόχος
είναι με βάση και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να αναδειχθεί η περιοχή
στο πρώτο και κύριο Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής & Διακίνησης
Υδρογόνου, με χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα
παράγεται σε πλωτές φάρμες ανεμογεννητριών στις ανοικτές θάλασσες
(εκτός ψαρότοπων και εκτός του οπτικού πεδίου των νησιωτών).

Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα
Επιμελητήρια της περιοχής πρέπει να συσταθούν, το δυνατόν
συντομότερα, Κέντρα Ελέγχου Ποιότητας Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,
Πτηνοτροφίας, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας. Αυτά θα
λειτουργούν ως Παρατηρητήρια Ποιότητας και θα ενημερώνουν τους
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απασχολούμενους στον κάθε τομέα, την Πολιτεία και τους φορείς
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της ΠΑΜΘ.

Προκειμένου να διαχυθεί η γνώση για βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα στην ΠΑΜΘ, και να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις βιώσιμης
ανάπτυξης απαιτείται στα πρότυπα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων να συσταθεί
Αγροτοκτηνοτροφική Σχολή. Η Σχολή αυτή οφείλει να λειτουργεί σε δύο
τμήματα, ένα Ελληνόγλωσσο και ένα Τουρκόγλωσσο, με δυνατότητες
επιμόρφωσης και σε ολιγοήμερα σεμινάρια. Στα εκπαιδευτικά
προγράμματα θα δίνεται βάση τόσο σε εναλλακτικές όσο και σε
παραδοσιακές καλλιέργειες και προϊόντα της περιοχής της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας και της σηροτροφίας.

Εκκινώντας από το φράγμα του Ιάσμου, απαιτείται μέσα σε μια διετία, σε
συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, να ολοκληρωθεί ο
σχετικός σχεδιασμός και μέσα σε μια τετραετία να δημιουργηθεί δίκτυο
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της ΠΑΜΘ, με στόχο να
επιτευχθεί λειτουργική αυτάρκεια από εγχώρια ύδατα, όπου αυτό είναι
εφικτό. Απαραίτητα στοιχεία στον γενικότερο σχεδιασμό θα είναι αφενός
μεν η κατασκευή των ιδιαίτερα κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας και αφετέρου η δημιουργία μικρών ταμιευτήρων σε μικρά
ρέματα και χειμάρρους για αποτελεσματικότερη υδροοικονομία και
ανύψωση της υπόγειας στάθμης των επιφανειακών υπόγειων
υδροφορέων. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητος και ο σχεδιασμός
βιώσιμης λειτουργίας ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση
διαρκούς επικοινωνίας των λιμνοθαλασσών με τη θάλασσα.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις προκειμένου να
συσταθούν στην ΠΑΜΘ βιώσιμα δίκτυα συνεργασίας μικρομεσαίας
γεωργικής και κτηνοτροφικής επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη
ποιοτικών προϊόντων της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Είναι απόλυτα αναγκαίο ένα σχέδιο μετάβασης για τους
καπνοκαλλιεργητές, όπως και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης
των αγροτών, γενικότερα, για τα έξοδα της δενδροκαλλιέργειας και την
αναπλήρωση του εισοδήματός τους κατά την χρονική περίοδο της
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ανάπτυξης και μη παραγωγικής φάσης των δέντρων, στα πρότυπα των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών (Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας,
Πορτογαλίας).

Ειδικότερα για την αλιεία, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτείται
άμεσα ο προσδιορισμός των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών, που
ευδοκιμούν, και των ζωνών αλιείας, αλλά και η προστασία από την
υπεραλίευση.

Κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση προϋποθέσεων ανάπτυξης
αρχαιολογικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού για όλες τις
θρησκείες και δόγματα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, όπως και τουρισμού ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο πλαίσιο
αυτό, να εξασφαλισθεί βιώσιμη λειτουργία για το τρενάκι του Νέστου.

Για την πάταξη του παραεμπορίου, απαιτείται η ενίσχυση των τελωνείων,
να εγκατασταθούν γεφυροπλάστιγγες αλλά και σύγχρονα συστήματα για
στοχευμένους ελέγχους οχημάτων, καθώς και η πρόσληψη του
απαιτούμενου προσωπικού.

Σε όλη την ΠΑΜΘ υπάρχουν ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου διαφόρων
θέσεων, εκτάσεων και χρησιμότητας. Προτείνεται να σχεδιαστεί διαδικασία
για την αποτελεσματική ένταξή τους σε αναπτυξιακή πορεία. Στο
σχεδιασμό αυτό οι ΟΤΑ, γνώστες των τοπικών συνθηκών, αλλά και
εφαρμοστές προτάσεων για τον τόπο τους, οφείλουν να έχουν τον βασικό
λόγο. Στον αναπτυξιακό αυτό σχεδιασμό οφείλουν να ενταχθούν και τα
ακίνητα ειδικού σχεδιασμού σε περιοχές ειδικών χρήσεων. Οι περιοχές
αυτές δημιουργήθηκαν με απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και με
προσφορά της τοπικής γης για εθνικό σχεδιασμό, ενώ οι υποδομές που
κατασκευάστηκαν, υλοποιήθηκαν με δημόσιους πόρους. Οι εκτάσεις αυτές,
επομένως, αποτελούν τον ορισμό των αντικειμένων της «δημόσιας
περιουσίας».

Στον τομέα της μεταποίησης είναι απαραίτητη από την Πολιτεία η
εξασφάλιση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν τις
ανάγκες των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ με προγράμματα βραχυπρόθεσμων
και μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων.

Αποτελεσματική προστασία όλων των υγροτόπων και βιοτόπων,
κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί εκεί, και
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άμεση λήψη μέτρων αποτελεσματικής πυροπροστασίας για τα δάση στην
ΠΑΜΘ.

Τέλος, πρέπει, επιτέλους, να επιλυθούν οριστικά δύο μακροχρόνια
ζητήματα. Εκείνα που αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες Ομογενείς στην
Περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ιδίως οι ανακλήσεις
Ιθαγένειας, η στεγαστική αποκατάστασή τους και η επιδότηση ενοικίου για
την στέγασή τους). Και εκείνα που αντιμετωπίζουν οικισμοί Ρομά (ιδίως
τίτλοι ιδιοκτησίας, διασύνδεσης των ιδιοκτησιών τους στα συστήματα
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, και ένταξή
τους στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών. Πιλοτικά, προτείνεται η έναρξη
από την Κοινότητα στο Δροσερό Ξάνθης.
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