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ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ    
ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ

Γεωστρατηγικοί - Γεωπολιτικοί
•Διεκδικήσεις από τη πλευρά της 
Τουρκικής Αστικής τάξης
•Μεγάλη Αλβανία
•Περικύκλωση της Ρωσίας και συνέπειες
•Συμμετοχή της Ελλάδας. Βάσεις, 
Εξοπλισμοί

Πυλώνας σταθερότητας

Γεωστρατηγική αναβάθμιση

Οικονομικοί
Τουρισμός, Γεωργία, Κτηνοτροφία 

20% των κερδών σε ειδικό ταμείο
ασφάλισης
5%  των κερδών στη Περιφέρεια Ηπείρου
Αντιμετώπιση της Ανεργίας

Περιβάλλον (Νερά, Αέρας, Φυσικό 
περιβάλλον)

Όλα θα γίνουν καλώς. Έχουν προβλεφθεί .

Δημόσια Υγεία Όλα θα γίνουν καλώς. Έχουν προβλεφθεί .

Πολιτισμός-Μνημεία Όλα θα γίνουν καλώς. Έχουν προβλεφθεί .



Της Ελλάδας Της Τουρκίας

<<Η Ελλάδα ηγετική δύναμη στα 
Βαλκάνια. Προτιμώμενος  εταίρος >>

(Έκθεση  Υπ. Εξωτερικών ΗΠΑ
Αμερικάνος  πρεσβευτής)

<<Η Τουρκία σημαντικός εταίρος … με τον 
δεύτερο μεγαλύτερο  στρατό στο ΝΑΤΟ… 
μπορεί να διαδραματίσει  θετικό ρόλο στην 
αποτροπή της ρωσικής κακής 

επιρροής>>(Έκθεση  Υπ. Εξωτερικών ΗΠΑ 
)

Έτσι μοιράζονται οι ρόλοι στους δύο Νατοϊκούς συμμάχους  στα πλαίσια 
περικύκλωσης της Ρωσίας  στα πλαίσια πολεμικών προετοιμασιών

Η Ελληνική κυβέρνηση υπηρετώντας  το ρόλο 
της πρόσφερε τη συμφωνία των Πρεσπών. 
Προσφέρει γη και θάλασσα. Βάσεις, Ασκήσεις, 
πρωταθλήτρια στις Νατοϊκές δαπάνες

Ταυτόχρονα η Τουρκική κυβέρνηση έδωσε 
συγχαρητήρια και άνοιξε η όρεξη της για 
ανάλογη  τέτοιου τύπου συμφωνία στη Κύπρο 
και Αιγαίο.

Ταυτόχρονα οι εφοπλιστές οσμίζονται
τεράστιες μπίζνες από  τον ενεργειακό κόμβο. 
Μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου  
από ΗΠΑ. (Αλεξανδρούπολη).

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα αμφισβητεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, προσπαθεί 
να κερδίσει περισσότερα από τα οικόπεδα  με 
το φυσικό αέριο της ΝΑ Μεσογείου (Κύπρου 
κυρίως , Ισραήλ, Αιγύπτου)         
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ



ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

•Αγωγός EAST MED: Από ΑΟΖ Κύπρου, 
Ισραήλ, Αιγύπτου στη  Κρήτη, Πελοπόννησο 
→ Αιτωλοακαρνανία →  Θεσπρωτία → 
Ιταλία

Αγωγός TAP: Από Αζερμπαιτζάν → 
Δυτ. Ευρώπη.Με συνεργασία και 
χρηματοδότηση από Ε.Ε.

•Αγωγός POSEIDON:Από Κήπους Έβρου σε 
Θεσπρωτία → Ιταλία

•Αγωγός από κοιτάσματα Ηπείρου σε  
Θεσπρωτία → Ιταλία

Διεκδικεί και το μερίδιο της από 
κοιτάσματα   Κύπρου

•Αγωγός (ή θαλάσσια μεταφορά) από 
κοιτάσματα Ιονίου → Ιταλία
•Αγωγός από Αιτωλοακαρνανία → Ιταλία
•Σταθμοί  Υγροποιημένου Φυσ. Αέριου σε 
Αλεξανδρούπολη και Ρεβιθούσα

Αγωγός από Ρωσία (Turkish stream)
Mε εναντίωση των ΗΠΑ!!!

ΣΤΟΧΟΣ με εντολές ΗΠΑ και Ε.Ε.
Ο περιορισμός της εξάρτησης της Δυτ. Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο

Στόχος –επιδίωξη:Μπίζνες → υπερκέρδη των πετρελαϊκών ομίλων, των 
κατασκευαστικών εταιριών, των  εφοπλιστών



 ΑΠΕ:Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταικά, Βιοάεριο

Ασφαλές κριτήριο για τη σύγκριση: Ποιος κερδίζει?



 Πληρώνουμε 24,77ευρώ ανά MWh = 1000KWh

 Πληρώνουν 3,71ευρώ οι  Βιομηχανίες

 Πληρώνουν 0,30ευρώ οι βιομηχανίες χάλυβα, 
αλουμινίου, χαρτιού και κλωστοϋφαντουργία

 Χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις τους. Εισπράτουν το 
τέλος και επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, φωτοβο. κλπ

 Εμείς τι εισπράττουμε;

 Επεμβάσεις στα δάση, αλλοίωση τοπίου, επιπτώσεις 
στο τουρισμό, καλλιεργήσιμη γη μετατροπή σε κρανίου 
τόπο <<η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στις κατά 
τόπους περιοχές χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι 
όροι επηρεάζει αρνητικά το μικροκλίμα της περιοχής».



 «Το μικροκλίμα μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο 
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών» 
Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς πρώτη και κύρια επίπτωση στο περιβάλλον είναι η δημιουργία 
άνυδρων χειμώνων. Η λειτουργία των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών σε συνθήκες υψηλών 
μποφόρ δεν επιτρέπει τη δημιουργία χιονιού στις βουνοκορφές. Το αποτέλεσμα είναι να 
μειώνεται σημαντικά ο υδροφόρος ορίζοντας και να επηρεάζονται οι καλλιέργειες. Πολύτιμοι 
υδροφόροι πόροι χάνονται όχι από φυσικά αίτια, αλλά τεχνητά. 
Και το πλέον οξύμωρο, από μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον. Εάν κατά την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν τηρηθούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, τότε η λειψυδρία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
«Σε κανένα έργο υποδομής μέχρι στιγμής δεν τηρήθηκε η νομοθεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος».Τα αποτελέσματα είναι δραματικά. Σπάνια και ευαίσθητα είδη ζώων και φυτών, 
αλλά και μοναδικοί βιότοποι θα οδηγηθούν στον αφανισμό. Η τροφική αλυσίδα και τα 
οικοσυστήματα των περιοχών θα διαταραχθούν με ανυπολόγιστες συνέπειες.

 Φωτοβολταϊκά και «έρημος»
Εκτός όμως από τις ανεμογεννήτριες, ούτε και η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε γεωργικές 
εκτάσεις δεν πρέπει να θεωρείται και τόσο αθώα. Χρειάζεται αρκετά στρέμματα γης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι για κάθε 100 κιλοβάτ παραγωγής απαιτούνται γύρω στα 15 στρέμματα γης, 
τα οποία μετατρέπονται ουσιαστικά σε «έρημο». 

 Χρόνος ζωής  20-25 χρόνια. Μετά?   ΑΠΟΚΑΙΔΙΑ
 ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑ  ΓΗ.  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ?





 Ποιος χάνει –ποιος κερδίζει?
 Αξιώματα : 1. Στο καπιταλισμό κριτήριο για κάθε δραστηριότητα είναι 

το καπιταλιστικό κέρδος.

2.Κερδίζει όποιος έχει την οικονομική εξουσία στα χέρια του.

Δεν είμαστε λωτοφάγοι
------------------------------------------------------------------------------------

Δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Επιβεβαιώθηκαν ιστορικά και 
επιβεβαιώνονται καθημερινά. Δεν χωρούν  αυταπάτες.

<<Και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος >>. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

Θα κερδίσουν οι εταιρίες που έχουν –με παραχώρηση-το δικαίωμα 
ερευνών και εξορύξεων. Το κίνητρο για την ανάπτυξη του 
καπιταλισμού στη σύγχρονη εποχή  είναι το μονοπωλιακό 

υπερκέρδος.



 «Το κεφάλαιο το τρομάζει η έλλειψη κέρδους ή το 
πολύ μικρό κέρδος (...). Όταν το κεφάλαιο έχει το 
ανάλογο κέρδος, γίνεται τολμηρό. Με δέκα τα 
εκατό (10%) κέρδος αισθάνεται τον εαυτό του 
σίγουρο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς 
παντού, με 20% γίνεται ζωηρό, με 50% γίνεται 
θετικά παράτολμο, με 100% τσαλαπατάει όλους 
τους ανθρώπινους νόμους, με 300% δεν υπάρχει 
έγκλημα που να μη ριψοκινδυνεύσει να το πράξει, 
ακόμα και με κίνδυνο να πάει στην κρεμάλα»4.

 Κάρλ Μάρξ. Κεφάλαιο. Τόμος 1, σελ.785



Νέοι κόμποι  προστίθενται επικίνδυνα  με κυρίαρχο  τη
λυσσαλέα όξυνση των ανταγωνισμών  ΗΠΑ, ΕΕ,  Ρωσίας,  
Κίνας

ΙΡΑΚ       ΣΥΡΙΑ        ΛΙΒΥΗ    Καταστροφές, Δολοφονίες, προσφυγιά, πόνος

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ            ΚΥΠΡΟΣ                 Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
Κυρίαρχος ο ρόλος  ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Μοίρασμα ρόλων στην εξυπηρέτηση  περικύκλωσης της 
Ρωσίας.      
Στο μάτι του κυκλώνα.

ΚΟΣΟΒΟ    ΑΛΒΑΝΙΑ    Αλλαγή συνόρων και ότι προκύψει





ΤΟΥΡΚΙΑ: 3.705 Παραβιάσεις εναέριου χώρου το 2018

Έρευνες: Μπαρμπαρός, Πορθητής στο Αιγαίο. Στη <<Γαλάζια>> 
Πατρίδα. Επιθετικότητα. Αμφισβήτηση συνθήκης της Λωζάνης.

ΑΛΒΑΝΙΑ :Αλλαγή συνόρων με Κόσοβο. Με πλάτες ΗΠΑ.

Το πρώτο βήμα για τη μεγάλη Αλβανία.

Χερσαία σύνορα με Ελλάδα. Το δέχθηκε η Ελληνική κυβέρνηση 
ως θέμα συζήτησης (Τσαμουριά) 

Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Μακεδονική εθνότητα, Μακεδονική γλώσσα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙ   ΚΑΙ  ΒΑΣΙΛΕΥΕ  ΣΕ  
ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ρητορικό: Είναι ο βραχίονας του πυλώνα σταθερότητας;



 Οι αγωγοί και οι εγκαταστάσεις εξορύξεων χρειάζονται φύλαξη. Γι’ αυτό 
το λόγο –και όχι μόνο- η Ελλάδα γεμίζει  αμερικανονατοϊκές βάσεις και  
πολεμικά πλοία στο Αιγαίο. Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο, Λάρισα, 
Άραξος, Ανδραβίδα. Ίσως εκτιμήσουν ότι είναι αναγκαία και στην Ήπειρο νέα 
Νατοϊκή βάση, φρεγάτες και αεροπλανοφόρο στο Ιόνιο.

 Βάσεις: Μαγνήτης κινδύνων και εμπλοκών με ανυπολόγιστες συνέπειες.

 Στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ:Περισσότερα από  4 δις ευρώ. 
Πληρώνουμε ….χάνουμε…. Δεχόμαστε  συγχαρητήρια  από Τράμπ, Μέρκελ, 
και όσους  τα κερδίζουν. Είναι  η συνέχεια της εσωτερικής οικονομικής  
πολιτικής.

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΙ ΘΑ 
ΧΑΣΟΥΜΕ;

Στάδιο ερευνών: Επιπτώσεις στο περιβάλλον στον αέρα στα νερά  στα δάση 
στη χλωρίδα ,στη πανίδα. Στο τουρισμό ,στα αμπέλια, στα μνημεία.

Στάδιο εξορύξεων: Οι  συνέπειες και από τα πιθανότατα –στατιστικά βέβαια 
ατυχήματα – δεν θα είναι αναστρέψιμες.

Ο πλούτος  της Ηπείρου θα έχει πάει σε άλλα χέρια.

Θα μείνουν τα αποκαΐδια, τα επικίνδυνα απόβλητα, τα κομμένα 
δάση, ο καρκίνος και  οι πνευμονικές παθήσεις.



 Θα έχουν δουλειά νέοι που είναι άνεργοι.

 Θα δουλέψουν τα καφενεία των χωριών.

Το δίλημμα άνεργος ή εργαζόμενος με μισθούς πείνας ,χωρίς 
δικαιώματα και με το ένα πόδι στο λάκκο είναι ΚΑΛΠΙΚΟ 
και μακριά από εμάς. Εξυπηρετεί μόνο όσους θησαυρίζουν. 
Ας θυμηθούμε το 300%!!!

 20% των δηλωμένων κερδών θα πάνε σε ένα ταμείο 
ασφάλισης των επόμενων γενεών. Και εδώ εξαπάτηση. Και 
για τα δηλωμένα ψίχουλα. Έχουν φροντίσει τα μνημόνια έως 
το 2060.Καμμία δημοσιονομική παρέκκλιση. 

 5% των δηλωμένων κερδών  θα πάνε στη Περιφέρεια.

Ούτε χάντρες ούτε καθρεφτάκια για ιθαγενείς.



 Μπορεί να γίνει καλύτερη; Να διεκδικήσουμε περισσότερα;

 Ρητορικό. Εάν είχε λαβείν η Περιφέρεια 50% των εξορυσόμενων
ποσοτήτων για να  καλύψουμε τις ανάγκες θέρμανσης;

Απάντηση 1. Δεν θα υπήρχε ποτέ σύμβαση. Επειδή δεν θα υπήρχαν 
υπερκέρδη. Είναι νόμος.

Απάντηση 2.  Με τους κινδύνους που περιγράψαμε στα προηγούμενα. 
Και πάλι OXI. Δεν θα δεχόμαστε.

ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ. ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ

STOP σε έρευνες 

και εξορύξεις



 Με τη δύναμη των Αδελφοτήτων ,των Συλλόγων, 
των Ομοσπονδιών

 Με  δραστηριοποίηση και επαναδραστηριοποίηση 
τους

 Με την απομόνωση και καταδίκη όσων κάνουν 
πλάτες στους πετρελαιάδες και γράφουν στα παλιά 
τους παπούτσια αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης και 
Διοικητικού Συμβούλιου της ΠΣΕ

 Με τη δύναμη της 

Ηπειρωτικής Συσπείρωσης










