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Στην ενημερωτική ημερίδα της ΠΣΕ στο Καλπάκι

Με μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου των διοργανωτών,
πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που διοργάνωσε η
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας το Σάββατο 25 Μαΐου σε αίθουσα του Δήμου
Πωγωνίου στο Καλπάκι. Η μαζική προσέλευση, η τεκμηρίωση των ομιλιών, το πλήθος των
παρεμβάσεων, οι κοινοί τόποι που αναδείχθηκαν συνηγορούν με την θετικότατη αποτίμηση
της Ημερίδας.

Ο πρόεδρος της Π.Σ.Ε. Γιώργος Οικονόμου, ανέδειξε την επιλογή των ομιλητών στην
κατεύθυνση ανάπτυξης ενός χρήσιμου και ουσιαστικού διαλόγου για την καλύτερη
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και κωδικοποίησε την κατηγορηματική αντίθεση της
Π.Σ.Ε. στην προοπτική δημιουργίας Ε.Ο.Ζ. στον τόπο και τη χώρα μας, προβάλλοντας, σε
αντιδιαστολή, την ανάγκη συστράτευσης όλων στον αγώνα για τη διαμόρφωση ενός
προγράμματος παραγωγικής, αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης,
στηριγμένου στις αρχές της αξιοβίωτης ανάπτυξης, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
και τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας.

Ο πρώτος ομιλητής, ο επιστημονικός συνεργάτης της Γ.Σ.Ε.Ε. Γιώργος Ρωμανιάς,
παρουσιάζοντας στη διεθνή εμπειρία από τη μελέτη λειτουργίας 3.500 Ε.Ο.Ζ. στον κόσμο
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και τα σχετικά πορίσματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ήταν κατηγορηματικός: οι
Ε.Ο.Ζ. αποδείχθηκαν καταστροφή για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και για
την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών τους. Ο κ. Ρωμανιάς ανέφερε ότι καμία
ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει δημιουργήσει Ε.Ο.Ζ. και ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν επιτρέπει τη
δημιουργία τους, ενώ σημείωσε ότι καμία μελέτη δεν υπάρχει για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας στην προοπτική δημιουργίας Ε.Ο.Ζ.. Αίσθηση προκάλεσαν, ανάμεσα σε άλλα, τα
στοιχεία που παρουσίασε ο ομιλητής για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα μας, με την
ανεργία των νέων από 23 % το 2009 να έχει εκτοξευτεί σήμερα στο 64,3 % και την Ήπειρο
να κατέχει την έκτη θέση στην Ευρώπη στη σχετική κατάταξη των περιφερειών.

Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην Υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στις
εμπειρίες του από τη λειτουργία Ε.Ο.Ζ. σε Ισραήλ και Πολωνία, σημειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι «Ε.Ο.Ζ. σημαίνει πούλμαν ξένων εργατών, συνιστώντας ένα είδος
αντίστροφης μετανάστευσης». Ο κ. Χριστοδουλάκης, αντιτιθέμενος στη δημιουργία αλλά
και την ίδια τη χρήση του όρου Ε.Ο.Ζ. στην Ελλάδα, πρόβαλε την ανάγκη ανάπτυξης μιας
άλλης αναπτυξιακής προοπτικής για τον τόπο μας, με τη δημιουργία Παραγωγικών
Οικονομικών Ζωνών που θα λειτουργούν με μείωση του κόστους παραγωγής και όχι των
μισθών, χωρίς να θίγουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς αθέμιτο
ανταγωνισμό με τις υπάρχουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Σημείωσε ότι η δημιουργία Ε.Ο.Ζ.,
λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού, θα οδηγήσει σε πίεση επέκτασής τους, προκαλώντας μια
«όχι ευχάριστη κοινωνική δυναμική».

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ευχαριστώντας την Π.Σ.Ε. για την πρωτοβουλία
της, περιέγραψε τη στάση του Δήμου απέναντι στο θέμα ως στάση κριτικής διερεύνησης,
δεσμευόμενος ότι ο Δήμος δεν θα προχωρήσει σε καμία απόφαση αν δεν προηγηθεί
ευρύτατη διαβούλευση. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Δήμου και
ενίσχυση της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, παραγγέλθηκε για την
καλύτερη ενημέρωση και γνώση και σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν θα ανεχθεί δημιουργία
Ε.Ο.Ζ. στην περιοχή του με χαρακτηριστικά λειτουργίας όπως αυτά που περιέγραψαν οι
ομιλητές της Ημερίδας και ο Πρόεδρος της Π.Σ.Ε.

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς πρόβαλε την ανάγκη να μετατοπιστεί η
συζήτηση ένα βήμα μετά, από το «Όχι» στο μετά το «Όχι» στις Ε.Ο.Ζ., απορρίπτοντας κάθε
συνέχεια στη διερεύνηση της προοπτικής λειτουργίας τους στο Πωγώνι αλλά και κάθε
στόχευση μετατροπής της ίδιας της χώρας σε Ε.Ο.Ζ. με την αποδόμηση κάθε εργασιακού
και ασφαλιστικού δικαιώματος.

Ο Περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Παπαδημητρίου κατήγγειλε την κατευθυνόμενη

2/4

Πολλά τα «όχι» για ΕΟΖ στο Πωγώνι
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 27 Μάιος 2013 21:04 -

φημολογία ότι η συζήτηση για τις Ε.Ο.Ζ. σήμερα είναι πρόωρη ή ανεπίκαιρη, όταν είναι
γνωστές οι διαδικασίες fast track διαβούλευσης που ακολουθούνται στην πράξη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πωγωνίου Χρήστος Μεντής, αφού αναφέρθηκε σε διαγκωνισμό των
δύο μεγάλων παρατάξεων του Δήμου για τη δημιουργία Ε.Ο.Ζ., σημείωσε ότι καμία ειδική
παραγγελία Ε.Ο.Ζ. δεν μπορεί να γίνει, αφού αυτές λειτουργούν έτσι κι αλλιώς ως μηχανή
κρούσης του μεγάλου κεφαλαίου.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γαβριήλ Παπαναστασίου τάχθηκε εναντίον της δημιουργίας ΕΟΖ
στην περιοχή λέγοντας ότι η Ήπειρος δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανάπτυξη, ο δε
πρώην Δήμαρχος Κόνιτσας Μάκης Χατζηεφραιμίδης είπε πως το θέμα Ε.Ο.Ζ. πρέπει να
κλείσει σαν κεφάλαιο άμεσα.

Από μέρους της Π.Σ.Ε. παρεμβάσεις πραγματοποίησαν το μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Άνω Δερόπολης «ΟΙ ΣΕΛΛΟΙ» Ηλέκτρα Κίκη και το μέλος του Προεδρείου του
Δ.Σ. και Έφορος Πολιτισμού Αλέξανδρος Λαμπρίδης.

Η Πρόεδρος της Αδελφότητας Βασιλικιωτών Πωγωνίου Αναστασία Χρήστου έθεσε,
ανάμεσα σε άλλα, την εθνική διάσταση του ζητήματος, με το ερώτημα ποιοί και γιατί
αποσκοπούν, μέσω των Ε.Ο.Ζ., στην «Κοσσοβοποίηση» του Πωγωνίου ενώ μετέφερε την
εμπειρία από τις συναντήσεις με αρμοδίους φορείς που αποδεικνύουν ότι η προοπτική
δημιουργίας Ε.Ο.Ζ. διόλου δεν εγκαταλείφθηκε.

Παρεμβάσεις κατηγορηματικής εναντίωσης στην δημιουργία Ε.Ο.Ζ. πραγματοποίησαν ο
εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων Μιλτιάδης Μπούκας καθώς και εκπρόσωποι του
Ν.Α.Ρ. και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το κατηγορηματικό «Όχι» στις Ε.Ο.Ζ. αποτέλεσε τον κοινό τόπο σε πλήθος παρεμβάσεων
κατοίκων του Πωγωνίου και μελών της «Ομάδας Πρωτοβουλίας ενάντια στην Ε.Ο.Ζ. στο
Πωγώνι» που εδώ και καιρό πρωτοστατεί στον κοινό αγώνα.

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλους, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου
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Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα, Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Παναγιώτης Γαργάλας ο δημοτικός σύμβουλος
του Δήμου Κόνιτσας Χ. Εξάρχου ο οποίος τάχθηκε εναντίον των ΕΟΖ, αντιδήμαρχοι και
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Πωγωνίου, ο πρώην βουλευτής Θανάσης Οικονόμου, καθώς
και πλήθος κατοίκων της περιοχής οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα.

Στο κλιμάκιο της Πανηπειρωτικής που ταξίδεψε στο Καλπάκι για την Ημερίδα συμμετείχαν
και ο Γενικός Γραμματέας της Π.Σ.Ε. Γιώργος Δόσης που συντόνισε τις εργασίες της
Ημερίδας, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Κώστας Ζηκόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. Ελένη
Ντάσιου και το μέλος του Προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου Κώστας Λιάγκος.

Ο Πρόεδρος της Π.Σ.Ε. κάλεσε το Δήμαρχο Πωγωνίου, μετά και από την πλήρως
τεκμηριωμένη ανάλυση του θέματος από τους ομιλητές, να ταχθεί εναντίον των Ε.Ο.Ζ. το
Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου.
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