
 

 

                          

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 στο Σύλλογο 

Ελλήνων Αρχαιολόγων η εκδήλωση της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας “Όχι 

σε TTIP,CETA,TISA-Όχι στα μνημόνια”   με θέμα “Η CETA τα μνημόνια 

και η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας”. Η εκδήλωση έγινε με 

αφορμή την επικείμενη συζήτηση και πιθανή ψήφιση στο  ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο της CETA, μίας από τις διατλαντικές συμφωνίες που επιχειρούν 

να επιβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα υπερκέρδη 

τους. Κάτι  που όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, εάν γίνει, θα έχει πολύ 

αρνητικές συνέπειες και για τους λαούς και για το περιβάλλον και των 

Ευρωπαϊκών χωρών και του Καναδά: Θα καταργηθεί δηλαδή ουσιαστικά η 

δημοκρατία, θα απορρυθμιστούν οι εργασιακές σχέσεις και θα 

καταργηθούν  τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ  θα απαξιωθούν τα εθνικά 

δικαστήρια, ΄με τη θέσπιση των “ρυθμιστικών αρχών”, όπως είναι ο ISDS. 

Παράλληλα θα υπάρξουν μεγάλοι κίνδυνοι για τη διατροφική υγεία, αφού 

θα καταργηθούν οι έλεγχοι στα τρόφιμα, θα πληγεί η τοπική και εθνική 

αγροτική παραγωγή, και θα υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές το περιβάλλον, 

το περιβάλλον ιδιαίτερα με την εφαρμογή του fracking. Εκτός όμως από 

αυτά η CETA και οι άλλες διατλαντικές συμφωνίες προβλέπου την εκποίηση 

της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών  και 

στερεί τα κράτη από τη χάραξη ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής και 

τους λαούς από βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Βέβαια για τη χώρα μας οι 

περισσότερες από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις συμβαίνουν ήδη με την 

εφαρμογή των μνημονίων και ιδιαίτερα μετά από την νομική θέσπιση του 

υπερταμείου και της μετατροπής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων (ΓΓΔΕΣ)σε ανεξάρτητη αρχή (με βάση το νόμο και το υπερταμείο 

και η  ΓΓΔΕΣ είναι ιδιωτικές εταιρείες που διευθύνονται από τους 

λεγόμενους “θεσμούς” δηλαδή τους εκπροσώπους των πολυεθνικών) 

Στις επιπτώσεις λοιπόν και από την πιθανή εφαρμογή της CETA, αλλά και 

των εφαρμοζόμενων μηνμονίων σχετικά με την εκποίηση της δημόσιας 

περιουσίας και των δημόσιων αγαθών αναφέρθηκαν οι ομιλητές της 

εκδήλωσης που μίλησαν με τα ακόλουθα θέματα 

Ο Μάκης Σταύρου, από την Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής με 

θέμα Τι είναι η CETA και ποια η σχέση της με τα μνημόνια  

Η Μαρία Καδόγλου,  από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Ερευνών με 

θέμα Η CETA,  τα μνημόνια, η Ελντοράντο και οι εξορύξεις στη Χαλκιδική 



Η Όλγα Σακαλή, Πρόεδρος Συλλόγου   Ελλήνων Αρχαιολόγων με θέμα Η 

CETA, τα μνημόνια, και η εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των  

ιστορικών μνημείων  

 Ο Γιάννης Τόλιος, από την  Ενωτική ΑντιΜνημονιακή Συσπείρωση 

Οικονομολόγων με θέμα Οι οικονομικές πτυχές της CETA  και  

 Ο Κώστας Λυμπέρης από το Συμμετοχικό Ενωτικό Κίνημα Εργαζομένων 

Συνταξιούχων ΕΥΔΑΠ (ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ) με θέμα Ο ρόλος της CETA και των 

μνημονίων στην εκποίηση του νερού  

Από όλους τους ομιλητές επισημάνθηκε το γεγονός ότι αν και ο  ΣΥΡΙΖΑ 

είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι δε θα ψήφιζε καμία από τις υπερατλαντικές 

συμφωνίες, υποχώρησε και σε αυτό το θέμα και ο υπουργός κ. Σταθάκης  

υπέγραψε τη CETA σε επίπεδο υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μετά από τις ομιλίες ακολούθησε ενδιαφέρων διάλογος και συζητήθηκαν 

πολλά ερωτήματα σχετικά με τη CETA και την εφαρμογή της στη χώρα 

μας, ενώ ακούσθηκαν και εμπειρίες πολιτών και από άλλες  περιοχές της 

Ελλάδας, εκτός από τη Χαλκιδική. Μία από αυτές ήταν από τα Τρίκαλα, 

όπου όπως τόνισε η εκπρόσωπός της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στο 

Φράγμα της Μεσοχώρας,  η κυβέρνηση παρά τους αγώνες που έχουν δοθεί 

και με τη συμμετοχή πολλών σημερινών στελεχών της και παρά τις 

προεκλογικές της δεσμεύσεις εναντίον της εκτροπής του Αχελώου,  τώρα 

επιμένει να καταστρέψει τη Μεσοχώρα, ένα από τα ωραιότερα χωριά των 

Τρικάλων, βυθίζοντάς την στο βάθος του φράγματος. Άλλη επίσης εμπειρία 

καταστροφής φυσικού τοπίου ακούσθηκε από εκπρόσωπο του 

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωρωπού, για τη συνεχιζόμενη μόλυνση του 

ποταμού. Ο ίδιος μάλιστα άκουσε έκπληκτος ότι ο κ Σταθάκης έχει 

υπογράψει τη CETA και δήλωσε ότι σαν μέλος των Οικολόγων Πράσινων 

θα έθετε το θέμα στο κόμμα του. 

Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε  ο δημοσιογράφος Νίκος Κλέτσας  

                                                                                          3/2/2017 

Η γραμματεία της Πρωτοβουλίας  
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