Στις επικείμενες εκλογές συμμετέχω ως Πράσινος υποψήφιος στο συνδυασμό
«Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά» στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με
αποκλειστικό σκοπό να προβάλω τα ζητήματα της Πολιτικής Οικολογία στη
συγκεκριμένη εκλογικη περιφέρεια, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν όρισε κανένα
Οικολόγο Πράσινο υποψήφιο, θεώρησα υποχρέωση μου να κατέβω ως
Πράσινος, με τη συνεργασία «Πράσινοι –Δημοκρατική Αριστερά», διότι κατ’
εμέ τα κόμματα κι η εκλογική διαδικασία είναι μέσα για την προβολή των
θέσεων μας κι όχι αυτοσκοπός. Παρότι δεν είμαι ειδικός σε θέματα
περιβάλλοντος, αλλώς ως νομικός και οικονομολόγος έχω θέσει ως
προσωπικό στόχο την ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω κοινωνικών
συνεταρισμών και της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, απαντώ προφανώς κι
ανεπιφύλακτα θετικά στα ερωτήματα της WWF, διευκρινίζοντας ειλικρινά
όπου έχω κάποια διαφοροποίηση από την διατύπωση σας. Ορθότερο όμως
για την ενημέρωση των συμπολιτών μου στην Πέλλα, θεωρώ ότι είναι να
ανατρέξουν σε προηγούμενα έτη της σελίδας μου, «Ιωάννης Μανομενίδης
Πράσινος Υποψήφιος Πέλλας» https://www.facebook.com/manomenecon που
είναι διαχρονική συνέχεια της μόνιμης σελίδας μου, και να ανατρέξουν στις
θέσεις και τις φωτογραφίες μου στα προηγούμενα μη προεκλογικά χρόνια, για
το περιβάλλον, τους αιγιαλούς, τα μεταλλαγμένα κι όλα όσα υπερασπιζόμαστε
ως Πράσινοι ή Οικολόγοι – Πράσινοι, που είμαστε ένα και το αυτό για όσους
ενδιαφερόμαστε για την Πολιτική Οικολογία, όσοι δηλαδή παρά την σημερινή
κρίση και τα υπαρκτά προβλήματα, δεν λοξοκοιτάζουμε στα οικονομικά
συμφέροντα, εγχώρια κι αλλοδαπά, που μας τάζουν ψίχουλα για να
καταστρέψουν τα πάντα γύρω μας, όσοι λίγοι επιμένουμε να
υπερασπιζόμαστε όσους κι όσα δεν μπορούν να μιλήσουν, τα παιδιά και τα
εγγόνια μας, τα ζώα και τα φυτά, τις επόμενες γενιές, που δικαιούνται να
ζήσουν σε ένα περιβάλλον κόσμο, τουλάχιστο όπως τον βρήκαμε εμείς, αν όχι
καλύτερο, τα ζώα και τα φυτά η προστασία των οποίων δεν είναι αυτοσκοπός
αλλά προϋποθεση για την ίδια την επιβίωση του ίδιου του ανθρώπου.
Πέραν αυτών που θεωρώ είναι το πνεύμα των ενεργείων μου, της δράσης
μου μέχρι σήμερα και πυξίδα για τη στάση μου στο μέλλον, σας απαντώ ως
εξής:
ΚΑΛΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Εκατοντάδες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν
πελατειακό χαρακτήρα ή παρέκαμπταν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ψηφίστηκαν τους
τελευταίους μήνες από τη Βουλή σε άσχετου αντικειμένου νομοσχέδια. ∆εσμεύεστε να
καταπολεμήσετε την απαράδεκτη και αδιαφανή πρακτική των φωτογραφικών ρυθμίσεων και
να προωθήσετε σαφή και κατανοητή νομοθέτηση που προάγει την ισονομία, τη διαφάνεια και
τον σεβασμό Συντάγματος και δικαστικών αποφάσεων;
ΑΠΑΝΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
απαράδεκτα και τα καταπολεμώ έμπρακτα.

ΝΑΙ,

τα

θεωρώ

2. Για τα περισσότερα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν το τελευταίο τρίμηνο δεν ακολουθήθηκε
δημόσια διαβούλευση. Θεωρείτε σημαντική τη γνώση και γνώμη πολιτών και κοινωνικών
φορέων κατά τη νομοθετική διαδικασία; Αν ναι, δεσμεύεστε ότι θα υποστηρίξετε την

αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για δημόσια διαβούλευση, ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν από
την κατάθεση κάθε σχεδίου νόμου στη Βουλή;
ΑΠΑΝΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑΙ κι επιπλέον θα
αγωνιστώ χωρίς λαϊκισμό και κόντρα στις ελαστικές συνειδήσεις των
συμπολιτών μου, που συχνά ενδιαφερόμαστε ως άνθρωποι για το ίδιο
όφελος, ακόμη και σε βάρος του περιβάλλοντος.
3. Πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκκρεμούν σε πρόστιμα για περιβαλλοντικές
παραβάσεις, κυρίως για αυθαίρετα και καταπατήσεις σε φυσική γη. Την ίδια στιγμή,
τουλάχιστον δέκα νόμοι ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια για τη νομιμοποίηση παρανομιών
είτε με μικρό αντίτιμο είτε ακόμα και μετη διαγραφή μεγάλων προστίμων. Θα επιδιώξετε να
μπει ένα τέλος στις ατελείωτες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων; Ακόμα περισσότερο, θα
υποστηρίξετε την ίδρυση μιας ανεξάρτητης και αυτοτελούς «Αρχής Περιβαλλοντικών
Επιθεωρήσεων», η οποία θα ελέγχει το περιβαλλοντικό έγκλημα και θα επιβάλλει τα πρόστιμα
που το κράτος δικαιούται, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»;
ΑΠΑΝΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑΙ και με το παραπάνω!
ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4. Γνωρίζοντας το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος του λιγνίτη, θα υποστηρίξετε την
ανάγκη για απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα; Ακόμα
περισσότερο, είσαστε διατεθειμένος/η να ζητήσετε την επανεξέταση της σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας των νέων λιγνιτικών μονάδων (Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ), προκρίνοντας την
ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού που θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με βάση
την καθαρή ενέργεια;
ΑΠΑΝΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑΙ και θεωρώ ότι είναι κι
ένας λόγος που δεν θεώρησα ικανοποιητική τη συνεργασία των Οικολόγων
Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν πείσθηκα ότι δεσμεύθηκε ειλικρινά ο
ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του και μόνο (χωρίς συλλογική δέσμευση του
κόμματος στο Συνέδριο του) και αναφέρθηκα και στην τηλεοπτική μου
συνέντευξη, δείτε εδώ ειδικά για το λιγνίτη στο 27΄45΄΄ που αναφέρομαι ειδικά
για το λιγνίτη https://www.youtube.com/watch?v=p7dZOtbzHYY
5. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ Ελλήνων φορολογούμενων έχουν σπαταληθεί σε
οικονομικά παράλογα και σαφώς παράνομα μεγάλα δημόσια έργα που έχουν μοναδικό
σκοπό τον εντυπωσιασμό και την ψηφοθηρία. Θα στηρίξετε τη συνέχιση τους ή θα ζητήσετε
την ακύρωση της εκτροπής του Αχελώου, ενός καταστροφικού και οικονομικά σπάταλου
σχεδίου που έχει ακυρωθεί 4 φορές από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας;
Το συγκεκριμένο ερώτημα έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σαφώς συμφωνώ για
τα έργα εντυπωσιασμού που συχνά τα οφέλη μπορεί θα είναι και μηδενικά με
κινδύνους στο περιβάλλον, όπως αφορά και τα πετρέλαια που
προπληρώνουμε για έρευνες εώ το πετρέλαιο έχει ήδη φθηνήνει κι ίσως
πλέον τα έσοδα μετά βίας θα καλύψουν το κόσμος εξόρυξης, όπως επίσης
θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων κι η
διοίκηση να συμμορφώνεται απόλυτα, όπως για παράδειγμα τις αναδασώσεις
που ποτέ δεν υλοποιούνται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Όσον

αφορά την εκτροπή του Αχελώου, επιφυλάσσομαι καθώς δεν γνωρίζω το
αιτιολογικό των δικαστικών αποφάσεων, πάντως είναι εντυπωσιακό ότι
ακυρώθηκε 4 φορές και θεωρώ ότι πράγματι δεν πρέπει να υλοποιηθεί,
τουλάχιστο όχι με την μορφή αυτή.
Αυτό που με προβληματίζει είναι όσον αφορά τον Αχελώο, ότι στην Δυτική
έναντι της Κεντρικής Ελλάδας (Δυτικά έναντι Ανατολικά της Πινδου)
διαφέρουν οι βροχοπτώσεις για καθαρά μετεωρολογικούςλόγους. Επιπλέον
λόγω της μικρότερης απόστασης μέχρι τη θάλασσα, θεωρώ διαισθητικά ότι
στα δυτικά της Πίνδου το νερό δεν αξιοποιείται πλήρως και διαρρέει στη
θάλασσα, ενώ η εκτροπή θα υδροδοτούσε (προφανώς αυτός είναι ο σκοπός)
την Κεντρική Ελλάδα και διαρρέοντας σε μεγαλύτερη διαδρομή επί του
εδάφους, μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης και λιγότερες απώλειες
γλυκού νερού. Παρόλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι αναλόγως της έκτασης της
παρέμβασης (την οποία δεν γνωρίζω συγκεκριμένα καθώς δεν είμαι της
περιοχής) αυτό είναι πιθανό και δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα
ξηρασίας στη Δυτική Ελλάδα, ή ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις στην
ποιότητα των υδάτων, κάτι που είναι προφανώς ανεπιθύμητο κι αποτρεπτέο.
Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς υπάρχουν συμφέροντα αγροτών για πότισμα
στη Θεσσαλία, όμως η τελική μου κρίση έχει σε πρώτη προτεραιότητα την
προστασία του οικοσυστήματος και την αξιοποίηση του νερού ως φυσικό
πόρο, κι όχι τα κέρδη των Θεσσαλών αγροτών ή το χειρότερο κάποιων
κατασκευαστικών εταιρειών.
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
6. Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζουν ότι με μία ετήσια επένδυση 5,8 δισεκ.
ευρώ, η διαχείριση των περιοχών Natura μπορεί να αποδώσει οφέλη της τάξης των 200 - 300
δισεκ. ευρώ ανά έτος, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7 - 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Τα τελευταία
χρόνια οι προστατευόμενες περιοχέςτης χώρας αντιμετωπίζουν σημαντικά λειτουργικά,
διοικητικά και οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα προστατευτικές διατάξεις αντιμετωπίζονται
ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και επιχειρείται η αναθεώρησή τους, ώστε να επιτραπούν
ποικίλες δραστηριότητες, ακόμα κι αν οδηγούν σε μεγάλες αλλοιώσεις του φυσικού
περιβάλλοντος. Με δεδομένη την οικολογική αλλά και οικονομική αξία των φυσικών θησαυρών
της Ελλάδας, δεσμεύεστε να υποστηρίξετε την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών;
Σαφέστατα συμφωνώ κι έχω αντιταχθεί ρητά για τις περιπτώσες οικισμών
όπως η Ολυμπιάδα στις εκβολές του Αλιάκμονα, που θεωρώ ότι είναι
πραγματικά κοντόφθαλμη κι επιζήμια, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και
στην οικονομική δραστηριότητα διότι είναι εντελώς λάθος να δαπανούμε σε
κατοικίες, ενώ υπάρχουν ήδη κενά διαμερίσματα και με το κτίσιμο νέων θα
εκκενωθούν ακόμη τόσα, ενώ οι συγκεκριμένοι πόροι θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν καλύτερα σε άλλες επιλογές. Δεν μπορούμε να δανειζόμαστε
για να καταστρέφουμε και μετά να μην μπορούμε να αποπληρώσουμε,
κάποιοι όμως να γίνονται πλούσιοι με την αδιαφορία μας.
7. Την τελευταία τριετία, έχουν ψηφιστεί διατάξεις για τα δάση που διευκολύνουν τη
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, επιτρέπουν τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων, αποδυναμώνουν τη
δασική υπηρεσία. Θα συνεχίσετε την τάση για περαιτέρω αλλαγές χρήσης και καταστροφή της

ήδη κατακερματισμένης δασικής γης ή θα συμβάλετε ουσιαστικά στην προστασία των δασών
μας, απαιτώντας την κύρωση των δασικών χαρτών, την ενίσχυση του συστήματος
δασοπροστασίας και των μηχανισμών πάταξης της αυθαίρετης δόμησης;
Σαφέστατα συμφωνώ απόλυτα, προκύπτει κι από τα παραπάνω.
8. Οι ακτές της χώρας αποτελούν το βασικό φυσικό κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό.
∆εσμεύεστε να υποστηρίξετε την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση και οριοθέτηση της
παράκτιας ζώνης, με βασικά χαρακτηριστικά τη θέσπιση αδόμητης ζώνης τουλάχιστον 100 μ.
και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης σε όλους πρόσβασης και κοινής χρήσης του αιγιαλού και
της παραλίας;
Σαφέστατα συμφωνώ απόλυτα, προκύπτει
υπενθυμίζω να ανατρέξετε στην σελίδα μου
στα τελευταία χρόνια τις θέσεις και τη
Μανομενίδης
Πράσινος
https://www.facebook.com/manomenecon

κι από τα παραπάνω, αλλά
όπου περιλαμβάνω διαχρονικά
δραστηριότητα μου «Ιωάννης
Υποψήφιος
Πέλλας»
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