
ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ω ΠΟΛΙΣΕ ΚΑΙ ΟΥΙ Ω ΦΙΛΑΘΛΟΙ: 

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ 

 

1. Οη ζέζεηο γηα ην όλνκα ηεο FYROM 

Η δεκόζηα γξαπηή ηνπνζέηεζε ησλ Οηθνιόγσλ Πξάζηλσλ γηα ην όλνκα ηεο Μαθεδνλίαο, 
20.11.2007 ήηαλ: «Όπνπ δύν θνηλσλίεο απηνπξνζδηνξίδνληαη κε ην ίδην όλνκα, απνηειεί βαζηθή 
ρεηξνλνκία θαιήο ζέιεζεο λα εμεηδηθεύζεη θάζε πιεπξά ην δηθό ηεο απηνπξνζδηνξηζκό, ιακβάλνληαο 
ππόςε ηελ αληίζηνηρε επηινγή ηεο άιιεο. Τέηνηα δεηήκαηα, όκσο, δε κπνξνύλ λα κεηαηξέπνληαη ζε 
δηπισκαηηθή ζύξξαμε νύηε ζε δήηεκα γνήηξνπ ή ηαπείλσζεο νιόθιεξσλ θνηλσληώλ». 

Η θνηλή δηαθήξπμε ησλ Πξάζηλσλ θνκκάησλ ηεο Βαιθαληθήο (Θεζζαινλίθε, 6-8 Ινπλίνπ 2008) 
δεηά δηπισκαηηθή επίιπζε κε «ζεβαζκό θαη αλνρή ζηα αηζζήκαηα θαη ησλ δύν πιεπξώλ». Τε 
δηαθήξπμε ζπλππνγξάθεη θαη ην θόκκα DOM από ηε FYROM. 

Υπάξρεη αλαιπηηθό θείκελν γηα ην ζέκα, όπνπ ζεκειηώλεηαη ε άπνςε γηα θνηλά απνδεθηή ιύζε κε 
ζύλζεηε νλνκαζία. 

 

2.  Ση ςεθίδνπλ νη Πξάζηλνη ζην επξσθνηλνβνύιην, θαη ηη νη ζύκκαρνη ηνπ ΛΑΟ 

Σηηο 12 Μαξηίνπ ςεθίζηεθε ζην επξσθνηλνβνύιην ε ηειεπηαία Έθζεζε Πξνόδνπ Δ.Δ.-ΠΓΓΜ. 
Δλόριεζε γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή απνηέιεζε ε ζέζε όηη ε δηαθνξά γηα ην όλνκα δελ απνηειεί 
εκπόδην ζηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο γεηηνληθήο ρώξαο.   

Τε ζέζε απηή ππεξςήθηζαλ θαη νη 7 από ηνπο 9 επξσβνπιεπηέο ηεο νκάδαο ησλ «Αλεμάξηεησλ 
Γεκνθξαηώλ», ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ν επξσβνπιεπηήο ηνπ ΛΑΟΣ. Τν ηειεπηαίν δέρζεθε ρσξίο 
αληηξξήζεηο ηελ ςήθν απηή ησλ ζπκκάρσλ ηνπ, απνθεύγνληαο αθόκε θαη κηα ηππηθή δηακαξηπξία.  

Οη Πξάζηλνη ήηαλ από ηηο ειάρηζηεο πνιηηηθέο νκάδεο πνπ ΓΔΝ ππεξςήθηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε, πξνζβιέπνληαο ζε πηζαλή αλαδηακόξθσζε ηεο ζέζεο ηνπο από θνηλνύ κε ηνπο 
επξσβνπιεπηέο πνπ ζα εθιέμνπλ νη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη. 

Σε θάζε πνιηηηθή νκάδα ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ, νη ζέζεηο δηακνξθώλνληαη από ηηο ρώξεο πνπ 
έρνπλ επξσβνπιεπηή. Η εθινγή επξσβνπιεπηώλ από ηνπο Οηθνιόγνπο Πξάζηλνπο, απνηειεί ηνλ 
απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν λα θζάλνπλ ζηνπο Πξάζηλνπο νη ζεκηηέο ειιεληθέο επαηζζεζίεο. 

 

3. Οη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη θαη ην «Οπξάλην Σόμν» 

Οη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη απέξξηςαλ βνιηδνζθνπήζεηο γηα εθινγηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ην 
«Οπξάλην Τόμν», ηόζν ζηηο επξσεθινγέο ηνπ 2004 όζν θαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2007. 
Θεσξνύλ πάλησο όηη ε παξνπζία ηνπ σο κεηνλνηηθνύ θόκκαηνο κε πεξηνξηζκέλε εθινγηθή απήρεζε 
ζπλέβαιε λα αλαζεσξήζεη ε θνηλή γλώκε ζηελ ΠΓΓΜ ηηο παιηόηεξεο αληηιήςεηο ηεο γηα εθηεηακέλε 
κεηνλόηεηα νκνεζλώλ ηνπο ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία, εθηνλώλνληαο ηνλ αιπηξσηηζκό. 

Η «Δπξσπατθή Διεύζεξε Σπκκαρία», πνπ πεξηιακβάλεη ηα κεηνλνηηθά θόκκαηα ηεο Δπξώπεο 
(αλάκεζά ηνπο θαη ην «Οπξάλην Τόμν»), απνηειεί ρσξηζηό πνιηηηθό ζρεκαηηζκό από ην Δπξσπατθό 
Πξάζηλν Κόκκα. Δθιέγνληαη κε δηαθνξεηηθά ςεθνδέιηηα θαη ε πνιηηηθή ηνπο δξάζε ζην 
επξσθνηλνβνύιην είλαη ρσξηζηή. Γηαηεξνύλ ηππηθά κόλν θνηλή νκάδα, θαζώο θαλείο από ηνπο δύν δε 
ζπγθεληξώλεη κόλνο ηνπ επαξθή αξηζκό επξσβνπιεπηώλ.  

 

4. Η αλεμαξηεζία ηνπ Κνζόβνπ θαη νη απνξίεο ηνπ δεκάξρνπ Αζελαίσλ. 

Δλεκεξώλνπκε ην γλσζηό «πξνζηάηε» ησλ δέληξσλ ηεο νδνύ Παηεζίσλ όηη άδηθα αλεζπρεί γηα 
ηε ζέζε ησλ Οηθνιόγσλ Πξάζηλσλ. Έρνπκε ηαρζεί ππέξ ηεο απηνλνκίαο θαη θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο 
ηνπ Κνζόβνπ από ην 2005, ζέζε πνπ επαλαιήθζεθε θαη ζηα ηέιε ηνπ 2007, ακέζσο κεηά ηε 
κνλνκεξή θήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. 

Φαίλεηαη πσο ν θ. Νηθήηαο Καθιακάλεο ζπκήζεθε ηελ επνρή πνπ, σο ζηέιερνο ηεο Πνιηηηθήο 
Άλνημεο, δεηνύζε ην θόκκα ηνπ λα ζπκκαρήζεη κε ηνλ αθξνδεμηό Λεπέλ θαη λα κηκεζεί ηελ πνιηηηθή 
ηνπ.  
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5. Πεξί Κεκάι θαη Θεζζαινλίθεο 

Τν ζέκα έρεη ήδε εμαληιεζεί από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007. Γηα όζνπο δελ θνπξάζηεθαλ λα 
αζρνινύληαη, ε ηνπνζέηεζε ηνπ Μηρ. Τξεκόπνπινπ σο λνκαξρηαθνύ ζπκβνύινπ απνηεινύζε 
απάληεζε ζε πξσηνβνπιία ηνπ λνκάξρε θ. Ψσκηάδε λα απηνρξηζζεί αξκόδηνο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία 
ηεο Ιζηνξίαο. Οη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη έρνπλ δειώζεη από ηηο 13.02.2007 όηη «ην πνιπεζληθό 
παξειζόλ πνπ έρεη ε Θεζζαινλίθε παξάιιεια κε ηελ ειιεληθή ηεο ηαπηόηεηα, απνηειεί 
αλαμηνπνίεην πινύην θαη όρη απεηιεηηθό θάληαζκα πνπ ρξεηάδεηαη λα μνξθίδνπκε».  

Η αλαθνξά ηνπ Μηρ. Τξεκόπνπινπ ζηνλ Κεκάι («ε πόιε έπξεπε λα ηνλ έρεη ηηκήζεη» παξέπεκπε 
ζε ήδε δηαηππσκέλε πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Γηάλλε Μπνπηάξε θαη νκάδαο 
επηρεηξεκαηηώλ από ηηο δύν ρώξεο: ζηελ πξόηαζε πξνβιεπόηαλ επαλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ 
Κεκάι ζην κηθξό ζηελό ηεο νδνύ Απνζηόινπ Παύινπ όπνπ είρε γελλεζεί (θαη πνπ έθεξε ην όλνκα 
ηνπ Κεκάι κεηαμύ 1938 θαη 1955), κε παξάιιειε κεηνλνκαζία αληίζηνηρνπ δξόκνπ ηεο 
Κσλζηαληηλνύπνιεο κε ην όλνκα θάπνηνπ ζεκαληηθνύ Έιιελα.  

Σεκεηώλνπκε όηη ν Κεκάι δελ ππήξμε κόλν ηδξπηήο ηνπ ηνπξθηθνύ θξάηνπο θαη ππεύζπλνο γηα 
πνιιέο ζθαγέο κεηνλνηήησλ, αιιά θαη βαζηθόο ζύκκαρνο ηεο ρώξαο καο  ζηελ ππεξάζπηζε ηεο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απέλαληη ζηηο βνπιγαξηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο επνρήο 
ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

Οη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη ππνζηεξίδνπλ ην είδνο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο πνπ έλσζε ηελ Δπξώπε κεηά 
ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν θαη όρη εθείλν πνπ έθαλε εξείπηα ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία. 

 

6. Οη Πόληηνη ζηε Θξάθε θαη έλα άξζξν ηνπ 1990. 

Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ ζνβαξά όηη έλα άξζξν πνπ γξάθηεθε πξηλ 19 ρξόληα, κπνξεί λα 
αλαζύξεηαη ζήκεξα γηα λα θξηζεί απνθιεηζηηθά από ηνλ… ηίηιν ηνπ. Όπνηνο ινηπόλ δηαβάζεη 
νιόθιεξν ην πξνζσπηθό άξζξν ηνπ Μηρ.Τξεκόπνπινπ ζηελ «Οηθνηνπία» ηνπ 1990, βιέπεη θαζαξά 
όηη αλαθεξόηαλ ζηελ ηόηε ειιεληθή πνιηηηθή, πνπ αληηκεηώπηδε ηε κεηνλόηεηα πεξίπνπ σο εζληθή 
απεηιή. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο απόςεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην άξζξν απνηεινύλ πηα επίζεκε 
ειιεληθή πνιηηηθή εδώ θαη πνιιά ρξόληα, ρσξίο λα απνδεηρζνύλ επηδήκηεο νύηε γηα ηνπο Πόληηνπο, 
νύηε γηα ηε Θξάθε νύηε γηα ηε ρώξα. 

Τε Γεπηέξα ν Μ. Τξεκόπνπινο είρε ζηελ Κνκνηελή ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ελώ ζηειέρε ησλ 
παιηλλνζηνύλησλ Πνληίσλ από ηελ πξώελ ΔΣΣΓ ηνπ έρνπλ δεηήζεη εγγξάθσο ζπγγλώκε γηαηί 
θάπνηνη ηνπο παξέζπξαλ ελαληίνλ ηνπ.   

 

7. Η επέκβαζε ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ε ζέζε ησλ Πξάζηλσλ 

Σηα ειιεληθά Μέζα Δλεκέξσζεο ηεο επνρήο είρε ππεξπξνβιεζεί ε ζηάζε ησλ Γεξκαλώλ θαη ησλ 
Γάιισλ Πξάζηλσλ. Από ηελ άιιε, είρε απνζησπεζεί ηειείσο ε ξεηή θαηαδίθε ησλ βνκβαξδηζκώλ 
από ηνπο Δπξσπαίνπο Πξάζηλνπο, κε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο 
Πξάζηλσλ Κνκκάησλ ζηηο 28.4.1999. Σηελ θαηαδίθε ηεο επέκβαζεο είραλ δηαθσλήζεη κόιηο 4 από 
ηα 32 πξάζηλα θόκκαηα.  

Σηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΤΟ κπνξνύζε λα είρε αζθήζεη βέην νπνηαδήπνηε ρώξα-κέινο ηνπ, 
αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. Γελ ην έθαλε ε ηόηε θπβέξλεζε Σεκίηε, αιιά νύηε θαη ην δήηεζε 
δεκόζηα θαλέλα ειιεληθό θόκκα. Αληίζεηα κε ηνπο Δπξσπαίνπο Πξάζηλνπο, όινη απηνί ζα 
κπνξνύζαλ λα είραλ ζηακαηήζεη ηνπο βνκβαξδηζκνύο. 

Οη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη δελ ππήξραλ ηόηε, όκσο νη άλζξσπνη πνπ ηνπο δεκηνύξγεζαλ είραλ ηόηε 
θηλεζεί ζην πλεύκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξάζηλσλ θνκκάησλ, κε πηθεηνθνξία ζηε γεξκαληθή 
πξεζβεία θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Φίζεξ παξακνλέο ησλ βνκβαξδηζκώλ, ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδειώζεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαη δηνξγάλσζε θνηλήο ζπλάληεζεο όισλ ησλ πξάζηλσλ θνκκάησλ 
ηεο Βαιθαληθήο: Η ίδξπζε ηνπ Πξάζηλνπ Βαιθαληθνύ Γηθηύνπ ζπλδέζεθε κε ηελ από θνηλνύ θαηαδίθε 
ησλ βνκβαξδηζκώλ.  
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