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Τώρα είναι η ευκαιρία να αλλάξουµε την πολιτική.  

Εσύ θα απέχεις; 

 

Τις τελευταίες µέρες της προεκλογικής περιόδου έγινε µε καθοδηγούµενο και οργανωµένο 
τρόπο µεγάλη διαστρέβλωση των θέσεων των Οικολόγων Πράσινων για τα λεγόµενα εθνικά 
θέµατα. Πολλή λάσπη έπεσε στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί το µεγάλο κύµα 
αλλαγής του πολιτικού σκηνικού και της πολιτικής που φαίνεται να επιδιώκουν οι πολίτες 
στρεφόµενοι προς τους Οικολόγους Πράσινους.  

Για τα θέµατα αυτά -που εµείς ονοµάζουµε εξωτερικής πολιτικής- και σε αντίθεση µε αυτούς 
που οδήγησαν τόσα χρόνια τη χώρα από αποτυχία σε αποτυχία, ως Οικολόγοι Πράσινοι 
προτείνουµε µια υπεύθυνη πολιτική που βασίζεται στο σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και αξιοποιεί το διεθνές δίκαιο καθώς και τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς. 
Προτείνουµε πολιτικές επαναπροσέγγισης και δηµιουργίας γεφυρών 
αλληλοκατανόησης, που στοχεύουν στο κοινό και βιώσιµο ευρωπαϊκό µέλλον της 
περιοχής µας, στην ανάδειξη των κοινών συµφερόντων αντί της µισαλλοδοξίας και της 
εµµονής στα προβλήµατα και τις φοβίες.  

Αυτοί που το 1992 υιοθετώντας ακραίες αντιλήψεις ∆ΕΝ επέτρεψαν την υιοθέτηση του 
πακέτου Πινέιρο που προέβλεπε σύνθετη ονοµασία, εγγύηση των υπαρχόντων συνόρων και 
εξάλειψη αλυτρωτικών διεκδικήσεων είναι αυτοί που πρέπει να απολογηθούν γιατί οδήγησαν 
τη χώρα σε µια εθνική ήττα.  

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αγαπάµε τη χώρα µας ως πολίτες και όχι ως οπαδοί. 

 

Σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται ούτε το όνοµα της ΠΓ∆Μ, ούτε η λύση του 
Κυπριακού!  

Κρίνεται το µέλλον του πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα, το µέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αν στο κέντρο της πολιτικής θα µπουν τα οικολογικά 
θέµατα και οι πράσινες λύσεις.  

 

Η στάση σου στις 7 Ιουνίου είναι αυτή που θα καθορίσει : 

• Αν θα υπάρξει προοπτική ανατροπής του σηµερινού σάπιου πολιτικού 
συστήµατος. Της διαφθοράς, της διαπλοκής, της κακοδιοίκησης,  των πελατειακών 
σχέσεων, της εξοντωτικής γραφειοκρατίας, των ρουσφετιών και των "εξυπηρετήσεων".  

• Αν θα αλλάξουµε τους συσχετισµούς στην ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο µε στόχο µια 
κοινωνική, οικολογική, δηµοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη.  

• Αν θα αντιµετωπίσουµε τις πελατειακές σχέσεις δηµιουργώντας θεσµούς και 
προωθώντας πολιτικές που δηµιουργούν θέσεις εργασίας, που αναπτύσσουν 
αποτελεσµατικές κοινωνικές πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.  

• Αν θα προκριθούν συνεκτικές πράσινες λύσεις για την οικονοµική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική κρίση ή αν τα µέτρα για την έξοδο από την κρίση θα συντηρήσουν ένα 



αποτυχηµένο οικονοµικό µοντέλο για να µας οδηγήσουν σε νέα βαθύτερη κρίση, 
οικονοµική και περιβαλλοντική.  

• Αν η Ελλάδα και η Ευρώπη θα αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον υπόλοιπο κόσµο 
και τις επόµενες γενιές εφαρµόζοντας µια ουσιαστική πολιτική για την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.  

• Αν θα συνεχίσουµε να σπαταλάµε ενέργεια που παράγουµε από κάρβουνα και πετρέλαιο ή 
αν θα µάθουµε να ζούµε χρησιµοποιώντας λιγότερη ενέργεια που θα παράγεται από 
ανανεώσιµες πηγές, αν θα πάρουµε µέρος σε µια ειρηνική, πράσινη ενεργειακή 
επανάσταση που θα δηµιουργήσει εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, θα συµβάλει στην 
ενεργειακή ανεξαρτησία, την ειρήνη και την ασφάλεια.  

• Αν θα αρχίσουµε να αξιοποιούµε τους φυσικούς πόρους στο βαθµό που αυτοί 
αντέχουν ή αν θα συνεχίσουµε να καταστρέφουµε το περιβάλλον και τους εαυτούς µας 
δηµιουργώντας Ασωπούς, Μαλιακούς, Κορώνειες και καµένα δάση. 

• Αν θα µεταρρυθµίσουµε το φορολογικό σύστηµα, θα αναπτύξουµε περιβαλλοντικές 
πολιτικές και µηχανισµούς ελέγχου και θα υιοθετήσουµε κίνητρα και αντικίνητρα που θα 
στρέψουν την οικονοµία προς πράσινη, υπεύθυνη και αλληλέγγυα κατεύθυνση. 

• Αν θα διαµορφώσουµε ένα µέλλον βιώσιµο για όλους τους πολίτες µέσα από την 
ανάπτυξη της δηµοκρατίας και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.  

• Αν θα υποστηρίξουµε µια διατροφική επανάσταση που θα διασφαλίσει καθαρή και 
ασφαλή τροφή για όλους, χωρίς διατροφικά σκάνδαλα και µεταλλαγµένα.   

 

Ίσως για αυτό θα ήθελαν να σε στείλουν "για µπάνιο". 

Το σίγουρο είναι ότι τώρα είναι η ευκαιρία να αλλάξεις το πολιτικό σκηνικό. 

Μην την πετάξεις! 

 
Το µήνυµα αυτό σε pdf εδώ. Αν συµφωνείς, στείλε το παντού, έντυπο και ηλεκτρονικά! 

 

Αναλυτικότερα για τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής: 

http://www.ecogreens-gr.org/Docs/EG_Ethnika.pdf 
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/EG_RealPolitik.pdf 


