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ΘΕΣΕΙΣ 
 
1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
 
ΟΥΤΕ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ – ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ! 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Η διαχείριση του δημόσιου χρέους είναι πλέον μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το 
χρέος εκτιμάται πως θα αγγίξει το 189% του ΑΕΠ το τέλος του 2014, ενώ οι 
συνεχιζόμενες πολιτικές λιτότητας οδηγούν σε περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ και 
ουσιαστικά αποκλείουν την όποια δυνατότητα αποπληρωμής του.  
 
Όλοι ομολογούν πλέον πως το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ούτε στο χρονικό 
πλαίσιο που έχει τεθεί από την Τρόικα, ούτε με την υλοποίηση των  
δημοσιονομικών στόχων που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη συνέχιση του 
δανεισμού.  
 
Η επίτευξη πλεονασμάτων είναι εφικτή μόνο αν επεκταθούν τα βάρβαρα μέτρα 
λιτότητας με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Κάτι που θα προκαλέσει νέο φαύλο κύκλο, θα βαθύνει την ύφεση και 
θα διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.  
 
Πρέπει να τολμήσουμε γενναίες ρηξικέλευθες λύσεις, όχι μονομερώς, αλλά στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων που θέτει για την αντιμετώπιση 
του χρέους από τα Κράτη Μέλη. Διάβασε παρακάτω τι προτείνουν οι Πράσινοι για 
την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και για μια βιώσιμη διέξοδο από την κρίση. 
 
Διάβασε περισσότερα: 
 
Όχι στην διάλυση της οικονομίας 
Το δημόσιο χρέος είναι υπέρογκο. Όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι βιώσιμο. Η 
(χρηματοπιστωτική) κρίση δανεισμού μετατράπηκε σε μια ανθρωπιστική κρίση με   
εκατομμύρια αθώα θύματα. 
 
Ο εφιάλτης του υψηλού εξωτερικού χρέους πρωτοεμφανίστηκε στην περίοδο της 
δικτατορίας όπου ο εξωτερικός δανεισμός ξεπέρασε τρεις φορές τα δάνεια που είχε 
λάβει το Ελληνικό κράτος από το 1830. Το δημόσιο χρέος από τότε είχε ανοδική 
πορεία: 1,5 δις ευρώ το 1980,  31 δις ευρώ το 1990 και 141 δις ευρώ το 2000 για να 
φτάσει τα 350 δις το 2014. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 
28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ και προβλέπεται να καταλήξει στο 189% το 2014. .. 
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Τα δύο μνημόνια και η δανειακή σύμβαση με την Τρόικα συνέβαλαν περαιτέρω στη 
διόγκωση του δημόσιου χρέους παρόλο που κουρεύτηκε κατά 50%, καθώς 
δανειστήκαμε περισσότερα από 400 δις ευρώ που πολλά από αυτά δόθηκαν για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χωρίς να καταλήξουν στην πραγματική 
οικονομία. Εξαθλίωσαν τους πολίτες για να «ταΐσουν» τις τράπεζες.  
 
Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ακολουθήθηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα 
τη δραματική μείωση μισθών και συντάξεων, τη διάλυση των δημόσιων δομών 
υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και την ληστρική αποκρατικοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας έναντι πινακίου φακής. Η κρίση και η πολιτική που επιλέχτηκε για την 
αντιμετώπισή της οδήγησαν σε ύφεση πάνω από 25%, σε εκρηκτικά επίπεδα 
ανεργίας, 28% για τον γενικό πληθυσμό, πάνω από 60% για τους νέους, 
κατάρρευση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Το λαϊκό εισόδημα μειώθηκε κατά 
25-35% κατά μέσον όρο. Πάνω από 3.000.000 πολίτες, δηλαδή το 28% του 
πληθυσμού είναι σήμερα ανασφάλιστοι.  
Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε μεγάλη ασύμμετρη κοινωνική 
έκρηξη με απρόβλεπτα χαρακτηριστικά. 
Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την διάλυση 
της οικονομίας και την αποσύνθεση του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού. 
 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΑΝΑΛΓΗΤΕΣ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Η διαγραφή μέρους του δημόσιου χρέους κρίνεται πλέον απαραίτητη για την 
επιβίωση της Ευρωζώνης. Η αντιμετώπιση του χρέους των Κρατών Μελών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι εφικτή μόνο αν το χρέος κάθε χώρας είναι 
μικρότερο από 60% επί του ΑΕΠ. Το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό χρέος 
(189%) θέτει ουσιαστικά τη χώρα εκτός αυτών των σχεδιασμών. Είναι αδύνατο να 
συνεχίσει να κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου η Ελλάδα χωρίς μία γενναία 
διαγραφή του δημόσιου χρέους για να φτάσει στο επίπεδο που θα είναι 
διαχειρίσιμο (60% του ΑΕΠ). Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει και για το συνολικότερο 
συμφέρον της ΕΕ.  
 
Προαπαιτούμενο είναι άμεση διαγραφή του επαχθούς χρέους μετά από λογιστικό 
έλεγχο και η ισότιμη αντιμετώπιση της Ελλάδας με τα άλλα Κράτη Μέλη στα 
θέματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και επαναγοράς ομολόγων με τρόπο 
ώστε να μην επιβαρύνονται τα δημόσια οικονομικά. Δεν μπορεί να μεταλλάσσεται 
η κρίση χρέους των τραπεζών, σε χρέος των κρατών και εν συνεχεία σε χρεοκοπία 
των κοινωνιών. Αγωνιζόμαστε μαζί με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για 
να μην φορτώνονται δημόσιο χρέος τα ποσά ανακεφαλαιοποίησης των ιδιωτικών 
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τραπεζών που πρέπει να το αποπληρώσουν οι ίδιες.  
 
Η διαγραφή του χρέους θα μπορούσε να γίνει σταδιακά και να συνδεθεί με 
ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και εφαρμογή ενός σχεδίου παραγωγικής 
ανασυγκρότησης επικεντρωμένο στην πράσινη και την κοινωνική οικονομία, την 
στροφή στις ΑΠΕ και την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας. 
 
Εμείς οι Πράσινοι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υποστηρίζουμε σθεναρά και ήδη 
από τα πρώτα χρόνια της ύφεσης, την ανάγκη αμοιβαιοποίησης του χρέους, 
μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων.  
 
Παράλληλα, με την περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να γίνει 
βιώσιμο η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την  βαθμιαία εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών της με τρόπο οικονομικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και 
περιβαλλοντικά αειφόρο. Αυτό συνεπάγεται: 
(α) ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, όπως η δημιουργία ενός απλού και 
δίκαιου φορολογικού συστήματος χρειάζεται να συνεχιστούν και να 
αναπροσανατολιστούν προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση του κράτους 
πρόνοιας. 
(β) ότι η ΕΕ πρέπει πρακτικά να υποστηρίξει μια αξιόπιστη στρατηγική, με την 
κινητοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων που έχει στη διάθεσή της 
προκειμένου να αναζωπυρωθούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές ιδιωτικές 
επενδύσεις στη χώρα. 
 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΧΙ ΤΟ 
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Προτείνουμε ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα ενισχύσει την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα, την οικολογική και κοινωνική καινοτομία και την αξιοπρεπή 
εργασία 
Χρειαζόμαστε επειγόντως μια αληθινή μεταρρύθμιση για  ένα σύγχρονο και 
σταθερό φορολογικό σύστημα που δεν θα είναι απλώς φοροεισπρακτικό αλλά θα 
εκπληρώνει ταυτοχρόνως κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και 
αναδιανεμητικούς στόχους:  
• να είναι κοινωνικά δίκαιο και να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών 

ανισοτήτων και στην κοινωνική συνοχή, φορολογώντας τον πλούτο που δεν 
επανεπενδύεται και δεν δημιουργεί απασχόληση 

• να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή και την φοροαπάτη, κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη των πολιτών. Δημιουργώντας με την φορολογική συνείδηση μέσω 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που συγκεντρώνονται από τη 
φορολόγηση προς όφελος της κοινωνικής πρόνοιας, 

• να επιβραβεύει τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις και να  
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αποτρέπει αεριτζίδικες και καταστροφικές για το περιβάλλον πρακτικές και 
δραστηριότητες, 

• να δίνει κίνητρα για την απασχόληση, την αύξηση των βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, την οικολογική και κοινωνική καινοτομία, 

• να μεταφέρει την φορολόγηση από την εργασία στην κατανάλωση πρώτων υλών, 
τη σπατάλη ενέργειας και τη παραγωγή αποβλήτων. 

 
Για να επιτευχθεί μια δημιουργική ανατροπή του χρεοκοπημένου σήμερα πολιτικού 
συστήματος, χρειάζονται βαθιές διαρθρωτικές και οργανωτικές - διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις:  ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ, 
ΟΛΑ ΚΑΘΑΡΑ 
 
Διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία, καταπολέμηση διαφθοράς: 
• Κάθετη, αποφασιστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα 

τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε όλους  τους δημόσιους φορείς. 
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Χρήση νέων τεχνολογιών και εγκατάσταση 

αδιάβλητου συστήματος μηχανοργάνωσης- διασύνδεσης του δημοσίου, του 
ιδιωτικού τομέα και των οικονομικών εφοριών με λογισμικό ανοιχτού κώδικα για 
την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ψηφιοποίηση, 
δημοσιοποίηση και απλοποίηση της δημόσιας πληροφορίας. Δημοσιοποίηση 
όλων των δημόσιων συμβάσεων και των συναλλαγών ιδιωτών με το κράτος, με 
τρόπο ώστε να είναι εύκολα ορατές στον καθένα. 

• Ποινικοποίηση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών και  μηχανοργάνωση. 

• Ελεύθερη, απρόσκοπτη και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε όλες τις 
διοικητικές πράξεις, τα δημόσια έγγραφα και το νομοθετικό πλαίσιο για τους 
πολίτες. Προσδιορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για την ανταπόκριση της 
δημόσιας διοίκησης σε συναλλαγές και αλληλεπίδραση με τον πολίτη. 

• Σύσταση διαδικτυακής εταιρίας με δυνατότητα πραγματοποίησης του συνόλου 
των διοικητικών πράξεων. 

• Απλούστευση, κωδικοποίηση και μονιμοποίηση μιας σταθερής νομοθεσίας, 
ειδικά της φορολογικής και πολεοδομικής. 

• Θεσμοθέτηση συστημάτων άμεσης δημοκρατίας και  δημιουργία νέων θεσμών 
εργαλείων συμμετοχικής δημοκρατίας, με στόχο τη συνεχή συμμετοχή των 
πολιτών, σε κάθε επίπεδο, σε ολόκληρο το φάσμα  της λειτουργίας του κράτους 
και της λήψης αποφάσεων. 

 
ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 
 
Κοινωνικός έλεγχος και αποσυγκέντρωση τραπεζικού συστήματος: 
• Μεταρρύθμιση και κοινωνικός- δημοκρατικός έλεγχος του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος προς όφελος των καταθετών, με στόχο τη μετάβαση από την 
οικονομία του χρέους και της λιτότητας σε μια οικονομία των φυσικών πόρων και 
της αυτάρκειας. 

• Μείωση των επιτοκίων και θεσμοθέτηση ανώτατου κυμαινόμενου ορίου. 
• Αλλαγή στα κριτήρια δανεισμού για να ανταποκρίνονται σε κοινωνικούς, ηθικούς 

και περιβαλλοντικούς στόχους. 
• Δραστικός περιορισμός ή απαγόρευση της πώλησης “τοξικών” ομολόγων και  

αυστηρός έλεγχος των κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών πρακτικών και των 
μεσαζόντων.  

• Δημιουργία τοπικών/περιφερειακών μη-κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και συνεταιριστικών τραπεζών σε επίπεδο Περιφέρειας που θα 
υπόκεινται σε κοινωνικό έλεγχο.    

• Φορολόγηση κατά 0.1% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
• Ευρωομόλογα και τοπικές αγορές ομολόγων. 
• Κατάργηση του προνομίου των ιδιωτικών τραπεζών να τυπώνουν χρήματα, να 

δανείζουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους πόρους που κατέχουν και να 
ανταλλάσσουν το υψηλό ρίσκο δανεισμού στο χρηματιστήριο.   

• Δημιουργία και στην Ελλάδα μιας Κοινωνικής Ηθικής Τράπεζας των φτωχών, των 
κινημάτων και των οργανώσεων αλληλεγγύης.  

 
Δημοκρατικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις: 
• Επαναφορά της απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστημα. 
• Μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη”, επανασύσταση των κοινοτήτων, ουσιαστική 

διοικητική και πολιτική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στους Δήμους και τις 
Περιφέρειες.  

• Θεσμοθέτηση των τοπικών δημοψηφισμάτων και συμμετοχικού προϋπολογισμού 
σε επίπεδο κοινότητας/ δήμου/ περιφέρειας με τη βέλτιστη χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

• Φορολόγηση με μεγάλο συντελεστή και περιορισμός των διαφημίσεων σε 
δημόσιους χώρους.  

• Οι εκλογικοί νόμοι για τις τοπικές/ εθνικές/ ευρωπαϊκές εκλογές να μην 
επιτρέπεται να αλλάζουν πριν τις εκλογές, αλλά να ισχύουν από τις μεθεπόμενες.   

• Δικαίωμα ψήφου στα 16 (εκλέγειν) και δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα 18 (όπως 
ήδη ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.) 

• Θέσπιση Συνταγματικού και Περιβαλλοντικού Δικαστηρίου. 
• Πλήρης διαχωρισμός κράτους- εκκλησίας. Να μην πληρώνεται το μισθολόγιο των  

κληρικών από το δημόσιο.  
• Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση δημοψηφισμάτων σε τοπικό, Περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο με απαραίτητη περίοδο ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών.  
• Επανασχεδιασμός φορολογικού συστήματος σε περιφερειακή βάση, τόσο στο 

επίπεδο της συγκέντρωσης/ αξιοποίησης των φορολογικών εσόδων, όσο και 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων στις οποίες θα κατευθυνθούν οι πόροι από την 
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φορολογία και θα αφορούν την αναδιανομή του εισοδήματος στους οικονομικά 
αδύναμους, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, της υγείας, 
τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες κ.ο.κ. 

• Αναβάθμιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του  
ανθρώπινου δυναμικού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την αξιοποίηση 
της ευρωπαϊκής εμπειρίας, καθώς και των χρηματοδοτικών μέσων και καλών 
πρακτικών.   

 
Σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο θα αυξηθεί η απασχόληση και θα χτυπηθεί η 
μαύρη εργασία με την ανάπτυξη της αλληλέγγυας, κοινωνικής και συνεταιριστικής 
οικονομίας, την στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών, την ανάπτυξη του τρίτου 
τομέα της οικονομίας. Προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης ομολόγων 
ειδικού σκοπού (έργου) για την βελτίωση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων προσπαθειών και την επίτευξη προκαθορισμένων μετρήσιμων 
στόχων. 
 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Λογοδοσία της Τρόικα: Μετά από πρωτοβουλία των Πράσινων, στις 14 Νοεμβρίου 
2013, η Σύνοδος των Προέδρων των πολιτικών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έδωσε το "πράσινο φως" σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών της Τρόικα στις χώρες που εφαρμόζεται 
το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
του Ευρωκοινοβουλίου ξεκίνησαν τη διαδικασία αξιολόγησης και οι σημαντικές 
εκθέσεις τους τέθηκαν σε ψηφοφορία και ψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία στην 
Ολομέλεια του ΕΚ στις 12 Μαρτίου 2014. Παρόμοια συζήτηση έχει γίνει και σε 
άλλες Επιτροπές, όπως πχ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Ευρωκοινοβουλίου για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων πολιτικών στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 
 
Χρηματοπιστωτικός τομέας: Η σημερινή βαθιά κρίση ξεκίνησε από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και επεκτάθηκε στα δημόσια οικονομικά και την 
πραγματική οικονομία. Το Ευρωκοινοβούλιο συνέβαλε στην έγκριση μιας 
ολόκληρης δέσμης μέτρων για την πρόληψη μελλοντικής οικονομικής κατάρρευσης, 
βελτιώνοντας την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θεσπίζοντας 
ανώτατα όρια για τα μπόνους των τραπεζιτών, απαγορεύοντας τις άκρως 
κερδοσκοπικές συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου και αυξάνοντας τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Οι 
Πράσινοι πρωταγωνίστησαν σε πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις. Η Ομάδα των 
Πρασίνων  στο Ευρωκοινοβούλιο συνέβαλε σημαντικά στον καθορισμό ανωτάτων 
ορίων για τα πριμ των στελεχών τραπεζών και τη θέσπιση φορέων που θα 
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εποπτεύουν  τις τράπεζες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατορθώσαμε να 
θέσουμε τις εξουσίες τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αποτελέσαμε μία από τις κινητήριες δυνάμεις στο 
ζήτημα του Φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  
 
Από τη βρώμικη οικονομία του χρέους και της λιτότητας να περάσουμε σε μια 
καθαρή οικονομία αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης κοινωνικών παροχών, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οικολογικής καινοτομίας.  
Εκτός από τις διαρθρωτικές, οργανωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
χρειαζόμαστε στοχευμένες αλλαγές του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου 
προς μια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη κατεύθυνση. Έχουμε 
επεξεργαστεί και προτείνουμε πολύ συγκεκριμένες λύσεις, μια άλλου τύπου 
ανάπτυξη που θα εστιάσει στην αυτάρκεια και την ευημερία ανεξάρτητα από την 
αύξηση του ΑΕΠ. Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να υποστηριχθεί η αλληλέγγυα, 
κοινωνική και συνεργατική που θα δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην εποχή προ του 
Μνημονίου, αλλά να δούμε πέρα από τη κρίση και να βελτιώσουμε επί της ουσίας 
τη ποιότητα ζωής. 
 
Διάβασε περισσότερα: 
Αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου τώρα! 
Το οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα από το 1960 και 
μετά στηρίχθηκε στον εξωτερικό δανεισμό, τη βρώμικη ενέργεια από λιγνίτη και 
πετρέλαιο, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τη διαφθορά και τα μεγάλα -
υπερκοστολογημένα- δημόσια έργα. Από το 2000 και έπειτα η κερδοσκοπία στο 
καζίνο του χρηματιστηρίου και τα εύκολα δάνεια από τις τράπεζες οδήγησαν τη 
κούρσα της υπερκατανάλωσης- υπερχρέωσης, το εργατικό δυναμικό συσσωρεύτηκε 
στις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα, ενώ η πρωτογενής παραγωγή κατέρρευσε. 
Λεφτά υπήρχαν αλλά μπήκαν σε λίγες τσέπες και σπαταλήθηκαν σε 
υπερτιμολογημένα έργα. Λεφτά θα ξαναϋπάρξουν αρκεί να μην ξανασυμβούν τα 
ίδια λάθη. 
 
Τι προτείνουμε; 
Γενναίο πρόγραμμα δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων με στόχευση σε ένα 
εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας, σε ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις ΑΠΕ, τη προστασία και 
προβολή του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργατική-
κοινωνική-αλληλέγγυα οικονομία, την οικολογική καινοτομία και τη κοινωνική 
μέριμνα, με ταυτόχρονη αποεπένδυση ρυπογόνων και επιβλαβών δραστηριοτήτων. 
Είναι απαραίτητος ένας ριζικός επανασχεδιασμός της πρωτογενούς παραγωγής, ο 
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οικολογικός μετασχηματισμός και βελτίωση της αποδοτικότητας της βιομηχανίας, 
καθώς και η δημιουργία μιας ομπρέλας αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Αυτή είναι η Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal), ένα Πράσινο Νέο 
Σχέδιο Μάρσαλ.  
 
Η ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 
Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αποκέντρωση και αναγέννηση της 
υπαίθρου:  
• Οργανική γεωργία και κτηνοτροφία: σταδιακή αντικατάσταση του βαμβακιού 

από την κλωστική (βιομηχανική) κάνναβη, πολυκαλλιέργειες αντί για 
μονοκαλλιέργειες με έμφαση σε τοπικά οργανικά προϊόντα και εξαγώγιμες 
ποικιλίες - στόχος η μετατροπή τουλάχιστον του 50% της συνολικής παραγωγής 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε πιστοποιημένα οργανικά και 
Προστατευόμενης Προέλευσης, επιθετική εξαγωγική πολιτική σε Ευρωπαϊκές 
αγορές, αστικοί και κοινοτικοί αγρόκηποι, συνεταιρισμοί παραγωγών- 
καταναλωτών, δημοτικές αγορές αγροτών – καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες. 

• Δημιουργία σε κάθε Περιφέρεια Τραπεζών για τη διατήρηση τοπικού 
φυτογενετικού υλικού, ενίσχυση υφιστάμενων τραπεζών και ανταλλακτηρίων 
παραδοσιακών σπόρων. Υποστήριξη του κινήματος ανταλλαγής σπόρων χωρίς 
χρήματα από ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες. 

• Αναδασώσεις, δασοπονία και βιώσιμη υλοτομία: εκτεταμένο πρόγραμμα 
αναδασώσεων και αξιοποίησης δασικών προϊόντων, βιομάζας και βιώσιμης 
ξυλείας. 

• Αλιεία και οργανικές ιχθυοκαλλιέργειες: δημιουργία θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών αναπαραγωγής ιχθυαποθεμάτων, καταπολέμηση 
παράνομων και καταστροφικών μορφών αλιείας, ενδελεχής έλεγχος και 
καταγραφή ιχθυαποθεμάτων, εκτεταμένο πρόγραμμα προστασία των λιβαδιών 
Ποσειδωνίας, διεύρυνση εισοδήματος αλιέων με τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα αλιευτικού τουρισμού, ερμηνείας περιβάλλοντος και καταγραφής- 
παρακολούθησης ιχθυαποθεμάτων, αυστηρή χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και 
υποχρεωτική μετατροπή υφιστάμενων σε οργανικές- βιολογικές.    

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Οικο/αγρο-τουρισμός: αντικατάσταση του - 
ξεπερασμένου και ζημιογόνου για το περιβάλλον και τα τοπικά χαρακτηριστικά - 
μοντέλου του μαζικού τουρισμού που δίνει έμφαση στις μεγάλης κλίμακας 
ξενοδοχειακές μονάδες, από ένα άλλο που στηρίζεται στη μικρή/ τοπική κλίμακα, 
προσαρμοσμένο στα τοπικά παραδοσιακά- ποιοτικά και φυσικά χαρακτηριστικά 
και τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου.    

• Οικολογική καινοτομία στη βιομηχανία (προϊόντα και υπηρεσίες): οικολογική 
μεταστροφή της βιομηχανίας για τη παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων (π.χ. για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
κατασκευαστικά υλικά, οικολογικά προϊόντα, βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ) και 
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υπηρεσιών, περιορισμός της ρύπανσης από τη βιομηχανία, μείωση των 
εκπομπών και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.      

• Ναυπηγεία: μετατροπή των ναυπηγείων σε κάθετες μονάδες παραγωγής 
πράσινων τεχνολογιών (π.χ. παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού για αιολική, 
ηλιακή και κυματική ενέργεια) και κατασκευής/μετατροπής πράσινων/ 
«καθαρών»/ περιβαλλοντικά αποδοτικών πλοίων.  

• Ναυτιλία, λιμάνια και ακτοπλοΐα: αναβάθμιση του στόλου για να ανταποκρίνεται 
σε περιβαλλοντικά κριτήρια, οικολογική καινοτομία στην ελληνική ναυτιλία για 
να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντικίνητρα για τη μη μεταφορά 
ελληνόκτητων πλοίων σε σημαίες ευκαιρίας, φορολογικά κίνητρα για τους 
Έλληνες ναυτικούς, μείωση εκπομπών ρύπων από τη ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, 
περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων, ολοκληρωμένο σχέδιο θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού και διαχείρισης παράκτιας ζώνης.      

• Έρευνα και ανάπτυξη νέων “πράσινων” τεχνολογιών: διπλασιασμός του 
προϋπολογισμού για ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών οικολογικής 
καινοτομίας. 

• Δημιουργία Συμμετοχικού Αναπτυξιακού Πλάνου και Προϋπολογισμού για τη 
βιωσιμότητα και τη ευημερία σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες με ορίζοντα το 
2020-2050.     

 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ 
 

Συνεταιριστική, κοινωνική, αλληλέγγυα οικονομία: 
• Θεσμοθέτηση εναλλακτικών τοπικών- περιφερειακών νομισμάτων 

συμπληρωματικών στο ευρώ που θα δημιουργήσουν μια νομισματική 
ποικιλότητα και θα επιτρέψουν να ανταλλάσσουμε και να ανακυκλώνουμε τα 
υπάρχοντα προωθώντας την αυτάρκεια και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Να 
ενισχυθούν τα τοπικά εναλλακτικά νομίσματα, οι τράπεζες χρόνου, οι 
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που υποστηρίζουν την τοπική οικονομία 
και την επιβίωση ανθρώπων που δεν διαθέτουν πλέον εισόδημα για να 
επιβιώσουν αξιοπρεπώς.  

• Θεσμική θωράκιση τοπικών ανταλλακτικών δικτύων και των πρωτοβουλιών 
διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, με τη δημιουργία μόνιμων δομών και 
αγορών. 

• Φορολογικά κίνητρα και δημιουργία ευνοϊκού νομικού-διοικητικού πλαισίου για 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).  

• Χαρτογράφηση του τομέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα εργαλεία 
οικονομικής και διοικητικής στήριξης των διαφόρων τύπων κοινωνικής 
επιχείρησης και ανά τομέα δραστηριοποίησης. Χρειάζεται να ενισχυθεί η 
δημόσια αναγνώριση και συνειδητοποίηση της κοινωνικής επιχείρησης ως 
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βιώσιμη οργανωτική μορφή. 
• Η ανάπτυξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών επιχειρήσεων δεν 

αναιρεί την υποχρέωση να υπάρχει επαρκής δημόσια χρηματοδότηση για την 
διασφάλιση των υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία, η 
παιδεία και η κοινωνική πολιτική. 

• Για να μην ξαναδημιουργούνται φαινόμενα απάτης και διαφθοράς αυτή τη φορά  
στο όνομα της κοινωνικής οικονομίας, είναι αναγκαία η αυτορύθμιση και 
προστασία του χώρου από τις ίδιες τις γνήσιες πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την 
τεράστια εμπειρία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι θα πηγαίνουν απευθείας στις υπαρκτές κοινωνικές 
οργανώσεις και δεν θα μοιραστούν σε «ημέτερους» ούτε θα φαγωθούν από την 
κρατική γραφειοκρατία των συμβούλων με το πρόσχημα της αξιολόγησης και των 
ελέγχων. 

• Χρειάζονται καινοτόμα και ευέλικτα συστήματα παροχής εγγυήσεων ή κάλυψης 
απώλειας για τους δανειστές, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο καθώς και άρση όλων 
των εμποδίων πρόσβασης των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων στο 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Η ΕΕ 
θα πρέπει να ανοίξει τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικών Επενδύσεων για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 
Θεσμική προστασία ανέργων, ανασφάλιστων και ευπαθών ομάδων:  

 Εξασφάλιση βασικού εγγυημένου εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης για 
όλους. 

 Ταμείο αλληλεγγύης με συνεισφορά (π.χ. 0,01 ευρώ) από από μήνυμα κιντών 
τηλεφώνων καθώς και από φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με 
0,1%. 

 Εφαρμογή μέτρου 1:12 σε ότι αφορά το μέγιστο και τον ελάχιστο μισθό σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες- ο υψηλότερος μισθός να μην 
είναι περισσότερο από 12 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο. 

 Μέγιστο όριο στις αποζημιώσεις διευθυντικών στελεχών στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα. 

 Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για τη χρηματοδότηση δράσεων 
κοινωνικής προστασίας. 

 Δημιουργία διαπολιτισμικών κοινωνικών κέντρων σε κάθε κοινότητα/ δήμο. 

 Μείωση ωρών εργασίας στις 30 ώρες τη βδομάδα, για να δουλεύουν 
περισσότεροι και να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για κοινωνική συνεισφορά.  

 Εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών κατοικιών συστέγασης και κοινωνικών 
παντοπωλείων. 

 Αφορολόγητο για εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ ετήσια. 
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 Θεσμοθέτηση κοινωνικών συσσιτίων σε επίπεδο Δήμου. 

 Παροχή μικροπιστώσεων σε ανέργους για την στήριξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών.   

 Χαρτογράφηση και αξιοποίηση όλων των εγκαταλειμμένων σπιτιών, 
εργοστασίων, στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.  

 Απαλλαγή από το «χαράτσι» σε όσους δίνουν τα ανοίκιαστα ακίνητά τους σε 
ανέργους ή νεαρά ζευγάρια.    

 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Χρηματοδότηση του σχεδίου οικονομικής/ κοινωνικής ανάκαμψης: 

 Διεθνής/ Δημόσιος λογιστικός έλεγχος του χρέους, 1967-2013 για να διαπιστωθεί 
το ύψος του απεχθούς χρέους. 

 Διαγραφή του απεχθούς χρέους που προήλθε από κερδοσκοπικές πρακτικές και 
διαφθορά. Διαγραφή του μη βιώσιμου χρέους πάνω από το όριο του 60% του 
ΑΕΠ, εντός των πλαισίων που θέτει η ΕΕ. 

 Πάγωμα της αποπληρωμής χρεολυσίων για 5 χρόνια. Επιμήκυνση αποπληρωμής 
“υγιούς” χρέους μέχρι το 2030. Μείωση και πάγωμα των επιτοκίων.  

 Δραστική μείωση των στρατιωτικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, κλείσιμο 
αχρείαστων στρατοπέδων και εξορθολογισμός των στρατιωτικών δαπανών. 

 Εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών. Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από 
το πετρέλαιο, καθώς η συμμετοχή του στην τελική ενεργειακή κατανάλωση την 
τελευταία δεκαετία φτάνει κατά μέσο όρο το 67%, η κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών από πετρελαϊκά προϊόντα φτάνει το 98% στις μεταφορές, το 47% στον 
οικιακό τομέα, το 31% στη βιομηχανία (από 39% το 2010) και το 12% στο εμπόριο 
και τις υπηρεσίες, και πάνω από το μισό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
οφείλεται στις εισαγωγές καυσίμων. Το 2012 η δαπάνη για εισαγωγές καυσίμων 
έφτασε συνολικά τα 17,6 δισ. ευρώ. 

 Ανακατεύθυνση κονδυλίων από ρυπογόνες και επιβλαβείς για το περιβάλλον 
επενδύσεις, δημόσια έργα και υποδομές, σε έργα οικολογικής καινοτομίας, 
ενεργειακής αναβάθμισης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, κοινωνικής μέριμνας 
και πράσινης απασχόλησης. 

 

Θέσεις εργασίας από την ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – GREEN NEW DEAL 
Πρόγραμμα πράσινων και κοινωνικών επενδύσεων: 

 Σύμφωνα με τη μελέτη των Ευρωπαίων Πράσινων, Πράσινη Νέα Συμφωνία- 
Green New Deal, για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ πράσινη επένδυση 
δημιουργούνται 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Το Green New Deal προτείνει σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων της τάξης των 500 
δισ. ευρώ σε περίοδο 5 ετών, όπου θα δημιουργηθούν 5 εκατομμύρια νέες 



13 

 

θέσεις εργασίας. Άλλες μελέτες για τον κλάδο των ΑΠΕ ανεβάζουν το νούμερο 
στις 50.000 νέες θέσεις εργασίας ανά 1 δις ευρώ επένδυση.  

 Αν αναλογιστούμε ότι από τη μεταπολίτευση και έπειτα έχουμε δαπανήσει 
περισσότερα από 240 δις ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα και τα τελευταία 3 
χρόνια έχουμε λάβει περισσότερα από 400 δις ευρώ δάνεια, τότε μπορούμε να 
πούμε ότι ένα γενναίο πρόγραμμα στοχευμένων πράσινων επενδύσεων της 
τάξης των 5 δισ. ευρώ το χρόνο για 5 χρόνια, θα μπορούσε να δημιουργήσει 
τουλάχιστον 250 χιλιάδες νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. 

 Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του WWF 
Ελλάς με τίτλο “Πράσινα μέτρα: αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την 
υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) και της 
εξοικονόμησης ενέργειας”, προκύπτει ότι  η προώθηση των ΑΠΕ θα απαιτήσει 
επενδύσεις σχεδόν €11 δις έως το 2020, ενώ για κάθε ευρώ που επενδύεται στις 
ΑΠΕ παντός είδους προκύπτει πως θα παρουσιαστεί υπάρξει όφελος της τάξης 
των 2,4€.  

 Στον κτιριακό τομέα τα μέτρα που εξετάστηκαν θα απαιτήσουν επενδύσεις 
τουλάχιστον €15 δις, αλλά τα οφέλη θα είναι περισσότερα και θα ξεπεράσουν τα 
€17 δις. Αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την έκθεση, η βελτίωση της απόδοσης 
των μεταφορών θα φέρει πολλαπλές ωφέλειες. Η αύξηση του μεριδίου των 
μέσων μαζικής μεταφοράς κατά 10% θα προσδώσει όφελος σχεδόν €1 δις, ενώ η 
κατάλληλη προώθηση της οικολογικής οδήγησης αναμένεται να προκαλέσει 
όφελος €1δις τη στιγμή που το κόστος για την Πολιτεία θα είναι ελάχιστο.  

 Το μεγάλο πλεονέκτημα από την εφαρμογή μέτρων για τις ΑΠΕ και την 
εξοικονόμηση ενέργειας αφορά κυρίως τις νέες θέσεις εργασίας που πρόκειται 
να δημιουργηθούν. Έτσι η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης στα κτίρια 
αναμένεται να φέρει έως 215.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η διείσδυση των 
ΑΠΕ κατά 35% στο ενεργειακό μείγμα θα προσθέσει επιπλέον 30.000 νέες 
θέσεις. Βασική προϋπόθεση για τις ΑΠΕ θα αποτελέσει η δημιουργία εγχώριας 
βιομηχανίας παραγωγής εξοπλισμού (ανεμογεννήτριες, φ/β πλαίσια). 

 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Αγωνιστήκαμε για τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων, στο μέτρο του 
δυνατού εντός των ορίων του νομικού πλαισίου. Χάρη στις δικές μας πιέσεις, οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα επωφεληθούν από περισσότερους 
χρηματοδοτικούς πόρους για  έρευνα, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».  
 
Προλειάναμε το έδαφος για την ευέλικτη μείωση του ποσοστού  
συγχρηματοδότησης των Περιφερειακών Ταμείων για τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, ενώ παράλληλα τα παροτρύναμε να 
χρησιμοποιούν τα κονδύλια με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προς όφελος 
των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής.  
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Πετύχαμε να εισαχθούν οι αρχές της πρόληψης και της προσέγγισης του 
οικοσυστήματος στα σχέδια και στα μέτρα αποκατάστασης μετά από φυσικές 
καταστροφές, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλληλεγγύης. 
 
Πετύχαμε επίσης να κάνουμε λίγο πιο πράσινα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, αλλά και να ενισχυθεί αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική 
συνοχή και την κοινωνική ένταξη μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΧΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
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3. ΚΛΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 
Το ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας είναι ξεπερασμένο, πανάκριβο και επιβλαβές 
για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αν και είμαστε μια χώρα με άφθονο ήλιο 
και άνεμο, βρισκόμαστε στις χαμηλότερες θέσεις σε ότι αφορά τη χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
φορείς έχουν υλοποιήσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι ένα μέλλον με 100% 
ενέργεια από ΑΠΕ είναι εφικτό μέχρι το 2050. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το υπέρογκο κόστος που πληρώνουμε ήδη 
και θα πληρώνουν οι επόμενες γενιές αν δεν αναλάβουμε δράση.  
 
Διάβασε περισσότερα: 
 
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ... 
 
Η Ελλάδα φιλοξενεί μερικές από τις πιο ρυπογόνες δραστηριότητες στην Ευρώπη 
που σχετίζονται με παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη (βλ Πτολεμαΐδα). Ο καρκίνος, 
οι θάνατοι και οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν στις γύρω περιοχές και οι 
ελάχιστες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν μπορούν να αντισταθμίσουν 
αυτό το βαρύ τίμημα.  
 
Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες και 
αμφιλεγόμενες πολιτικές και η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  
 
Προτείνουμε να γίνουν πολύ καθαρότερες πολιτικές επιλογές, στις οποίες μπορούν 
να συνδράμουν αλληλέγγυες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, με σκοπό τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και την επίλυση τόσο θεσμικών θεμάτων όσο και 
προβλημάτων χρηματοδότησης. 
 
Σύμφωνα με μελέτες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, αν δεν αναλάβουμε άμεσα 
ουσιαστική δράση το ΑΕΠ της Ελλάδος θα μειωθεί, σε ετήσια βάση, κατά 2% το 
2050 και κατά 6% το 2100. Το συνολικό κόστος του Σεναρίου Μη Δράσης για την 
ελληνική οικονομία, για το χρονικό διάστημα έως το 2100 ανέρχεται στα 701 
δισεκατομμύρια ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2008). 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει υιοθετήσει συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ), την προώθηση των 
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ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020, γνωστοί ως 20-20-20, που 
προβλέπουν: 
• Υποχρεωτική συνολική μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε επίπεδο ΕΕ κατά 20% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990. 
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% το 2020. 
• Υποχρεωτική συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 20% στην τελική ενεργειακή κατανάλωση 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Ακόμη και αυτοί οι στόχοι που  φαντάζουν απλησίαστοι για την  ζοφερή ελληνική 
πραγματικότητα της κρίσης, και πάλι δεν είναι αρκετοί, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω 
από τους 2 βαθμούς Κελσίου και να μην δημιουργήσουμε μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.  
 
Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων 20-20-20, για 
την Ελλάδα ο συνολικός στόχος εκπομπών είναι 122 εκατομμύρια τόνοι το 2020, 
μείωση 10% δηλαδή σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Όσον αφορά στις εκπομπές 
ΑΦΘ από τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας ρύπων 
(μεταφορές, κτίρια, υπηρεσίες, μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γεωργικός 
τομέας, απορρίμματα, κλπ.), κάθε Κράτος-Μέλος έχει προκαθορισμένους στόχους 
μείωσης των εκπομπών, οι οποίοι κυμαίνονται από -20% για τα πλέον πλούσια 
Κράτη-Μέλη έως και +20% για τα λιγότερο ανεπτυγμένα μέλη της Ένωσης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να πετύχει έναν ιδιαίτερα συντηρητικό στόχο 
μειώνοντας τις εκπομπές ΑΦΘ από τους τομείς που δεν εμπίπτουν στο σύστημα 
εμπορίας κατά μόλις 4% το 2020 σε σχέση με τις εκπομπές του 2005. Ο εθνικός 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για το 2016 ανέρχεται συνολικά στα 16,46 
ΤWh/έτος ενώ το ενδιάμεσο έτος 2010 επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 9,24 ΤWh.  
 
Σχετικά με τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή η Ελλάδα έχει ως στόχο 
το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να φθάσει το 
18% το 2020 από περίπου 6,9% το 2005. Μάλιστα, με το Νόμο 3851/2010  ο στόχος 
αυτός αυξήθηκε στο 20%, επιδιώκοντας ουσιαστικά τον τριπλασιασμό του μεριδίου 
των ΑΠΕ μέσα σε μια δεκαετία, ενώ στην ηλεκτροπαραγωγή το μερίδιο των ΑΠΕ 
πρέπει να φτάσει το 40%. Το κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων σε ΑΠΕ για την 
υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου προβλεπόταν (το 2010) να είναι 15,7 δισ. ευρώ, 
επί συνόλου 22,3 δισ. για όλη την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ το κόστος των εκπομπών 
CO2 προβλεπόταν να είναι 7,6 δισ. ευρώ. 
 
Τον Απρίλιο του 2012 υιοθετήθηκε ο Οδικός Χάρτης Ενέργειας για το 2050  
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη μιας σειράς βασικών παραμέτρων (οικονομική 
δραστηριότητα ανά κλάδο, διεθνείς τιμές καυσίμων, τιμές CO2, επίπεδο χρήσης 
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λιγνίτη, κ.α.). Η μελλοντική εικόνα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος μπορεί 
να συνοψισθεί στα παρακάτω 10 σημεία:  
1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 ως 
προς το 2005.  
2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των 
εμπορικά ώριμων τεχνολογιών. 
3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050. 
4. Σταθεροποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των 
μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και 
τριτογενή τομέα.  
6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών. 
7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 
31% - 34% μέχρι το 2050. 
8. Κυρίαρχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής 
απόστασης (45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής 
τροχιάς. 
9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού 
αποθέματος και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα.  
10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων. 
 
Παρόλα αυτά, οι πολιτικές που στήριζαν την εξοικονόμηση ενέργειας 
οπισθοδρομούν αντί να πρωτοστατούν. Για παράδειγμα η υποχρεωτική, από τη 
νομοθεσία, τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για την θέρμανση νερού έχει 
καταργηθεί. Παρότι οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και η ελληνική βιομηχανία 
θερμοσίφωνων σημαντική και ήδη παρούσα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.  
 
Επίσης, μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ που είναι διαθέσιμο για έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κτιριακό τομέα, όπου καταναλώνεται πάνω από το ένα τρίτο της 
συνολικής ενέργειας παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην απορρόφησή του με 
τον τραπεζικό τομέα να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό.  
 
Η ελληνική οικονομία είναι η πιο σπάταλη και ρυπογόνος μεταξύ των «παλιών» 
χωρών της ΕΕ. Για κάθε ευρώ του ΑΕΠ η Ελλάδα εκπέμπει τα περισσότερα αέρια 
του θερμοκηπίου, ενώ βρίσκεται 21 ποσοστιαίες μονάδες πάνω και από το μέσο 
όρο των κρατών-μελών της EΕ-28. Η Ελλάδα κάθε χρόνο ξοδεύει 700 εκατομμύρια 
ευρώ για εισαγωγές μαζούτ και ντίζελ για την ηλεκτροδότηση των νησιών του μη 
διασυνδεδεμένου συστήματος παρά το πολύ πλούσιο δυναμικό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά. 
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ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ, Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ, Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΝΟΥΝ 
ΖΩΗ 
 
Τι προτείνουμε 
 
Να περάσουμε σταδιακά μέχρι το 2050 από το πετρέλαιο και τον λιγνίτη σε ένα 
ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, με τρόπο επωφελή για τις κοινωνίες και το περιβάλλον. Να 
επενδύσουμε αυτόν τον πλούτο που θα παραχθεί από την "πράσινη" ενέργεια στην 
τοπική οικονομία, τις κοινωνικές πολιτικές και την απασχόληση: 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030 και 
κατά τουλάχιστον 80% μέχρι το 2050, ώστε να κρατήσουμε την κλιματική 
αλλαγή σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα (αύξηση μέσης θερμοκρασίας μέχρι +2 
βαθμούς Κελσίου). 

 Αύξηση του μεριδίου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο 45% του συνόλου 
ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2030 και στο 85%-100% μέχρι το 2050, ώστε να 
μειώσουμε τις εισαγωγές πετρελαίου και να μετατρέψουμε σε κοινωνικές 
επενδύσεις τον πλούτο που θα παράγεται από την ενέργεια, μέσω τοπικών 
κυρίως ΜΜΕ και συνεταιρισμών. 

 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
40% μέχρι το 2030 και κατά 80% μέχρι το 2050, τόσο για τις κατοικίες, 
ξεκινώντας από τα νοικοκυριά που είναι αντιμέτωπα με "ενεργειακή φτώχεια", 
όσο και τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ ώστε να βελτιώσουν τα οικονομικά 
αποτελέσματά τους και τη βιωσιμότητά τους. 

 Αποεπένδυση σε ότι αφορά την εξόρυξη υδρογονανθράκων και μεταλλευμάτων 
από ανοιχτά ορυχεία, καμία σκέψη για χρησιμοποίηση  μη αξιοποίηση 
πυρηνικής ενέργειας. Αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις 
εξορύξεις και διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας από 
γεωθερμία μέσα στις εγκαταλειμμένες στοές. Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων 
ορυχείων για πολιτιστικές εκθέσεις και επαγγέλματα που δίνουν εναλλακτικές 
λύσεις στους άνεργους.   

 
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ, ΟΧΙ ΒΡΩΜΙΚΗ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ 
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 
Πώς βλέπουμε να προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες 
πηγές: 

 Εθνικός σχεδιασμός και σχεδιασμός σε κάθε περιφέρεια για την απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα σταδιακά μέχρι το 2050 καθώς και χωροταξικός 
σχεδιασμός για τις διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που μπορεί να 
αξιοποιηθούν περιφερειακά και τοπικά. 
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 Έμφαση στην οικιακή- κοινοτική- συνεταιριστική- τοπική παραγωγή ενέργειας 
και όχι σε βιομηχανικές μονάδες ΑΠΕ. Σε κάθε επένδυση παραγωγής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές πρέπει να συμμετέχει η τοπική κοινωνία σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30%. 

 Βελτίωση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου για οικιακή- κοινοτική- 
συνεταιριστική  παραγωγή ενέργειας. Παροχή φορολογικών και άλλων 
κινήτρων. 

 Εκπόνηση προγράμματος για ένα εκατομμύριο ηλιακές στέγες μέχρι το 2030.  

 Δημοψήφισμα για όλα τα μεγάλα (Βιομηχανικής κλίμακας) ενεργειακά έργα,  
ιδιαίτερα στις νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές. 

 Απλούστευση και προτεραιότητα στην δημιουργία τοπικών σχημάτων 
παραγωγής και διανομής πράσινης ενέργειας. 

 Προώθηση και εφαρμογή "έξυπνων δικτύων" με προτεραιότητα στις νησιωτικές 
περιοχές. Τα δίκτυα διανομής ενέργειας να μετασχηματιστούν για να 
προσαρμοστούν στους στόχους για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Να 
εξεταστούν οι δυνατότητες και προϋποθέσεις για περάσουν στον έλεγχο των 
περιφερειακών και τοπικών κοινωνιών.    

 Συστήματα τηλεθέρμανσης με χρήση ΑΠΕ μέσω δημοτικών μη κερδοσκοπικών 
κοινωνικών κοινοπραξιών. 

 Εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας και μετατροπής κτιρίων: 
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (οικίες, δημόσια κτήρια), βελτίωση 
ενεργειακής αποδοτικότητας και παροχή κατάλληλων κινήτρων, , αξιοποιώντας 
τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής. Υποχρεωτικός παθητικός σχεδιασμός στα νέα κτήρια και 
κατασκευή κτηρίων μηδενικών εκπομπών (10% των κτιρίων μέχρι το 2020 και 
30% μέχρι το 2050), χρήση βιομάζας για θέρμανση. Χρήση αποδοτικών 
ηλεκτρικών συσκευών και βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις που περιλαμβάνουν  
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. 

 Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να μετασχηματιστούν για να 
προσαρμοστούν στους στόχους για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να 
περάσουν στον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών για να διαχειρίζονται σε επίπεδο 
Περιφέρειας. 

 Συμμετοχικό Αναπτυξιακό Πλάνο με ορίζοντα το 2030-2050 για μια οικονομία 
απεξαρτημένη από τον άνθρακα, με έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία από 
ΑΠΕ, τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και την οικολογική καινοτομία. 

 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Το σημαντικότερο επίτευγμα της Ομάδας των Πρασίνων/ήταν η διαπραγμάτευση 
της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, η οποία θεσπίζει στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη με ορίζοντα το 2020.  
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Παρά το γεγονός ότι ο στόχος της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 
αποδυναμώθηκε στο Συμβούλιο, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου. 
Επιδιώξαμε επίσης τη διάθεση μεριδίου της τάξεως του 85% από τα ερευνητικά 
κονδύλια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στον τομέα της ενέργειας για τη 
διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα.  
 
Στηρίζαμε με όλους τους τρόπους την  διοχέτευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ (από το Ταμείο Συνοχής και σε κατοικίες ώστε 
να αντιμετωπιστεί η “ενεργειακή φτώχεια”.  
 
Επιπλέον, διασφαλίσαμε ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές που χρηματοδοτούνται μέσω 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θα συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τους στόχους για το κλίμα της ΕΕ, καθώς και ότι τα κράτη μέλη θα 
μπορούν να ενσωματώνουν το περιβαλλοντικό κόστος στα συστήματα διοδίων για 
τα φορτηγά.  
 
Διατυπώσαμε νέες ιδέες για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και η στρατηγική 
μας για την αναγέννηση της βιομηχανίας και μια βιώσιμη Ευρώπη κέρδισε την 
πλειοψηφία.  
 
Τέλος, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ομάδα μας παραμένει η ισχυρότερη 
φωνή αντίδρασης στην υδραυλική ρωγμάτωση για την εξαγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Υποστηρίζουμε π.χ. 
αυστηρότερες προσομοιώσεις σε ακραίες καταστάσεις.  
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ 
 
Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας, αν δεν το προστατεύσουμε θα πέσει να 
μας πλακώσει. Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η δραματική μείωση της 
βιοποικιλότητας, οι κλιματικές αλλαγές και η ρύπανση είναι απόρροια ενός 
οικονομικού μοντέλου που βασίστηκε στην αδιέξοδη λογική για αύξηση του ΑΕΠ.  
 
Τα όρια της «ανάπτυξης» στον πλανήτη Γη που μας φιλοξενεί είναι πεπερασμένα. 
Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας, το μοντέλο ανάπτυξης και τις 
καταναλωτικές μας συνήθειες στη φέρουσα ικανότητα στα φυσικά όρια του 
πλανήτη για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Η κοινωνική ευημερία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα του 
πλανήτη να συντηρήσει τον πολιτισμό μας. Το περιβάλλον το έχουμε κληρονομήσει 
από τα παιδιά μας, ας μην υποθηκεύσουμε περαιτέρω το μέλλον τους.  
 

Διάβασε περισσότερα: 
 
Καταστρέφουμε τον παράδεισο όπου ζούμε 
Ακόμα και πριν από τη κρίση το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας στηρίχθηκε στη 
τσιμεντοποίηση και τα παράνομα μπαζώματα των ποταμών και της ακτογραμμής.  
Η έλλειψη χωροταξικού σχεδίου, δασολογίου και κτηματολογίου είχαν ως 
αποτέλεσμα ένα όργιο πολεοδομικών παρανομιών με τη κρυφή συγκατάθεση και 
ενίοτε τον χρηματισμό των διοικούντων.  
 
Η χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών  επηρέασε σε σημαντικό βαθμό 
την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ έχει προκαλέσει την 
οπισθοδρόμηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  
 
Στους όρους του Μνημονίου περιλαμβάνεται η μεγάλης έκταση αποκρατικοποίηση/ 
ιδιωτικοποίηση δημόσιων εκτάσεων φιλέτων, αλλά και υπηρεσιών κοινωφελούς 
χαρακτήρα (νερό και ρεύμα).  
 
Οι ελληνικές θάλασσες στερεύουν από ψάρια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα 
έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.  
 
Ο περιβαλλοντικός έλεγχος έχει μειωθεί δραματικά με fast track διαδικασίες, οι 
ακτές και τα δάση καταστρέφονται στο όνομα της ανάπτυξης, οι φυσικοί πόροι 
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λεηλατούνται, το πετρέλαιο και ο χρυσός έγιναν το νέο άλλοθι για κερδοσκοπία εις 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος.  
 
ΟΠΟΥ ΑΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ ΜΥΡΙΖΕΙ 
 
Τι προτείνουμε 
 
Προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας και φυσικών προστατευόμενων 
περιοχών, αποεπένδυση ρυπογόνων και μη φιλικών προς το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων: 
 Περιβαλλοντικοί φόροι με ανταποδοτικά οφέλη.  
 Αυστηρή εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων και ο χρήστης πληρώνει”, καθώς και 

της υποχρεωτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 Καταπολέμηση περιβαλλοντικού εγκλήματος.  
 Χρηματοδότηση και επέκταση δικτύου Natura 2000. Κατάργηση της 

συγχώνευσης, αποκέντρωση, επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση των 
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Εκτεταμένο πρόγραμμα 
προστασίας υγροτόπων-βιοτόπων.  

 Επανεξέταση μεγάλων κατασκευαστικών έργων (δρόμοι, φράγματα, εκτροπές 
ποταμών) υπό το πρίσμα της σχέσης κόστους/οφέλους και ανακατεύθυνση των 
κονδυλίων σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον (διαχειριστικά) έργα.  

 Κοινωνικοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης, 
σύσταση μη-κερδοσκοπικών διαδημοτικών επιχειρήσεων κοινωφελούς σκοπού 
για τη διαχείρισή τους, στα πρότυπα του μοντέλου που προτείνει η Κίνηση 136 
της Θεσσαλονίκης. 

 Άμεση ολοκλήρωση του κτηματολογίου, του δασολογίου/δασικών χαρτών με 
επίλυση των αδικιών, βελτίωση εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και 
επικαιροποίηση τομεακών χωροταξικών σχεδίων. 

 Αποκατάσταση των  βεβαρημένων περιοχών και καινοτόμα μέτρα για τον 
περιορισμό της ρύπανσης από τη βιομηχανία.  

 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, 
διαχωρισμός στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση κλπ σε επίπεδο Δήμου/ 
Περιφέρειας. Περιφερειακά και Δημοτικά προγράμματα μηδενικών αποβλήτων.    

 Δημιουργία πράσινων νησίδων σε κάθε πόλη καθώς και εκτεταμένων δικτύων 
πάρκων και χώρων πρασίνου. Αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων και πρώην 
στρατοπέδων για τη δημιουργία πάρκων και αστικών αγρόκηπων. 

 Οριστικοποίηση και θεσμική θωράκιση της γραμμής αιγιαλού όπου δεν 
περιορίζεται η ελεύθερη πρόσβαση και απαγορεύεται η δόμηση. Οριστικοποίηση 
των σχεδίων πόλης των δήμων. 

 Θεσμική (νομική) θωράκιση όλων των Περιφερειών απέναντι στη καλλιέργεια 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και δραστικός περιορισμός της χρήσης 
χημικών στη γεωργία.  
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ΔΩΣΑΜΕ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΨΑΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ 
 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Η μεγαλύτερή μας επιτυχία ήταν η ψήφιση της ΚΑλΠ. Με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να κατακτά για πρώτη φορά ισότιμη θέση με το Συμβούλιο όσον 
αφορά τόσο στην μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) όσο και τη 
μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).  
 
Η αναθεωρημένη ΚΑλΠ έθεσε τέλος στην υπεραλίευση και όρισε ότι το ανώτατο 
όριο αλίευσης είναι αυτό που καθιστά δυνατή την αποκατάσταση των ιχθυ-
αποθεμάτων. Αντί να επιτρέψει στους εθνικούς στόλους να συνεχίσουν να 
αλιεύουν σύμφωνα με τις ιστορικές ποσοστώσεις, εξάρτησε τις ποσοστώσεις από 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.  
 
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εισαγάγαμε 
τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο τον περιορισμό των 
μονοκαλλιεργειών και τη διατήρηση ενός ορισμένου ποσοστού γεωργικών 
εκτάσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας.  
 
Η Ομάδα των Πρασίνων πρωτοστάτησε στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα, εισήγαγε στη νομοθεσία για τα βιοκτόνα και τα 
τρόφιμα αυστηρές διατάξεις για τα νανο-υλικά και εξασφάλισε την προστασία των 
μελισσών από ορισμένα νεο-νικοτινοειδή φυτοφάρμακα.  
 
Καταβάλαμε επίπονες προσπάθειες για την ενίσχυση των αντιστάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πιέσεις της γεωργικής βιομηχανίας για διευκόλυνση 
της πρόσβασης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην αγορά και 
πετύχαμε την ενίσχυση των προϋποθέσεων.  
 
Συγκεντρώσαμε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών από  ευρωβουλευτές (77) 
ώστε να καταθέσουμε μομφή στην Κομισιόν αν τολμήσει και εγκρίνει την 
καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού 1507.  
 

Πρωτοστατήσαμε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για περισσότερη 
δημοκρατία στην ΕΕ με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την επιτυχία της 
κινητοποίησης κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού.  
 
Στην Επιτροπή Αναφορών, στηρίξαμε τον αγώνα των πολιτών που διαμαρτύρονταν 
στον ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές, τα χημικά απόβλητα στην περιοχή 
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Huelva της Ισπανίας και τη ρύπανση που προκαλεί το εργοστάσιο χαλυβουργίας 
στον Τάραντα της Ιταλίας.  
 
Τέλος, με τη μεταρρύθμιση των κανόνων στον τομέα των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), συμβάλαμε στο κλείσιμο του κύκλου των 
πρώτων υλών μέσω του περιορισμού των εξαγωγών αυτών των αποβλήτων σε μη 
βιομηχανοποιημένες χώρες. 
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5. ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ  
 
Στην Ελλάδα της κρίσης οι δημόσιες δομές υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
έχουν καταρρεύσει, η θνησιμότητα έχει αυξηθεί και μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
πάσχει από κατάθλιψη. Τα οικονομικά συμφέροντα των φαρμακευτικών 
βιομηχανιών καθορίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα νοσοκομεία και τους 
ιατρούς, ενώ η εμπορευματοποίηση τη ιατρικής προκάλεσε επαχθή φαινόμενα 
όπως η παραοικονομία με το φακελάκι, αλλά και την πρωτιά της Ελλάδας σε 
καισαρικές γέννες. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της υγείας είναι προ των πυλών αν δεν 
προστατεύσουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό.  
 
Την ίδια στιγμή η ομοιοπαθητική ιατρική, οι εναλλακτικές και φυσικές θεραπείες 
αντιμετωπίζονται ακόμα σαν τσαρλατανισμοί, ενώ το δικαίωμα της γυναίκας σε 
φυσική γέννα οδηγείται στο δικαστήριο. 
 
 Όπως μας ενδιαφέρει τι αέρα αναπνέουμε και τι νερό πίνουμε, έτσι θα έπρεπε να 
μας ενδιαφέρει και τι φαγητό τρώμε, κάτι που  ορίζει την υγεία μας. Πολλοί Έλληνες 
εγκατέλειψαν τη παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και υιοθέτησαν το γρήγορο 
και λιπαρό φαγητό με αποτέλεσμα να αυξηθούν δραματικά τα ποσοστά 
παχυσαρκίας και όλων των συνεπακόλουθων παθήσεων.      
 

Διάβασε περισσότερα: 
 
Η υγεία μας στα χέρια των πλασιέ βιβλίων... 
Την περίοδο της κρίσης η τύχη της δημόσιας υγείας έχει αφεθεί στα χέρια 
τηλεοπτικών πλασιέ βιβλίων. Η συνταγή είναι γνωστή. Εγκατάλειψη, 
υποχρηματοδότηση και εγκληματική αδιαφορία για να υποβαθμιστούν οι δημόσιες 
δομές και να περάσουν στα χέρια ιδιωτών.  
 
Αντί να αντιμετωπιστεί με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο η διαφθορά στις 
δημόσιες προμήθειες και οι παράνομες πρακτικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
ελέγχου, προτιμήθηκε η συνταγή της κοινωνικά ανάλγητης λιτότητας, των 
δραματικών περικοπών και της αποσύνθεσης.  
 
Η διάλυση του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, η δραματική μείωση των δαπανών, η κατάρρευση των 
δημόσιων δομών υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τις επιδιώξεις τις Φαρμακευτικής βιομηχανίας και του Ιατρικού 
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κατεστημένου. Η δημόσια υγεία όμως δεν είναι ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει 
εμπόρευμα! 
 
Στο βωμό της κερδοσκοπίας, της λιτότητας και της βιομηχανοποίησης έχει 
θυσιαστεί όμως και η διατροφή μας. Η κακή διατροφή, το στρες της 
καθημερινότητας, η φτώχεια και οι κακές συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν τις 
παθήσεις, τους πρόωρους θανάτους και το κόστος περίθαλψης. Επειδή είμαστε 
αυτό που τρώμε πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη διατροφή σαν ένα μέσο αυτό-ίασης 
και αυτοδιαχείρισης τη υγείας.  
 
ΑΣΕ ΤΗ ΤΡΟΦΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΟΥ Η ΤΡΟΦΗ ΣΟΥ 
 
Τι προτείνουμε 
 

 Λειτουργία σε κάθε Δήμο κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου. 
Διοικητική αποκέντρωση των δομών υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  

 Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεϊατρικής, προληπτικής ιατρικής και βοήθειας στο 
σπίτι σε επίπεδο περιφέρειας.    

 Αυστηρός  κοινωνικός έλεγχος, με δημοσιοποίηση και διαφάνεια των 
νοσοκομειακών δαπανών. Διαφανείς διαγωνισμοί για τι προμήθειες. Σύγκριση 
κόστους με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

 Θεσμοθέτηση και ενίσχυση της προληπτικής- φυσικής- αφάρμακης ιατρικής, της 
ομοιοπαθητικής και άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών. 

 Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και καθιέρωση του θεσμού 
του οικογενειακού γιατρού με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.  

 Ακύρωση των συγχωνεύσεων των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων 
υγείας. Επαρκής στελέχωσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κάλυψη 
των αναγκών σε απαραίτητο εξοπλισμό.  

 Άμεση, δωρεάν πρόσβαση σε ανέργους, απόρους, χαμηλοσυνταξιούχους και 
ευπαθείς ομάδες σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

 Ανάπτυξη Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του πληθυσμού από την Αυτοδιοίκηση, 
τα σχολεία και τα Κέντρα Υγείας σε ζητήματα πρόληψης και διατροφής. Η 
εκπαίδευση του πληθυσμού στο να υιοθετήσει υγιείς συμπεριφορές και στάσεις 
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε εξοικονόμηση πόρων. 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, κλινικής χορήγησης ουσιών και 
υποκαταστάτων, σταδιακής απεξάρτησης, επανένταξης και υγειονομικής 
φροντίδας τοξικοεξαρτημένων ατόμων. 

 Πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως στο σύστημα υγείας (ανασφάλιστοι, μετανάστες 
κλπ). 

 Θέσπιση σχολικού συσσιτίου με βιολογικά τοπικά προϊόντα και βελτίωση της 
ποιότητας των σχολικών καντινών. Ευαισθητοποίηση μαθητών για τη σωστή 
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διατροφή και δημιουργία σχολικών αγρόκηπων με βιολογικές καλλιέργειες.  

 Ενίσχυση των ομάδων που συγκεντρώνουν τα φαγητά που περισσεύουν από τα 
εστιατόρια και τους φούρνους κ.ο.κ. και προσφέρονται σε συσσίτια και κοινωνικά 
παντοπωλεία. Ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφής από οικίες, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ.  Αν επαναδιανέμαμε την τροφή που πετιέται, δεν 
θα πεινούσε κανείς! 

 
Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ  
 
Ο οικολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας που οραματιζόμαστε προϋποθέτει 
τον απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις προσωπικές 
ελευθερίες, στο προσωπικό απόρρητο, τα ευαίσθητα δεδομένα, καθώς και στην 
εμβάθυνση και εμπέδωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  
 
Διάβασε περισσότερα: 
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την συστηματική καταπάτηση των βασικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η μια πλευρά είναι η στέρηση ρεύματος, νερού, 
τροφής και στέγασης. Η άλλη  η άνευ προηγουμένου καταστολή και ο περιορισμός 
των ελευθεριών όσων αντιδρούν με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας αλλά 
και την ομογενοποιημένη κυρίαρχη κουλτούρα. Η ατιμωρησία των αστυνομικών 
που χτυπούν διαδηλωτές ή μετανάστες θεωρείται πλέον δεδομένη ενώ στα σώματα 
ασφαλείας κυριαρχούν εξτρεμιστικά εθνικιστικά στοιχεία. Η βία έχει γίνει 
καθημερινό και δομικό φαινόμενο.  
 
Στο όνομα της ασφάλειας και της τάξης καταπατούνται βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε, της προστασίας της 
προσωπικής ζωής, του προσωπικού απορρήτου, των προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τις υποκλοπές, της 
απαγωγές και παράνομες μεταγωγές υπόπτων, τη ζαρντινιέρα, τα πράσινα 
παπούτσια, τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων, την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου ή τα καθημερινά “μεμονωμένα” περιστατικά που είναι  
εκατοντάδες;   
 
Η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιήθηκε από το σύστημα και τις συντηρητικές κυβερνήσεις 
για να περάσουν ακραία κατασταλτικά μέτρα που μερικά χρόνια πριν θα φαίνονταν 
αδιανόητα. Τα δικαιώματα των ευπαθών ομάδων (Ρομά, φυλακισμένοι, 
τοξικοεξαρτημένοι, ΛΟΑΤ, αντιρρησιών συνείδησης και μεταναστών) καταπατούνται 
βάναυσα και συστηματικά.  
 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 
 
Τι προτείνουμε 
 

 Εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας, εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
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δικαιώματα, κάθαρση της αστυνομίας από εξτρεμιστικά εθνικιστικά στοιχεία.  

 Σταδιακή κατάργηση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας με ταυτόχρονη 
διεύρυνση του θεσμού της εναλλακτικής πολιτικής- κοινωφελούς θητείας σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων 
των αντιρρησιών συνείδησης.   

 Κατάργηση των δαπανηρών, αναχρονιστικών και αντιπαιδαγωγικών μαθητικών 
και των στρατιωτικών παρελάσεων. 

 Εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος και του δικαστικού σώματος.    

 Αλλαγή του νόμου περί ναρκωτικών, αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών. 
Θεραπεία- περίθαλψη και επανένταξη όλων των τοξικοεξαρτημένων. 
Αξιοποίηση καλών πρακτικών όπως της Πορτογαλίας, της Ελβετίας, της 
Ολλανδίας, του Βελγίου, της Σλοβενίας, της Τσεχίας. 

 Νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς, θεραπευτικούς και 
βιομηχανικούς σκοπούς κατά τα πρότυπα του μοντέλου της Ουρουγουάης, με 
έμφαση στη κρατικά ελεγχόμενη παραγωγή και διάθεση, το δικαίωμα στην 
αυτοκαλλιέργεια και τη θέσπιση μη κερδοσκοπικών κλαμπ μελών/ 
καταναλωτών. 

 Νομιμοποίηση γάμου ομοφυλόφιλων και αναγνώριση ισότιμων δικαιωμάτων 
συμβίωσης.  

 Αποσυμφόρηση φυλακών, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
σωφρονισμού, εξορθολογισμός του συστήματος απόδοσης ποινών κατ' 
αναλογία με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 Διασφάλιση απορρήτου των επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων και του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.  

 Διασφάλιση των ψηφιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών μέσα από την ευρεία 
χρήση συστημάτων ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτού κώδικα, καθώς και 
ανοιχτών προτύπων και αδειών χρήσης. 

 Θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενίσχυση 
καταναλωτικών ενώσεων. 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ 
ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟ, ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ, ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ, ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑ.  
 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Κατορθώσαμε να κινητοποιήσουμε ευρείες δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών 
κατά της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της 
Παραποίησης/απομίμησης (ACTA), η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 
της ελευθερίας στο διαδίκτυο και του δικαιώματος στο ιδιωτικό απόρρητο.  
 
Κατορθώσαμε να αντισταθούμε στη συμφωνία SWIFT, η οποία ρυθμίζει τη 
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διαβίβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων στις υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και στη 
συμφωνία PNR, βάσει της οποίας διαβιβάζονται προσωπικά στοιχεία επιβατών σε 
κρατικές αρχές. Επικρίνοντας τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία, 
επιστήσαμε την προσοχή στην ανάγκη σεβασμού των βασικών αξιών της ΕΕ, 
ζητώντας μια «ατζέντα επαγρύπνησης» που θα παρακολουθείται από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  
 
Προωθήσαμε ενεργά τους φακέλους για την ίση αμοιβή και εκπροσώπηση των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.  
 
Σε συνέχεια του περιστατικού με την εφημερίδα Sunday Times και της υπόθεσης 
Dalligate, η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ κατόρθωσε να αποσπάσει τη συμφωνία των 
υπόλοιπων ομάδων σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών του 
Ευρωκοινοβουλίου, καθιστώντας τους δεσμευτικούς για τους ευρωβουλευτές 
κανόνες για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια από τους πλέον αυστηρούς 
παγκοσμίως, παρότι ο κώδικας δεν προβλέπει ακόμα ποινικά μέσα κατά της 
δωροδοκίας.  
 

Εξασφαλίσαμε ότι η συζήτηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την 
πειρατεία παραμένει ανοικτή, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 
των διαφόρων θέσεων και συμφερόντων στον τομέα της πολιτιστικής δημιουργίας. 
 
Η ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ, ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
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7. ΝΕΟΛΑΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ 
 
Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που θα πρέπει να παρέχετε 
σε όλους ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Οι νέοι είναι το μέλλον 
αυτής της χώρας και αυτοί που θα μας βγάλουν από τη κρίση. Πρέπει να τους 
δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια γι αυτή τη προσπάθεια και να επενδύσουμε 
ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας. Οι νέοι εκτός από 
εκπαίδευση και παιδεία χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, να τους 
εμπνεύσουμε, να τους μεταφέρουμε όραμα και αισιοδοξία, να τους αφήσουμε να 
εκφραστούν και να αναζητήσουν ελεύθερα μια καλύτερη ζωή. Οι νέοι πρέπει να 
λαμβάνουν μέρος ενεργά στις αποφάσεις που τους αφορούν, να αποφασίζουν για 
το μέλλον που τους ανήκει και να ακολουθούν μια εργασία που να τους εκφράζει 
και να τους γεμίζει ψυχικά.  
 
Διάβασε περισσότερα: 
Τα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια ενώ κάποτε παρείχαν ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο σπουδών, έχουν πλέον απαξιωθεί. Οι κτηριακές υποδομές ρημάζουν και 
δεν είναι επαρκείς, η εκπαιδευτική ύλη είναι ξεπερασμένη και εμμένει σε 
ιδεοληψίες αντί για αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση, ενώ το διδακτικό 
προσωπικό είναι ανεπαρκές αριθμητικά και πενιχρά αμειβόμενο. Είμαστε από τις 
ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εξωσχολικής συμπληρωματικής 
εκπαίδευσης (φροντιστήρια) και σχολικής παραοικονομίας, ενώ σε άλλες χώρες οι 
μαθητές δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου με τα μαθήματά τους εκτός 
σχολείου. Ο ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι είναι πολύ περιορισμένος ακόμα και για 
τις μικρότερες τάξεις του σχολείου, ενώ η εκπαιδευτική ύλη δεν προάγει τη 
δημιουργία, τη κριτική σκέψη και τη σύνθεση. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
και η τεχνική κατάρτιση είναι ανεπαρκής, όπως και οι μη-τυπικές μορφές 
διδασκαλίας. Στην Ελλάδα της κρίσης η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 60% και 
η μόνη βιώσιμη διέξοδος για πολλούς από αυτούς είναι η μετανάστευση σε μια 
ξένη χώρα, κυρίως της Ευρώπης.   
 
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ... 
 
Τι προτείνουμε: 

 Δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (Εγγυήσεις για τη Νεολαία, 
κεφάλαια εκκίνησης για ίδρυση εταιριών). 
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 Δημιουργία γραφείων διασύνδεσης, κόμβων συμβουλευτικής καθοδήγησης και 
επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και θερμοκοιτίδων φιλοξενίας 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε κάθε Δήμο. 

 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε κάθε Δήμο. 

 Αναδιάρθρωση και αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σχολείων, 
αξιολογώντας αντικειμενικά και ουσιαστικά την ύλη και τις μεθόδους 
διδασκαλίας, με σκοπό την ουσιαστική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση, τη 
δημιουργία υπεύθυνων ενεργών πολιτών, στη βάση καλών πρακτικών από την 
Ευρώπη (Σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία). 

 Αντικατάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών με ένα μάθημα για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και της θρησκείες όλου του κόσμου. 

 Ολοκληρωτική αποσύνδεση Λυκείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης. Κατάργηση των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής 
κατεύθυνσης από τις μικρές ηλικίες που θα λαμβάνει υπόψη τις δεξιότητες και 
τις κλίσεις των μαθητών/μαθητριών.    

 Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση: 
Ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία, σε κάθε εκπαιδευτική 
βαθμίδα, καθώς και στα Πανεπιστημιακά συγγράμματα. 

 Διπλασιασμός κονδυλίων για την παιδεία, την έρευνα και την εκπαίδευση. 
Επαρκής χρηματοδότηση της διδασκαλίας και της έρευνας και σύνδεση των 
σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων με τις ανάγκες της κοινωνίας και 
της οικονομίας με έμφαση στην πράσινη απασχόληση. 

 Θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον διδασκαλίας και των εναλλακτικών μορφών 
εκπαίδευσης εκτός των σχολικών αιθουσών.  

 Εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της δημοκρατικής και πολιτικής 
διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα. 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης και τεχνικής κατάρτισης στα πράσινα 
επαγγέλματα.   

 Συμμετοχή των μαθητών και των φοιτητών στην αξιολόγηση και τη βελτίωση του 
διδακτικού υλικού και των διδασκόντων, καθώς και τη λειτουργία του σχολείου, 
καθιέρωση σχολικών δημοψηφισμάτων.  

 
ΠΑΡΕ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ 
 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Το 2009 εισαγάγαμε την ιδέα για την παροχή “Εγγυήσεων για τη Νεολαία” σε 
επίπεδο ΕΕ, ώστε οι νέοι που είναι άνεργοι ή τελειώνουν τις σπουδές τους να έχουν 
εργαλεία για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν την κατάρτισή τους.  
 
Η Ομάδα μας  αξιοποίησε την αναθεώρηση των προγραμμάτων κινητικότητας και 
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ανταλλαγών της ΕΕ, όπως το ERASMUS, με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών 
ευκαιριών σε όλους.  
ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΟΝ Η’ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ; ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ! 
 

 

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 
 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ, ΟΛΟΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ, ΟΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ 
 
Η Ελλάδα, ιστορικά, είναι σταυροδρόμι και χωνευτήρι πολιτισμών. Ο πλούτος του 
πολιτισμού μας εγγυάται αυτή ακριβώς την ανάμειξη και συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτισμικών στοιχείων, το πάντρεμα ετερόκλητων πολιτισμών, σε μια πολυποίκιλη 
κουλτούρα.  
 
Τα τελευταία χρόνια κάποιοι καμώνονται ότι η φυλή μας είναι καθαρή και 
αιματολογικά ανώτερη. ..Καθαρές φυλές υπάρχουν μόνο μέσα σε βρώμικα μυαλά, 
θολωμένα από το μίσος για τον συνάνθρωπο και φόβο για το διαφορετικό.  
 
Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διαβούμε για να γίνουμε μια πραγματικά 
πολυπολιτισμική κοινωνία.  
 
Διάβασε περισσότερα: 
Η πολιτιστική πολυμορφία απειλείται από τον κατασκευασμένο,  
παγκοσμιοποιημένο, ομοιόμορφο πολιτισμό. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία μέχρι 
τη δεκαετία του 1990 ήταν αρκετά ομοιογενής και κλειστή.  
 
Η πρώτη μαζική μεταναστευτική είσοδος από χώρες των Βαλκανίων και του πρώην 
ανατολικού μπλοκ έφερε φτηνά εργατικά χέρια, ανάπτυξη και εισόδημα, προϊόν 
εκμετάλλευσης και διακρίσεων, ωστόσο η κοινωνία έδειχνε ότι γίνεται πιο 
πολύχρωμη και ανεκτική στο διαφορετικό.  Από την άλλη ξεκίνησε η άνοδος του 
συντηρητισμού και του εθνικισμού με προμετωπίδα τα συλλαλητήρια για το 
"Μακεδονικό". Αυτός ο «πατριωτικός» εθνικισμός τροφοδότησε τη κούρσα των 
στρατιωτικών εξοπλισμών που συνέβαλε στην εκτόξευση του δημόσιο χρέους των 
εμπόρων οπλικών συστημάτων.  
 
Με τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τους πολέμους στο Ιράκ, το 
Αφγανιστάν, την Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ξεκίνησε ένα πιο 
δυναμικό μεταναστευτικό ρεύμα από ανθρώπους που αναζητούσαν ένα καλύτερο 
αύριο μακριά από τις συγκρούσεις στη χώρα τους.  
 
Η Ευρώπη μπορεί να φαντάζει σαν τη Γη της επαγγελίας για αρκετούς από αυτούς, 
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μετατρέπεται όμως σιγά – σιγά σε απόρθητο φρούριο με εκατόμβες αθώων 
θυμάτων επειδή απουσιάζει μια συνεκτική και σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική. 
Η Ελλάδα ως χώρα εισόδου των μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα στην διαχείρισή τους κυρίως επειδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις επενδύουν 
στο φόβο ενός πλασματικού εξωτερικού εχθρού και στην τεχνητή υποβάθμιση/ 
γκετοποίηση περιοχών για να πέσουν οι τιμές των ακινήτων.  
 
Τι προτείνουμε 
 
Μια κοινωνία ανοιχτή, ανεκτική, πολύχρωμη και πολυπολιτισμική. Κανένας 
άνθρωπος δεν είναι λαθραίος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι και ή δεύτερης 
διαλογής.  
 
Μεταναστευτική πολιτική: 

 Δημιουργία νόμιμων μεταναστευτικών διόδων. 

 Δημιουργία σύγχρονων κέντρων υποδοχής, περίθαλψης και φιλοξενίας 
μεταναστών χωρίς χαρτιά με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 Μαζικό πρόγραμμα αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού των μεταναστών με 
νόμιμη άδεια παραμονής στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία. 

 Αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου, έτσι ώστε να αρκούν 150 ένσημα για την 
ανανέωση της άδειας διαμονής, για την οποία προτείνεται να μην απαιτείται 
σύμβαση εργασίας ή δήλωση του εργοδότη, αλλά απλώς υπεύθυνη δήλωση του 
αλλοδαπού για την κατοικία του. 

 Δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας μετανάστευσης, που να υπάγεται στις 
Περιφέρειες, η οποία θα παραλαμβάνει και θα εκδίδει, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, την άδεια παραμονής. Επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης της 
άδειας συνένωσης, όσον αφορά το θέμα της οικογενειακής επανένωσης. 

 Παροχή ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην 
Ελλάδα εφόσον οι γονείς τους διαμένουν και εργάζονται για τουλάχιστον 5 
χρόνια στην Ελλάδα. 

 Χρηματοδότηση νόμιμων συλλόγων μεταναστών για καλύτερη οργάνωση του 
προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες. 

 Βελτίωση των όρων και των ποσοστών απόδοσης πολιτικού ασύλου σε επίπεδα 
κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 Εξορθολογισμός του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση των 
μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και την ισότιμη ένταξή τους. 

 Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών.  

 Επιμερισμός των αιτούντων πολιτικό άσυλο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Τέχνες και Πολιτισμός:  

 Μείωση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού κατά 50% μέχρι το 2025. 

 Γενναίο πρόγραμμα επενδύσεων σε χώρους τέχνης και πολιτισμού, με στόχο την 
εξαγωγή του πολιτιστικού προϊόντος. Ενίσχυση κρατικών και δημοτικών 
θεάτρων, παραγωγές κινηματογράφου και μη κερδοσκοπικών χώρων 
πολιτισμού. 

 Δημιουργία διαπολιτισμικών κοινωνικών κέντρων σε επίπεδο δήμου. 

 Εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου για τη πνευματική ιδιοκτησία, 
περιορισμός και έλεγχος της ΑΕΠΙ, προώθηση ανοιχτών συστημάτων 
προστασίας της πολιτιστικής δημιουργίας και αδειών χρήσης creative commons.  

 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Παρότι δεν κατορθώσαμε να θεσπίσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύλου που 
θα ισχύει στην  ΕΕ, βελτιώσαμε την κατάσταση των προσφύγων, προσδιορίζοντας 
διάφορα είδη διακρίσεων ως αιτιολογία για τη χορήγηση ασύλου και 
δημιουργώντας μια ομάδα ελέγχου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στο πλαίσιο του οργανισμού ελέγχου 
των συνόρων FRONTEX. 
 
ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΝ  ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
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9. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 
 
Η Ελλάδα μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο σε ότι αφορά τις σχέσεις της Ευρώπης με 
τις Μεσογειακές χώρες, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, αρκεί να 
συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να λειτουργήσει σε αυτό το πλαίσιο αυτοδύναμη σαν 
ισχυρή δύναμη ειρήνης και όχι σαν δορυφόρος της Αμερικής ή της Ρωσίας. Η μόνη 
βιώσιμη διέξοδος είναι η αποστρατικοποίηση και ο αφοπλισμός της Μεσογείου 
από συμβατικά και πυρηνικά όπλα, καθώς και η εγκαθίδρυση ενός κοινού πλαισίου 
συνύπαρξης, καλής γειτονίας και αρμονικής συμβίωσης με αμοιβαίο σεβασμό και 
συνεργασία μεταξύ των χωρών.  
 
Διάβασε περισσότερα: 
 

Η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή φλέγονται. Υποκινούμενες ιστορικές διαμάχες 
καλλιεργούν μόνιμο κλίμα ανασφάλειας και συγκρούσεων. Δεν μπορούμε να 
παραμένουμε απαθείς στον πόλεμο που διεξάγεται στη γειτονιά μας. Δεν 
μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο πολιτικές που στηρίζονται στη διπλωματία των 
όπλων. Μόνο μέσα από την ειρήνη, τη μη-βία και τη συνύπαρξη μπορούμε να 
οραματιστούμε ένα βιώσιμο μέλλον. 
 
Τι προτείνουμε 

 Διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων από την ΕΕ μέσω των διεθνών συμβάσεων 
και της διπλωματίας της ειρήνης. 

 Αποστρατικοποίηση όλων των χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. 

 Ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ με ταυτόχρονη διασφάλιση του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. 

 Απόσυρση όλων των πυρηνικών εργοστασίων και των πυρηνικών όπλων μέσα 
από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων. 

 Λύση με σύνθετη ονομασία για τη ΠΓΔΜ που να σέβεται τον πολιτισμό και την 
κουλτούρα της κάθε χώρας, διακριτή από την Ελληνική Μακεδονία. Με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις, συνεργασία και απομόνωση του εθνικιστικού εξτρεμισμού.  

 Λύση διζωνικού, δικοινοτικού, ομοσπονδιακού χαρακτήρα για την ενοποίηση και 
την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Η Κύπρος ανήκει στους Κύπριους, όχι στους 
Έλληνες, ούτε τους Τούρκους. 
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΒΗ 
ΘΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΨΥΧΩΝ 
 

Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Συμβάλαμε στη διαμόρφωση της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης και του Μηχανισμού Σταθερότητας (ΜΣ) και καταβάλαμε  προσπάθειες για 
τον ορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
 
Υπήρξαμε η κινητήριος δύναμη της θέσης της ΕΕ για την κατάργηση των βομβών 
διασποράς, ζητώντας την πλήρη απαγόρευσή τους.  
 
Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στην 
ατζέντα της ΕΕ. Πρώτοι προβάλαμε επιχειρήματα για την καταπολέμηση των 
υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, τα 
οποία χρησιμοποίησε στη συνέχεια ο Επίτροπος Šemeta.  
 
Μετά την Αραβική Άνοιξη, διαπραγματευτήκαμε την εισαγωγή βελτιώσεων στη 
μεσογειακή μακρο-περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ. 
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10. ΤΙ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΛΟΥΜΕ 
 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
 
Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη ή καλύτερη Ευρώπη; Μια Ευρώπη των Κρατών 
Μελών ή μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη; Σίγουρα χρειαζόμαστε μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη, με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη των αποφάσεων. Μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που μην είναι υποχείριο των τραπεζιτών και των επιθετικών 
funds, αλλά να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον και τους πολίτες 
της.  Δεν θέλουμε μια Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων και διακρίσεων. Μια 
Ευρώπη του αναπτυγμένου βορρά και του αποικιοκρατικού νότου. Μια Ευρώπη 
των ζάμπλουτων και των πάμφτωχων, που θα έχει εξαφανίσει τη μεσαία τάξη. 
Είμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, όχι παθητικοί καταναλωτές, ένα 
πανευρωπαϊκό πολύμορφο κίνημα που απαιτεί να μην λαμβάνονται οι αποφάσεις 
για εμάς χωρίς εμάς. 
 
Διάβασε περισσότερα: 
 

Το Ευρωπαϊκό εγχείρημα αν και ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις δεν κατάφερε 
να συνενώσει πολιτικά, πολιτισμικά και υπερεθνικά τις κοινωνίες και τους πολίτες. 
Το αρχικό διαπολιτισμικό όραμα μετουσιώθηκε σε ένα γραφειοκρατικό γίγαντα με 
πήλινα πόδια. Η Ένωση αρκέστηκε στο να είναι νομισματική χωρίς να υπάρξει 
πολιτική ενοποίηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό έλλειμμα και 
οι πολίτες να αισθάνονται αποξενωμένοι από τους θεσμούς.  
 
Μέχρι πρόσφατα οι αποφάσεις λαμβάνονταν από το μη εκλεγμένο όργανο της 
Κομισιόν και από τις Κυβερνήσεις του Συμβουλίου κάτω από την ισχυρή πίεση των 
οργανωμένων λόμπι, των πολυεθνικών εταιριών και της βιομηχανίας. Με τη Σύνοδο 
τη Λισσαβόνας δόθηκε πλέον η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
συναποφασίζει για το 70% περίπου της νομοθεσίας ενώ από αυτές τις ευρωεκλογές 
ο Πρόεδρος της Κομισιόν θα εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Το ίδιο 
χρειάζεται να συμβεί και για τους Επιτρόπους από κάθε χώρα.  
 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Κοινωνική Ομοσπονδιακή Ευρώπη των πολιτών και όχι των πολυεθνικών και των 
τραπεζών. 
Μια νέα αφήγηση για την Ευρώπη είναι απαραίτητη. Χρειάζεται ένα νέο οραματικό 
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σχέδιο με τους πολίτες και τους νέους πρωταγωνιστές. Για να αντιμετωπιστεί η 
δυσπιστία , η κόπωση , η απάθεια. Αυτή η νέα αφήγηση θα πρέπει να βασίζεται σε 
καλύτερη κατανόηση της κοινής ιστορίας της Ευρώπης, στην αλληλεγγύη και ένα 
θαρραλέο και φιλόδοξο νέο επαναπροσδιορισμό για το μέλλον του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος. 
 
Τι προτείνουμε 
 

 Ενισχυμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων και στο 100% 
της νομοθεσίας. Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

 Σύνταξη νέας Συνθήκης με την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 
των κοινωνικών εταίρων. 

 Έλεγχο και περιορισμό της επιρροής των ομάδων συμφερόντων και των 
βιομηχανικών λόμπι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Δημοκρατικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών οργάνων σε διεθνής συμπράξεις και 
οργανισμούς (πχ Παγκόσμιοι Οργανισμοί Εμπορίου, Υγείας,  G8-G20, κλπ).  

 Ενίσχυση της πολιτικής ενοποίησης- ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, με 
έμφαση στη Κοινωνική συνοχή και ευημερία, τη βιώσιμη Περιφερειακή 
ανάπτυξη, τη κοινωνική πρόνοια, τη προστασία του περιβάλλοντος, της 
δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων- 
ελευθεριών των ανθρώπων και όλων των έμβιων όντων.  

 Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσα από ανοιχτές και ουσιαστικές διαδικασίες 
διαβούλευσης και δημοψηφισμάτων. Ενίσχυση του θεσμού των Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών.  

 Εκλογή όλων των Επιτρόπων από τους πολίτες και δημοκρατικός- κοινωνικός 
έλεγχος των πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.  
 
Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Οι Πράσινοι ήμασταν μία από τις κινητήριες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών και την στηρίξαμε με όλες τις δυνάμεις μας. Οι 
τοποθετήσεις των συμπροέδρων της ομάδας των Πράσινων στο ΕΚ για τη πολιτική 
ενοποίηση, τη θεσμική θωράκιση και τη βιώσιμη έξοδο από την κρίση υπήρξαν 
καθοριστικές στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης και κριτικές απέναντι στις 
ηγεσίες της επιτροπής και του Κοινοβουλίου.  


