
τις εκλογές της 7ης Ιουλίου οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν την ευκαιρία να Σ στηρίξουν ένα «πράσινο» ψηφοδέλτιο. Η κατάσταση του πράσινου χώρου, ο 

περιορισμένος χρόνος, η έλλειψη πόρων και η απογοήτευση, σε συνδυασμό με την 

απουσία πραγματικής πολιτικής συζήτησης για τα σημαντικά καθώς και η πόλωση, 

έκαναν αδύνατη την αυτόνομη κάθοδο σε αυτές τις εκλογές.

Το «πράσινο κύμα», που εξαπλώνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει ακόμα 

φτάσει στη χώρα μας, παρά την αναμφισβήτητη διάδοση των οικολογικών αξιών, τις 

αυξανόμενες πρωτοβουλίες πολιτών και την αλλαγή του τρόπου σκέψης και ζωής 

απέναντι σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του αέρα και των 

θαλασσών, η διαχείριση των σκουπιδιών, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η 

αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας.

Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν και απαιτούν υπεύθυνη και συστηματική δράση, 

που μέχρι στιγμής κανένα από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας δεν έχει σοβαρά 

επιδιώξει, δεσμευόμαστε να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αυτόνομο και 

ενωτικό πράσινο πολιτικό σχηματισμό, που να εκφράζει το όραμά μας για 

μια Ελλάδα κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη, που να 

εξασφαλίζει το ευ ζην των σύγχρονων και των μελλοντικών γενιών της μέσα σε 

μια διαφορετική, συνεκτική, οικολογική και δημοκρατική Ευρώπη.



Γιατί πρέπει από ουραγοί να βρεθούμε στην πρωτοπορία των κοινωνιών που 

αγωνίζονται για να συγκρατήσουν το κλίμα από την κατάρρευση αλλά και γιατί 

πρέπει να κηρύξουμε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 

κλιματικής κρίσης. Για να θωρακίσουμε τη χώρα απέναντι σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα και καταστροφές και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας με καλές πρακτικές από όλο τον 

κόσμο, προσαρμοσμένες στις ανάγκες μας.  

Γιατί μπορούμε να προσεγγίσουμε την ενεργειακή αυτάρκεια, με εξοικονόμηση 

και καινοτομία, με ένα σωστό πλαίσιο αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, με οικολογικό σχεδιασμό, με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, με 

προσοχή στα οικοσυστήματα, στις πολιτιστικές αξίες και τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες και με αλληλεγγύη προς όσους μπορεί να θίγονται στη 

διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο.

Γιατί μπορούμε επιτέλους να προωθήσουμε μια νέα πολιτική για έξοδο από την 

κρίση, που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και μιας 

υπεύθυνης οικονομίας, μια πολιτική που θα βασίζεται στην κοινωνική συνοχή 

και τη μείωση των ανισοτήτων, στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, στην 

ενίσχυση του διαλόγου και της δημοκρατίας, στην αλλαγή του παραγωγικού και 

καταναλωτικού μοντέλου, ώστε να διασφαλίζει την ευημερία για όλους κι όλες, 

αποσυνδεδεμένη όμως από τη συνεχή κατανάλωση φυσικών πόρων, ενέργειας 

και αγαθών, με φροντίδα για τη φύση, τα δάση, τα νερά και τις άλλες μορφές 

ζωής.

Γιατί μπορούμε να αποτελέσουμε παγκόσμιο πόλο έλξης με την ανάδειξη της 

γνώσης, της φύσης και της συνάντησης πολιτισμών , της καλλιτεχνικής 

παραγωγής και της εκπαίδευσης αλλά και της τεχνολογικής καινοτομίας, της 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της πράσινης-κυκλικής οικονομίας, της 

πράσινης-ανανεώσιμης ενέργειας

Γιατί μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι είμαστε η «κοιτίδα της 

δημοκρατίας», με τον σεβασμό των δικαιωμάτων αλλά και την αναγνώριση των 

υποχρεώσεων, με καθαρή σκέψη και κοινωνική συνείδηση.

Για να προχωρήσουμε σε βαθιές αλλαγές και δομικές μεταρρυθμίσεις στο 

φθαρμένο πολιτικό σύστημα, που να θέτουν σε προτεραιότητα τον πολίτη, το 

περιβάλλον, την υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών, τη δίκαιη αναδιανομή, 

την αλληλεγγύη προς όσους/ες βρίσκονται σε ανάγκη και κοινωνικό 

αποκλεισμό, με σταθερό μέτωπο ενάντια στις λαϊκίστικες και εθνικιστικές 

λογικές και πολιτικές, που υποσκάπτουν ένα μέλλον συνύπαρξης, αλληλεγγύης, 

ανοχής, ειρήνης, ευημερίας και δημιουργικού πνεύματος.

Ποιοι είμαστε

Επόμενος σταθμός η διοργάνωση ιδρυτικού συνεδρίου 
στις 1-3 Νοεμβρίου 2019, μέσα από μια ευρεία 
Οργανωτική Επιτροπή και άλλες ανοιχτές Επιτροπές.

Καλούμε όλους/ες όσους/ες εμπνέονται από τα ίδια 
ιδανικά να συμμετέχουν στη συγκρότηση ενός νέου 
μεγάλου ενωτικού Πράσινου κόμματος, που θα 
δημιουργήσει συγκλίσεις και κοινή δράση ενός 
ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού χώρου, θα 
υπερβαίνει το παρελθόν και θα είναι 
προσανατολισμένο προς το μέλλον, σηματοδοτώντας 
μια νέα αρχή.

Δημιουργούμε τους καιρούς μας και 
συνδιαμορφώνουμε τον φορέα των πραγματικών 
πράσινων λύσεων κι επιλογών.

Μετά από πρόσκληση του Οικολογικού Δικτύου, εκπρόσωποι οικολογικών 

κινήσεων, εναλλακτικών εγχειρημάτων, ανένταχτοι, οι Πράσινοι-Αλληλεγγύη αλλά 

και μέλη των Οικολόγων Πράσινων, μετά από την απογοήτευση που ένοιωσαν από 

την οριακή απόφαση του συνεδρίου του κόμματος να υποστηρίξει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ 

στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, καθώς και εκλεγμένοι Δημοτικοί και 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι, συμφώνησαν ότι η χώρα και ο πλανήτης έχουν ανάγκη 

από τις πράσινες εναλλακτικές προτάσεις, που θα αλλάξουν τις κατεστημένες 

πολιτικές. Με στόχο να συγκροτηθούν πλήρεις πράσινες οικολογικές λίστες σε όλη 

την επικράτεια, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, επιδιώκουν με την οικολογική συμμαχία να 

εκφράσουν και στην Ελλάδα το πράσινο κύμα που κατακλύζει όλη την Ευρώπη.

Τριάντα χρόνια (30) μετά την πρώτη σοβαρή παρέμβαση των Οικολόγων στη χώρα 

μας στις ευρωεκλογές του 1989, είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση. Παρά το 

γεγονός ότι στο μεταξύ έχουμε ως χώρος εκλέξει δύο φορές εκπροσώπους στο 

εθνικό κοινοβούλιο, και 1 φορά στο ευρωπαϊκό ως αυτόνομη δύναμη. Όμως τώρα η 

κλιματική και οικολογική κατάρρευση είναι πραγματικότητα, όχι πιθανότητα.

Τελικά δεν έγινε εφικτό να υπάρχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 μια ευρεία 

πράσινη λίστα που να θέτει στο κέντρο της πολιτικής τις πράσινες εναλλακτικές 

λύσεις. Βασική ευθύνη έχουν η κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα που 

κυβέρνησαν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες που βλέπουν τις εκλογές ως μια 

τυπική διαδικασία την οποία ξεπετάνε γρήγορα – γρήγορα ώστε να μην υπάρχει 

τελικά χρόνος για πολιτική συζήτηση αλλά ούτε να μπορέσουν να προετοιμαστούν 

σωστά νέα ή μικρά κόμματα.
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Πάρε μέρος στο ιδρυτικό συνέδριο 

1-3 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα. 

Γίνε κι εσύ μέλος της πρωτοβουλίας για ένα ενωτικό, 

αυτόνομο πράσινο κόμμα στην Ελλάδα.

Μπες στο prasinoi.eu, συμπλήρωσε μια αίτηση μέλους 

ή δήλωσε υποστηρικτής!

πρωτοβουλία 
για ένα νέο ενωτικό 
πράσινο κόμμα

Εmail: prasinoi2019@gmail.com
Facebook: Prasinoi.2019
www.prasinoi.eu


