
Το διακύβευμα των εκλογών σε τρία 

ερωτήματα  

 Και οι απαντήσεις –δεσμεύσεις δουλειάς 

της Πολιτικής Οικολογίας 

 

 Χριστίνα Ευθυμιάτου, 

συντονίστρια της  

Εκτελεστικής Γραμματείας  

των 

Οικολόγων Πράσινων και  

υποψήφια βουλευτής στις   

Κυκλάδες. 

 

Δύο μέρες πριν τις ιδιαίτερα κρίσιμες 

εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη, αξίζει όλοι να 

προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε το 

πολιτικό διακύβευμα των εκλογών με απλά 

λόγια. Ως υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

στις Κυκλάδες, σε μια συμβολική παρουσία 

σε μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου με 

βάση και τη συλλογική απόφαση των 

Οικολόγων Πράσινων, καταγράφω σήμερα εδώ 

τα βασικά ερωτήματα.  Και δίνω τις δικές μας 

απαντήσεις, την άποψη της Πολιτικής 

Οικολογίας στην Ελλάδα του σήμερα. 

 



1. Ποια Κυβέρνηση θέλουμε να αναλάβει το 

επίπονο και επαχθές έργο  να υλοποιήσει 

τη συμφωνία με τους δανειστές; Μια 

κυβέρνηση με κορμό το νέο,  την αριστερά 

και την οικολογία ή μια συγκυβέρνηση από 

το παρελθόν; 

 

Οι Οικολόγοι πράσινοι δεν ξεχνάμε τις 

ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων 

για την κρίση που σωρεύτηκε για 

δεκαετίες και εκτινάχθηκε τα τελευταία 

πέντε χρόνια, με δραματικές συνέπειες για 

την οικονομία, την κοινωνία το 

περιβάλλον.  

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι (και οι Ευρωπαίοι 

Πράσινοι) αναγνωρίζουμε ότι η συμφωνία 

είναι άδικη και προβληματική ως προς τη 

βιωσιμότητα της. Θεωρούμε ότι είναι το 

επώδυνο αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μετά 

από μία σκληρή διαπραγμάτευση που 

οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.  Όταν αποδείχθηκε 

ότι η άλλη πλευρά ήταν βασικά ένα  λόμπι 

οικονομικών κέντρων που απεργάζονταν 

ακριβώς το Grexit, αυτό δηλαδή που στην 

Ελλάδα πιστεύαμε ως απειλή -όπλο μας. Στόχος 

τους να εξασφαλίσουν τη λεηλασία του 



εθνικού μας πλούτου –των επιχειρήσεων, 

των υποδομών, των συλλογικών αγαθών, του 

φυσικού μας πλούτου-  μέσα από ένα 

υποτιμημένο νόμισμα. 

 

Πιστεύουμε ακόμη ότι το αδιέξοδο ήταν 

πραγματικό και αξεπέραστο. Μέσα στην 

ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία που 

διαμορφώνεται από το εμφυλιοπολεμικό 

σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή και το 

τεράστιο πρόβλημα των προσφύγων. Αλλά, 

κυρίως, σε μια Ελλάδα που  δεν έχει, με κύρια 

ευθύνης των προηγούμενων κυβερνήσεων, 

αυτάρκεια τροφίμων, μερική έστω 

αυτάρκεια πρώτων υλών, ανταλλακτικών 

κ.λπ., στοιχειώδη συναλλαγματικά 

αποθέματα, αποτελεσματική και όχι 

διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση. Και που 

δεν διαθέτει επίσης σε ικανοποιητικό 

βαθμό –με ευθύνη όλης της κοινωνίας και όλου 

του πολιτικού κόσμου- οργανωμένα 

κινήματα και δομές αλληλεγγύης και 

κοινωνικής οικονομίας. 

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουμε να 

υπάρξει παραπέρα δουλειά και αγώνας. 

Θέλουμε τις  πολιτικές δυνάμεις της 



αριστεράς και της οικολογίας να 

παραμείνουν ο κορμός της κυβέρνησης που θα 

σχηματιστεί, αλλά και να πρωτοστατήσουν 

στους αγώνες που θα απαιτηθούν, σε 

συνεργασία με τα συλλογικά κοινωνικά 

κινήματα. Με βάση τα  θετικά της συμφωνίας, 

την ελάφρυνση των πρωτογενών 

πλεονασμάτων, τις προβλέψεις για επόμενη 

διαβούλευση και τη δυνατότητα εφαρμογής 

ισοδύναμων μέτρων, αλλά και τα μέτρα  για 

την αντιμετώπιση της απάτης και της 

φοροδιαφυγής.  

 

2. Ποια Κυβέρνηση θα μπορέσει να δώσει το 

αμέσως επόμενο διάστημα τη μάχη για την 

ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους μέσα από 

διαπραγμάτευση και πολιτικές αλλαγές 

στην Ευρώπη; 

 

Βασική διαπίστωση δική μας αλλά και των 

Ευρωπαίων Πράσινων  η μη βιωσιμότητα του 

ελληνικού δημόσιου χρέους που καθορίζει 

και τον υφεσιακό και άδικο χαρακτήρα 

του μνημονίου. Τη μάχη για την αναγνώριση 

της μη βιωσιμότητας του χρέους ήταν η 

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τόλμησε και την 

άνοιξε στην Ευρώπη,  σε συνεργασία με τους 



Ευρωπαίους Πράσινους. Είναι λοιπόν για μας 

η πλέον κατάλληλη να τη συνεχίσει, με βάση 

μια διαφορετική διαπραγμάτευση και 

πολιτικές κινήσεις ουσιαστικής 

ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών και 

κινημάτων στην Ευρώπη.  Γιατί εμείς όταν 

λέμε Ευρώπη και επιμένουμε για την Ευρώπη, 

εννοούμε τους δημοκρατικούς της θεσμούς, τα 

κινήματα και τους λαούς της αλληλεγγύης. 

 

3. Παραμένει ζητούμενο η ριζική αλλαγή 

διακυβέρνησης στη χώρα;  Με ποια βασικά 

κριτήρια και σημεία αιχμής; Ποιοι μπορούν 

να είναι πρωταγωνιστές σε μια τέτοια 

προσπάθεια; 

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουμε: Για να 

βγούμε από τη κρίση απαιτείται η ριζική 

αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας, που 

δεν μπορούσε να γίνει πράξη στο 7μηνο που 

πέρασε. Ώστε να ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία και η εφαρμογή ενός ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, του δικού μας Plan Β, του Plan της 

βιωσιμότητας.  

 



Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε και 

θέλουμε να συνεχίσουν η αριστερά και η 

οικολογία να είναι πρωταγωνιστές στην 

προσπάθεια αυτή. Με στηρίγματα τη 

δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη 

και τους αληθινούς πόρους της χώρας -τη 

γεωπολιτική της θέση, το κλίμα, το 

περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τον 

πολιτισμό, τους ανθρώπους. Αλλά και με βάση 

τους κύριους άξονες δράσης της οικολογίας, 

την εξοικονόμηση πόρων, την αποφυγή 

σπατάλης, την επαναχρησιμοποίηση 

–ανακύκλωση –κυκλική οικονομία, και 

στόχο διαφορετικό, τη βιώσιμη ευημερία.  

 

Εμπιστευόμαστε την αριστερά και 

συμπαρατασσόμαστε μαζί της, ώστε να 

πετύχουμε  έναν νέο, ριζικά διαφορετικό 

προσανατολισμό του  πακέτου στήριξης της 

οικονομίας. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια 

να βρουν καινούργιους δρόμους, που θα 

δώσουν διέξοδο στην οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση 

στην οποία οδηγηθήκαμε από τους 

χειρισμούς τον προηγούμενων 

νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων.  

 



Επιμένουμε να ισχύσουν  κριτήρια και 

προτεραιότητες περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας αλλά και ευνοϊκοί όροι για 

τις μικρομεσαίες και οικογενειακές 

επιχειρήσεις, τους νέους, και την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα (ως τρίτου 

πυλώνα στην προσπάθεια για ανάκαμψη και 

παραγωγική ανασυγκρότηση). 

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προκρίναμε φέτος 15 

σημεία αιχμής που συμφωνήθηκαν αμοιβαία 

στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον 

ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία προέκυψαν από την μέχρι 

τώρα κοινή πορεία στη Βουλή και την 

Κυβέρνηση. Είναι σημεία που δεν 

επιβαρύνουν τις δημοσιονομικές 

δεσμεύσεις της χώρας αλλά ανοίγουν τον 

δρόμο για το Plan B, της Βιωσιμότητας. Ανάμεσα 

τους εμβληματικά θέματα και για τα νησιά 

μας, όπως: 

● Η εφαρμογή στην πράξη του Εθνικού      

ΣχεδιασμούΔιαχείρισηςΑπορριμμάτων,   

μέσα από την αναθεώρηση των     

περιφερειακών και τοπικών   

αποκεντρωμένων σχεδίων διαχείρισης   

απορριμμάτων ανά νησί και την     

υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Με     

έμφαση στη διαλογή στην πηγή,     



ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου     

των πολιτών και των φορέων     

κοινωνικήςοικονομίαςστην υλοποίηση    

των σχεδίων.  

● Ένας νέος σχεδιασμός ενεργειακής    

πολιτικής, για την αντιμετώπιση της     

κλιματικής αλλαγής. Με σταδιακή    

απεξάρτηση απότα ορυκτάκαύσιμα και      

έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας    

και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,     

μέσα από μονάδες μικρής κλίμακας,     

κοινωνική συμμετοχή στιςεπενδύσεις    

και ενεργοποίηση της εγχώριας    

βιομηχανίας. Με καινούργιο   

χωροταξικόγια την ενέργεια που θα      

σέβεται το περιβάλλον, το τοπίο, τις      

προστατευόμενεςπεριοχέςαλλάκαιτην     

φέρουσα ικανότητα των νησιών. 

● Η προστασία των περιοχών Natura και του      

φυσικούπλούτου των νησιών (δάση και      

αιγιαλοί) με νομοθέτηση για την     

ολοκληρωμένη διαχείριση και τους    

φορείς διαχείρισης τους, αλλά και     

πρόβλεψη οικονομικών πόρων (αλλάκαι     

ανταποδοτικών εσόδων). Επίσης η    

αφαίρεση φυσικών περιοχών   

-προστατευόμενων, υγροτοπικών,  

μεγάλων αδόμητων εκτάσεων στην    

ενδοχώρα- από  

τους υφιστάμενους καταλόγους του  

ΤΑΙΠΕΔ ήτου νέου Ταμείου (ήκάθε άλλος        

χειρισμός που να διασφαλίζει τη     

διατήρηση τουδημόσιουχαρακτήρακαι     

δεν επιτρέπει την αλλαγή χρήσης τους)  



● Οι απαραίτητες αλλαγές στο νομικό     

πλαίσιο της χωροταξίας 

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, μέσω της νέας μας 

απόφασης για συνέχιση της προγραμματικής 

στήριξης ΣΥΡΙΖΑ, αποτιμάμε έμπρακτα την 

επτάμηνη συνεργασία μας, τον απολογισμό 

του πράσινου Βουλευτή μας και του 

πράσινου Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος, που αποδεικνύουν ότι σε 

συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ: 

- Κερδίσαμε σημαντικές  μάχες, παρά τα 

σημαντικά εμπόδια, όπως οι παλιές 

νοοτροπίες της διοίκησης και τμήματος της 

αριστεράς που σήμερα βρίσκεται εκτός 

ΣΥΡΙΖΑ. 

- Βάλαμε τα θεμέλια για μια σειρά πράσινων 

πρωτοβουλιών στην οικονομία, τη 

διοίκηση και την κοινωνία, που 

ξεπερνούν τόσο τις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές όσο και τον άκρατο κρατικισμό. 

Πρωτοβουλίες που με τη συμπεριφορά της 

υπηρεσιακής κυβέρνησης αποδεικνύεται 

πόσο  ενόχλησαν το κατεστημένο και τα 

συμφέροντα.  Αξίζει να γνωρίζουν οι 

συμπολίτες μας ότι τα δύο πλέον εμβληματικά 

που πρόλαβαν να γίνουν πράξη μέσα στο 



7μηνο, ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και το σταμάτημα της 

επένδυσης στις Σκουριές, δέχονται 

επιθέσεις αναίρεσης από τη μη εκλεγμένη 

υπηρεσιακή Κυβέρνηση, η οποία έσπευσε σε 

μονομερείς ενέργειες, ξεπερνώντας τον 

θεσμικό της ρόλο. 


