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ΠΡΑΙΝΗ ΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ ΚΡΙΗ 

 

Πολιτικι Απόφαςθ του Πανελλαδικοφ υμβουλίου των Οικολόγων Πράςινων 
 
 

Ι. Μια κρίςθ ςε πολλά επίπεδα: Όταν ΔΕΝ διακυβεφεται μόνο θ οικονομία. 
 
Η οικονομικι κρίςθ που εντείνεται από το περαςμζνο φκινόπωρο, αποτελεί μια 

πραγματικότθτα που κυριαρχεί ςτισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ. Μεγαλφτερθ ςθμαςία από 
τισ διακυμάνςεισ των χρθματιςτθρίων και τθν πορεία των μεγάλων εταιριϊν, ζχουν φυςικά οι 
επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των απλϊν ανκρϊπων, όπου πλικοσ κζςεισ εργαςίασ ζχουν ιδθ χακεί και 
ακόμθ περιςςότερεσ απειλοφνται από τθν εξζλιξθ τθσ κρίςθσ.  

Οι απαντιςεισ ςτθν οικονομικι κρίςθ δεν είναι οφτε εφκολεσ οφτε δεδομζνεσ. Καμιά όμωσ 
απάντθςθ δε μπορεί να ςτακεί μακροπρόκεςμα, αν δεν ςυνυπολογίηει δφο ακόμθ διαςτάςεισ: 

 Τθ ςυνεχιηόμενθ κρίςθ ςτο περιβάλλον, όπου θ υποβάκμιςθ των φυςικϊν πόρων ζχει και 
δραματικζσ οικονομικζσ προεκτάςεισ. Πρόςφατθ μελζτθ τθσ γερμανικισ προεδρίασ τθσ Ε.Ε. 
τεκμθριϊνει ότι μόνο από τθν καταςτροφι των δαςϊν χάνονται κάκε χρόνο φυςικοί πόροι 
αξίασ 2-5 τριςεκατομμυρίων δολαρίων, ποςό μεγαλφτερο από τα χριματα που χάκθκαν το 
φκινόπωρο του 2008 ςτθ Γουόλ Στρθτ. . 

 Τθν απειλοφμενθ ανατροπι του παγκόςμιου κλίματοσ, και τισ επιπτϊςεισ που αναμζνεται 
να ζχει (και) ςτθν παγκόςμια οικονομία. Συντθρθτικοί υπολογιςμοί τθσ Ζκκεςθσ Στερν 
(2006), που δεν ζχουν ςυναντιςει πειςτικό αντίλογο, μιλοφν για κρίςθ αντίςτοιχθσ ζκταςθσ 
με εκείνθ του 1929. Νεϊτερα ςτοιχεία δείχνουν ότι ζχουμε λιγότερο από 100 μινεσ 
περικϊριο για να κζςουμε ςε εφαρμογι τισ ριηικζσ αλλαγζσ πολιτικισ που απαιτοφνται για 
να αποτρζψουμε μια τζτοια προοπτικι. 

 

Κοινό παρανομαςτι τθσ οικονομικισ με τθν οικολογικι κρίςθ αποτελοφν οι βραχυπρόκεςμεσ 
οπτικζσ που ευκφνονται και για τισ δφο, αλλά και θ προτεραιότθτα του ανταγωνιςμοφ και τθσ 
κυριαρχίασ απζναντι ςτθ ςυνεργαςία και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

 
 
 

ΙΙ. Η ελλθνικι διάςταςθ τθσ κρίςθσ και το ζλλειμμα προτάςεων για διζξοδο 
 
Στθν Ελλάδα θ κρίςθ δεν προκάλεςε μζχρι ςιμερα κεαματικζσ χρεοκοπίεσ χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, όπωσ ςε άλλεσ χϊρεσ. Η εξζλιξι τθσ πλιττει, όμωσ, άμεςα τθ λεγόμενθ «πραγματικι 
οικονομία», που εμφανίηει πολφ μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ ςυγκριτικά με τισ περιςςότερεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: 

http://www.ecogreens.gr/


 Στιριξθ ςε «εφκολο χριμα» (όπωσ από χρθματιςτιριο ι ακίνθτα), κακϊσ και ςε μια 
υπερδιογκωμζνθ ιδιωτικι κατανάλωςθ, που τα τελευταία χρόνια ςτθριηόταν με τθ ςειρά 
τθσ ςε δάνεια. 

 Δυςανάλογα κεντρικόσ ρόλοσ «ατμομθχανισ τθσ οικονομίασ» ςτθν οικοδομι, όπωσ τθ 
δεκαετία του ‘60.  

 Ιδιαίτερα υψθλό δθμόςιο χρζοσ, που παραμζνει αμείωτο παρά τισ εκτεταμζνεσ 
ιδιωτικοποιιςεισ τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ. 

 Υπερ-εξάρτθςθ από τομείσ που επθρεάηονται ευκζωσ από τθ διεκνι κρίςθ, όπωσ τουριςμόσ 
και ναυτιλία. 

 Υπζρμετρθ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο, ενεργειακι ςπατάλθ, ρυπογόνο ενεργειακό 
μοντζλο και προοπτικζσ για ακριβά «δικαιϊματα εκπομπϊν» από το 2012 και μετά. 

 Εγκατάλειψθ ςτισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ που αποτελοφν τα δφο τρίτα τθσ χϊρασ, 
αςφυξία και κορεςμόσ χριςεων ςτο υπόλοιπο ζνα τρίτο. 

 Απουςία ουςιαςτικισ προςταςίασ των φυςικϊν πόρων ςε τομείσ όπωσ το νερό, θ δαςικι γθ, 
ο αλιευτικόσ πλοφτοσ ι οι φυςικζσ περιοχζσ και θ βιοποικιλότθτα..  

 
Τα ηθτιματα αυτά δε κίγονται από κανζνα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Οι προτάςεισ 

που ζχουν ακουςτεί ωσ τϊρα αποτελοφν κυρίωσ ευχολόγια, ακόμθ κι όταν αναφζρονται ςε 
κετικζσ κατευκφνςεισ όπωσ οι επενδφςεισ ςτθν ανανεϊςιμθ ενζργεια ι θ αναδιανομι του 
ειςοδιματοσ. 

 

Αποτελεί πραγματικι ειρωνεία ότι το πολυςυηθτθμζνο «Πακζτο Αλογοςκοφφθ» για τισ 
τράπεηεσ αποτελεί προσ το παρόν το μόνο πρακτικό δείγμα πολιτικισ πρόταςθσ για τθν κρίςθ. 
Χωρίσ να ζχουμε πειςτεί για τθν αναγκαιότθτα και τθν καταλλθλότθτά του, είμαςτε 
υποχρεωμζνοι να επιςθμάνουμε ότι ζνα τζτοιο πακζτο: 

 Εςτιάηει αποκλειςτικά ςτθ διατιρθςθ τθσ χρθματικισ ρευςτότθτασ ςτθν οικονομία, 
παραγνωρίηοντασ ότι μεγάλο μζροσ των πολιτϊν εξαρτϊνται από ςχεδόν καταδικαςμζνεσ 
κζςεισ εργαςίασ ςτθν οικοδομι ι τον τουριςμό, ςτοιχείο που απειλεί να ςυμπαραςφρει και 
μεγάλο μζροσ τθσ υπόλοιπθσ οικονομίασ.  

 Ζχει φψοσ πολλαπλάςιο από τα αντίςτοιχα προγράμματα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν 
(ενδεικτικά θ Αυςτρία κα διακζςει μόλισ 3 δισ ευρϊ, ζναντι 28 δισ τθσ χϊρασ μασ), χωρίσ να 
παρουςιάηονται πειςτικοί λόγοι για κάτι τζτοιο. 

 Δε ςυνοδεφεται από εξθγιςεισ για το τι ζγιναν τα ιδιαίτερα υψθλά κζρδθ των ελλθνικϊν 
τραπεηϊν τα προθγοφμενα χρόνια, κζρδθ που μεταξφ 2003 και 2007 είχαν τετραπλαςιαςτεί 
και που είχαν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθριχκεί ςε πρακτικζσ τουλάχιςτον καταχρθςτικζσ. 

 

Αν τελικά το πακζτο αυτό προχωριςει, κεωροφμε απαραίτθτο να ςυνδεκεί τουλάχιςτον με 
όρουσ που κα «εκτρζψουν» ςθμαντικό μζροσ του ςε χρθματοδοτιςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ για 
προγράμματα ςτροφισ προσ μια πράςινθ οικονομία, ιδιαίτερα ςε χρθματοδοτιςεισ απλϊν 
πολιτϊν για δράςεισ ςτον ενεργειακό τομζα. 

 
 
 

ΙΙΙ. κιαγραφώντασ μια πράςινθ διζξοδο: απαντιςεισ ταυτόχρονα για 
οικονομία και περιβάλλον. 

 
Οι Οικολόγοι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι ουςιαςτικι διζξοδοσ υπάρχει μόνο αν απαντιςουμε 

ςτθν οικονομικι κρίςθ με πολιτικζσ που απαντοφν παράλλθλα και ςτθν κρίςθ του περιβάλλοντοσ, 
ιδιαίτερα τθν απειλι για το κλίμα. Για τθν οικολογικι αντίλθψθ, άλλωςτε, θ οικονομία δεν 



εξαντλείται ςε δείκτεσ όπωσ το ΑΕΠ, αλλά εςτιάηει ςτθν ευθμερία κάκε πολίτθ και ςτθν ευκφνθ 
όλων μασ απζναντι ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

 
Κεντρικό λοιπόν και επείγον ηιτθμα αποτελεί θ μαηικι δθμιουργία νζων κζςεων ποιοτικισ και 

αξιοπρεποφσ εργαςίασ (χωρίσ ςυμπίεςθ εργαςιακϊν δικαιωμάτων) ςε τομείσ που προωκοφν τθ 
βιωςιμότθτα, ϊςτε να δοκοφν διζξοδοι ςε όςουσ χάςουν τισ ςθμερινζσ τουσ κζςεισ. Στα πλαίςια 
τθσ πανευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ των Πράςινων, διεκδικοφμε λοιπόν επενδφςεισ για 50-100 
χιλιάδεσ «πράςινεσ» κζςεισ εργαςίασ ςτθ χϊρα μασ τα αμζςωσ επόμενα χρόνια. Στο πλαίςιο αυτό 
αξίηει να δοκιμαςτοφν και προτάςεισ που ξεπερνοφν τθ φιλοςοφία του ςθμερινοφ κοινωνικοφ και 
οικονομικοφ ςυςτιματοσ.  

Διευκρινίηουμε, τζλοσ, οι προτάςεισ που κατατίκενται εδϊ αφοροφν επείγουςεσ παρεμβάςεισ 
διεξόδου από τθν οικονομικι και περιβαλλοντικι κρίςθ και δεν εξαντλοφν τθ γενικότερθ 
φιλοςοφία μασ για τθν πράςινθ οικονομία. 

 
 

1. Επενδφοντασ ςτθν Οικονομία των Πολιτών. 
 
Οικονομία δεν είναι μόνο οι επιχειριςεισ και το κράτοσ. Πολιτικζσ, άλλωςτε που οδθγοφν ςε 

ευρφτερθ διάχυςθ ειςοδθμάτων, ζχουν και τθν ιςχυρότερθ ςυμβολι ςτο ξεπζραςμα των 
κινδφνων από τθν κρίςθ. Ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, είναι ςθμαντικό να δοκεί ςε κάκε 
πολίτθ θ δυνατότθτα να εξοικονομιςει μθ απαραίτθτεσ δαπάνεσ που δεν του προςφζρουν τίποτα, 
αλλά και να αποκτιςει πρόςκετα ειςοδιματα από τθν επείγουςα ενεργειακι ςτροφι, με αλλαγι 
προτφπων κατανάλωςθσ και χριςθσ των φυςικϊν πόρων. 

 Με εκτεταμζνα προγράμματα μόνωςθσ του μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ κτιρίων, ςε 
κουφϊματα, εξωτερικοφσ τοίχουσ και ςτζγεσ, ςτρζφοντασ τον τομζα τθσ οικοδομισ ςε 
κατευκφνςεισ που δεν απαιτοφν άλλθ οικοδομιςιμθ γθ, διαςϊηοντασ παράλλθλα χιλιάδεσ 
κζςεισ εργαςίασ και δθμιουργϊντασ και νζεσ. Προτείνουμε δωρεάν ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
για κάκε ακίνθτο, πλιρθ επιδότθςθ για τα χαμθλότερα ειςοδιματα (δαπάνθ που μπορεί 
πλζον να καλυφκεί και από το Ε.Σ.Π.Α.), ευνοϊκζσ χρθματοδοτιςεισ και φορολογικά κίνθτρα 
για τα μεςαία ςτρϊματα, ρυκμίςεισ για τθν κατανομι δαπάνθσ και οφζλουσ μεταξφ 
ενοικιαςτϊν και ιδιοκτθτϊν, αυςτθρζσ προδιαγραφζσ μόνωςθσ και βιοκλιματικοφ 
ςχεδιαςμοφ ςτα νζα κτίρια, κακϊσ και κίνθτρα για εφαρμογζσ ιπιασ γεωκερμίασ.  

 Με μαηικι δθμιουργία θλιακϊν ςτεγϊν για παραγωγι ενζργειασ από φωτοβολταϊκά. 
Προτείνουμε νομοκετικό πλαίςιο που κεωρεί κάκε κτίριο κατάλλθλο για θλιακι ςτζγθ, με 
εξαιρζςεισ μόνο για ειδικζσ περιπτϊςεισ μνθμείων και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ. 
Θεωροφμε απαραίτθτθ μόνο απλι ςτατικι μελζτθ και απόφαςθ πλειοψθφίασ τθσ 
ςυνζλευςθσ των ιδιοκτθτϊν, χωρίσ άλλεσ διαδικαςίεσ για άδεια και χωρίσ να κεωροφνται οι 
ζνοικοι επιχειρθματίεσ ι ζμποροι ενζργειασ.  

 Με εταιρίεσ λαϊκισ βάςθσ μικροεπενδυτϊν για ανανεϊςιμθ ενζργεια ςε τοπικό επίπεδο, 
παράλλθλα με τισ επενδφςεισ των εταιριϊν και τθσ ΔΕΗ.  

 Με κίνθτρα και οικονομικζσ διευκολφνςεισ για εκελοντικι μετεγκατάςταςθ ςτθν φπαικρο 
και δθμιουργία αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ. 

 

Για τθ χρθματοδότθςθ τζτοιων προγραμμάτων προτείνουμε «μερικι εκτροπι» του πακζτου 
Αλογοςκοφφθ, με υποχρεωτικζσ προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ με τισ τράπεηεσ για χαμθλότοκθ 
χρθματοδότθςθ τζτοιων πρωτοβουλιϊν. Οι τελευταίεσ άλλωςτε, πζρα από το γενικότερο 
περιβαλλοντικό και οικονομικό τουσ όφελοσ, ζχουν επιπλζον προβλζψιμεσ οικονομικζσ 
αποδόςεισ και εξαιρετικά χαμθλό ρίςκο.  

 



Προτείνουμε επίςθσ κρατικζσ εγγυιςεισ για τισ πιςτϊςεισ αυτζσ, ϊςτε να επιτόκιά τουσ να 
ςυμπιεςτοφν ακόμθ περιςςότερο, κακϊσ και ςχεδιαςμό των δόςεων αποπλθρωμισ, ϊςτε να 
είναι πάντα ςθμαντικά χαμθλότερεσ από το προβλεπόμενο μζςο μθνιαίο οικονομικό όφελοσ.  

 

Επιπλζον προτάςεισ για τθν Οικονομία των Πολιτϊν, με άμεςθ χρθςιμότθτα ωσ δίχτυ 
αςφαλείασ κατά τθσ φτϊχειασ, περιλαμβάνουν: 

 Συνεταιριςμοφσ παραγωγϊν-καταναλωτϊν για απευκείασ διακίνθςθ, κυρίωσ βιολογικϊν 
τροφίμων, χωρίσ μεςάηοντεσ. Στιριξθ και επζκταςθ χρειάηονται και οι λαϊκζσ αγορζσ 
βιοκαλλιεργθτϊν όπου διακινοφνται βιολογικά προϊόντα αποκλειςτικά από τουσ ίδιουσ 
τουσ παραγωγοφσ. Επιπλζον δυνατότθτα αποτελεί θ ανάπτυξθ προςωπικισ ςχζςθσ με 
βιοκαλλιεργθτζσ τθσ περιοχισ μασ, για απευκείασ προμικεια όςων χρειαηόμαςτε. 

 Εναλλακτικοφσ πιςτωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτα πρότυπα τθσ ιταλικισ BANCA ETICA, που 
διαχειρίηονται αποταμιεφςεισ μελϊν και πελατϊν τουσ χωρίσ κερδοςκοπικζσ πρακτικζσ, και 
χωρίσ τθν ςυνικθ αδιαφορία των τραπεηϊν για τισ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ 
επιπτϊςεισ των δράςεων που χρθματοδοτοφν. 

 Τοπικά δίκτυα εξωχρθματικϊν ανταλλαγϊν (L.E.T.S.), όπου ανταλλάςςονται απευκείασ 
χωρίσ χριματα υπθρεςίεσ όπωσ επιςκευζσ ςυςκευϊν, ιατρικζσ ι νομικζσ υπθρεςίεσ, 
φφλαξθ παιδιϊν, ιδιαίτερα μακιματα, και πολλά άλλα. Κλειδί για τθν ανάπτυξι τουσ, 
αποτελεί το αίτθμα να μθ φορολογοφνται οι υπθρεςίεσ αυτζσ ωσ χρθματικά ειςοδιματα ι 
με ΦΠΑ, και να οριοκετοφνται με κϊδικα πρακτικϊν που να αποκλείει καταχρθςτικι 
εκμετάλλευςι τουσ από επιχειριςεισ. Όπου τα δίκτυα αυτά παίρνουν μεγάλθ ζκταςθ και 
υιοκετοφνται από τισ δθμοτικζσ αρχζσ, μποροφμε να μιλάμε για παράλλθλο «τοπικό 
νόμιςμα», κεςμό που αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε περιοχζσ με εκτεταμζνθ ανεργία και 
φτϊχεια. 

 Θεςμοφσ ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ, με αφετθρία τθν κάλυψθ των μακροχρόνια 
ανζργων και ςτόχο τθ ςταδιακι κάλυψθ όλων απζναντι ςτον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ. Στισ 
ςθμερινζσ ςυνκικεσ κα άξιηε επίςθσ να αναηθτιςουμε τρόπουσ μείωςθσ του εργάςιμου 
χρόνου, κακϊσ και τθν κάλυψθ όςων επιλζγουν να μείνουν εκτόσ αγοράσ εργαςίασ, 
ελευκερϊνοντασ κζςεισ για όςουσ κζλουν να εργαςτοφν.  

 Αςτικοφσ κιπουσ (αλλά και ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ ςτθν φπαικρο), με ατομικζσ ι 
ςυλλογικζσ καλλιζργειεσ ειδϊν διατροφισ για αυτοκατανάλωςθ, ςε ακάλυπτουσ 
πολυκατοικιϊν, ταράτςεσ, μπαλκόνια, αυλζσ, ι άκτιςτα οικόπεδα.  

 
 

2. Προτεραιότθτα ςτθν ανανεώςιμθ ενζργεια. 
 
Μαηικζσ επενδφςεισ ςτθν ανανεϊςιμθ ενζργεια είναι ζτςι κι αλλιϊσ απαραίτθτεσ και 

επείγουςεσ για τθν ενεργειακι αςφάλεια, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ 
μετάβαςθ ςτθ μετά το πετρζλαιο εποχι.  

 Απαιτείται ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι πολιτικι, με ελάχιςτθ αφετθρία τθ δζςμευςθ ςτον 
τριπλό ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 20% μείωςθ ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, 
20% εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 20% διείςδυςθ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ μζχρι το 2020. 
Περιςςότερο φιλόδοξοι ςτόχοι, ίςωσ αποδειχκοφν ςτθν πορεία απόλυτα απαραίτθτοι. 

 Πζρα από τισ μεγάλεσ ιδιωτικζσ εταιρίεσ που επενδφουν κυρίωσ ςε αιολικά πάρκα, είναι 
επιτακτικι μια άμεςθ ςυνολικότερθ ϊκθςθ ςτισ Α.Π.Ε. ςε όλα τα επίπεδα, με δθμιουργία νζων 
κζςεων εργαςίασ, παράλλθλθ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ κλίμακασ και υποκικεσ για πιο βιϊςιμο 
μζλλον. Στθν κατεφκυνςθ αυτι προτείνουμε: 

 Ανακεϊρθςθ του Χωροταξικοφ για τισ ΑΠΕ, με ευρεία διαβοφλευςθ και πλθροφόρθςθ των 
πολιτϊν, με γνϊμονα τθν απαλλαγι από φοβικζσ αντιλιψεισ. Προτεραιότθτα δίνουμε ςτθν 



άρςθ των περιοριςμϊν για αιολικά πάρκα ςε γεωργικι γθ και ςτθν ανακεϊρθςθ τθσ 
αντίλθψθσ για αςυμβατότθτα τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ με τον τουριςμό.  

 Κίνθτρα για κτίρια με πλεοναςματικό ενεργειακό ιςοηφγιο, που να παράγουν περιςςότερθ 
ενζργεια από όςθ καταναλϊνουν. Ενκάρρυνςθ τθσ ιπιασ γεωκερμίασ για κζρμανςθ και 
δροςιςμό κτιρίων. 

 Προγράμματα ενεργειακϊν παρεμβάςεων ςε όλα τα δθμόςια κτίρια, με αποτελεςματικι 
μόνωςθ, θλιακζσ ςτζγεσ , αλλά και πράςινεσ ταράτςεσ όπου αυτό κρίνεται αποδοτικότερο.  

 Ενκάρρυνςθ δθμοτικϊν επιχειριςεων Ανανεϊςιμθσ Ενζργειασ, είτε αυτοτελϊσ είτε ςε 
ςυνεργαςία με ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ιδιαίτερα ςε περιοχζσ με ςοβαρά προβλιματα 
ανεργίασ. 

 Αλλαγι προτεραιοτιτων τθσ Δ.Ε.Η., ϊςτε να αναλάβει και αυτι πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν 
προϊκθςθ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. 

 Επζκταςθ και ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν διαςφνδεςθ ζργων 
ΑΠΕ, κακϊσ και μακροχρόνιοσ ςχεδιαςμόσ του ςε επίπεδο μεταφοράσ όςο και διανομισ, με 
κεντρικό άξονα τθ δυνατότθτα υψθλοφ ποςοςτοφ διείςδυςθσ ΑΠΕ, τόςο από μεγάλα, όςο 
και από μικρά ζργα. 

 Προγράμματα ανάπτυξθσ των Α.Π.Ε. ςε τομείσ όπωσ βιομάηα από αγροκτθνοτροφικά και 
δαςικά υπολείμματα, ενζργεια από τα κφματα, υβριδικά ςυςτιματα (ςυνδυαςμόσ Α.Π.Ε. με 
μικρά υδροθλεκτρικά), γεωκερμία, πλωτά αιολικά πάρκα.  

 Επιδοτοφμενα προγράμματα ςυλλογισ τθσ πλεονάηουςασ δαςικισ βιομάηασ με επίβλεψθ 
των δαςικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και των γεωργικϊν υπολειμμάτων, για ενεργειακι 
αξιοποίθςθ. 

 Προγράμματα βιοκαυςίμων αποκλειςτικά για οχιματα δθμόςιασ χριςθσ, βαςιςμζνα 
κυρίωσ ςε γεωργικά υπολείμματα, πλεονάηουςα δαςικι βιομάηα και χρθςιμοποιθμζνα 
μαγειρικά λάδια. 

 Μακροχρόνιεσ πολιτικζσ και αξιοποίθςθ χρθματοδοτιςεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείασ για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτα αλιευτικά ςκάφθ και μείωςθ τθσ 
ρφπανςθσ. 

 Αποφαςιςτικι ϊκθςθ ςτθν ζρευνα ςτον τομζα των Α.Π.Ε., με ςυμμετοχι του Κ.Α.Π.Ε. και 
των πανεπιςτθμιακϊν και τεχνολογικϊν ιδρυμάτων. Διαςφνδεςθ με τισ βιομθχανίεσ και 
βιοτεχνίεσ που ιδθ λειτουργοφν, και μακροχρόνιοσ ςχεδιαςμόσ με ςτόχο τθ δθμιουργία 
εγχϊριασ βιομθχανίασ ανεμογεννθτριϊν.  

 Προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειριςεων για καλφτερθ ενεργειακι και περιβαλλοντικι 
αποδοτικότθτα με βελτίωςθ τεχνικϊν παραγωγισ, αλλαγι μεκόδων παραγωγισ και 
ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

 
 

3. Βιώςιμθ ςτροφι ςτισ μεταφορζσ 
 
Τα τελευταία χρόνια, ο τομζασ των μεταφορϊν ζχει τθν πιο ανεξζλεγκτθ αφξθςθ ςτισ εκπομπζσ 

αερίων του κερμοκθπίου. Χωρίσ αποφαςιςτικι ςτροφι προσ το ςιδθρόδρομο και το πλοίο, είναι 
αδφνατο να υπάρξει βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ. Αυτό ςθμαίνει πλιρθ αντιςτροφι των τάςεων τθσ 
τελευταίασ 20ετίασ για επενδφςεισ κυρίωσ ςε αυτοκινθτοδρόμουσ, και ιδιαίτερα του πρόςφατου 
προγράμματοσ για τον Ο.Σ.Ε. που παγϊνει όλα τα ζργα εκτόσ από όςα βρίςκονται ιδθ υπό 
ολοκλιρωςθ. Προτείνουμε λοιπόν μαηικζσ επενδφςεισ ςτο τρζνο και τισ ςυνδυαςμζνεσ 
μεταφορζσ: 

 Επιτάχυνςθ των ιδθ υπό καταςκευι ςιδθροδρομικϊν αξόνων, με τισ προεκτάςεισ που 
προτείνει ο Ο.Σ.Ε. 

 Πλιρθ προαςτιακά δίκτυα ςε Αττικι, Θεςςαλονίκθ και Πάτρα, κακϊσ και ςτθ ςφνδεςθ 
μεταξφ «δίδυμων» γειτονικϊν πόλεων. 



 Άμεςθ προϊκθςθ νζων αξόνων με ςφγχρονεσ χαράξεισ και ταχφτθτεσ: Δυτικόσ 
Σιδθροδρομικόσ Άξονασ, Σιδθροδρομικι Εγνατία, Σιδθρόδρομοσ Βόρειασ Κριτθσ, ςυνδζςεισ 
με τισ γειτονικζσ χϊρεσ και τθν Κεντρικι Ευρϊπθ. 

 Σφνδεςθ όλων των βαςικϊν λιμανιϊν με το ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ χϊρασ. 

 Κζντρα ςυνδυαςμζνων εμπορευματικϊν μεταφορϊν, για ςυνεργαςία φορτθγϊν –τρζνων. 

 Νζο ρόλο για τα Κ.Τ.Ε.Λ.,με 3 επιδοτοφμενα δρομολόγια τθν θμζρα ςε όλεσ τισ «άγονεσ» 
γραμμζσ προσ απομονωμζνουσ οικιςμοφσ, μετεγκατάςταςθ των ςτακμϊν λεωφορείων ςε 
επαφι με τουσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ, ανταποκρίςεισ των Κ.Τ.Ε.Λ. με το ςιδθρόδρομο. 

 Λεωφορεία με μειωμζνεσ απαιτιςεισ για καφςιμα ι με χριςθ βιοκαυςίμων ι υδρογόνου 
από ΑΠΕ. 

 Στοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ ςε ςθμεία του οδικοφ 
δικτφου με υψθλι ςυχνότθτα ατυχθμάτων.  

 Δζςμευςθ ότι, για κάκε ευρϊ που ξοδεφεται για αυτοκινθτοδρόμουσ, κα επενδφεται 
διπλάςιο ποςό για ςιδθροδρομικά ζργα. 

 Ναυπιγθςθ πλοίων με ευρωπαϊκι ςυγχρθματοδότθςθ, ειδικά για τισ άγονεσ γραμμζσ, 
ενεργειακά αποδοτικϊν.  

 
 

4. Οικιςτικό περιβάλλον με ουςιαςτικι ποιότθτα ηωισ 
 
Μικρά και μεγάλα δθμόςια ζργα ςτισ πόλεισ και τουσ οικιςμοφσ, μποροφν να δϊςουν νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ αναβακμίηοντασ τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και βελτιϊνοντασ ακόμθ και τισ 
οικονομικζσ τουσ προοπτικζσ. Τζτοια ζργα κα μποροφςαν να είναι:  

 Επιτάχυνςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του μετρό ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ, και προςαρμογζσ ϊςτε 
να αποκτιςουν ςυμβατότθτα και με τισ προαςτιακζσ γραμμζσ.  

 Προκιρυξθ μελετϊν για δίκτυα τραμ ςε όλεσ τισ μεγάλεσ και μεςαίεσ πόλεισ (ςε Ακινα και 
Θεςςαλονίκθ, ωσ ςυμπλθρϊματα του μετρό). Άμεςθ προϊκθςθ των ζργων καταςκευισ, 
εκεί όπου ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί οι ςχετικζσ μελζτεσ. 

 Δθμιουργία μεγάλων χϊρων ςτάκμευςθσ ςε όλεσ τισ κφριεσ ειςόδουσ των πόλεων, ςε 
ςυνδυαςμό με πυκνι ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ.  

 Διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων και κωράκιςι τουσ απζναντι ςτθν παράνομθ ςτάκμευςθ, 
δίκτυα ποδθλατόδρομων, κζςεισ ποδθλάτων ςτα Μζςα Στακερισ Τροχιάσ, υποδομζσ 
ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

 Θεςμικό πλαίςιο που να δίνει ςτουσ διμουσ τθ δυνατότθτα να αποκακιςτοφν οι ίδιοι 
εγκαταλειμμζνα κτίρια, ιδιαίτερα διατθρθτζων, με αντάλλαγμα μερίδιο από τθν 
εκμετάλλευςι τουσ για όςο διάςτθμα απαιτείται για τθν απόςβεςθ τθσ δαπάνθσ.  

 Επίςπευςθ των ζργων αςτικοφ πραςίνου με προτεραιότθτα τουσ μεγάλουσ δθμόςιουσ 
χϊρουσ όπωσ Μθτροπολιτικά Πάρκα και πρϊθν ςτρατόπεδα, χωρίσ ακρωτθριαςμό για 
άλλεσ χριςεισ. 

 Πολεοδομικζσ και αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ και διαγωνιςμοί, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ 
ελεφκερων χϊρων και τθν κάλυψθ των ελλειμμάτων ςε πράςινο. 

 Σχεδιαςμόσ για ςυνεκτικζσ πόλεισ και οικιςμοφσ, με κατάργθςθ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ 
και αντίςτοιχεσ ανταλλαγζσ γθσ με υπό πολεοδόμθςθ περιοχζσ. 

 
 

5. Ζμφαςθ ςτθν προςταςία και τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ 
 
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ χϊρασ ζχει ςτενότθτα υδατικϊν πόρων, ενϊ μεγάλο μζροσ τθσ 

απειλείται με ερθμοποίθςθ. Η υπεφκυνθ διαχείριςθ του νεροφ αποτελεί επείγουςα 
προτεραιότθτα που οφείλει να ςυνδυαςτεί με πολιτικζσ εξόδου από τθν κρίςθ: 



 Με ολοκλιρωςθ τριτοβάκμιων βιολογικϊν κακαριςμϊν και δθμιουργία παράλλθλων 
δικτφων για επαναχρθςιμοποίθςθ του νεροφ ςε μθ πόςιμεσ χριςεισ. 

 Με ζργα μικρϊν ταμιευτιρων για αρδευτικζσ και υδρευτικζσ χριςεισ, αλλά και για 
εμπλουτιςμό του υδροφόρου ορίηοντα, όπου παρουςιάηονται ςθμεία εξάντλθςθσ. 

 Με εγκατάςταςθ υδρομετρθτϊν ςτισ καλλιζργειεσ για χρζωςθ ανάλογα με τθν κατανάλωςθ 
και αξιοποίθςθ των εςόδων για υποδομζσ εξοικονόμθςθσ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ του 
νεροφ. 

 Με επιδοτιςεισ ςτουσ καλλιεργθτζσ για ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ, όπωσ ςτάγδθν άρδευςθ. 

 Με επανζλεγχο και ςφράγιςμα όςων γεωτριςεων λειτουργοφν παράνομα. 
 
 

6. Αλλαγι προςανατολιςμών ςτον Σουριςμό 
 
Η κρίςθ ζρχεται να πλιξει ζνα μοντζλο τουριςμοφ ελάχιςτα βιϊςιμο, ακόμθ και από 

οικονομικι άποψθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ περιςςότερεσ τουριςτικζσ περιοχζσ ζχει από 
χρόνια εγκαταλειφκεί κάκε άλλθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ςτοιχείο που ςτερεί από τουσ 
τοπικοφσ πλθκυςμοφσ ζνα απαραίτθτο δίχτυ αςφαλείασ. Κεντρικό ςτοιχείο τθσ πράςινθσ ςτροφισ 
που προτείνουμε, είναι θ αναςφςταςθ τθσ τοπικισ διάςταςθσ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ 
διαςφνδεςθσ του τουριςμοφ με άλλεσ τοπικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ:  

 Πολιτικι χριςεων γθσ που να προςτατεφει τθ γεωργικι γθ από τθν ανεξζλεγκτθ διάχυςθ 
των τουριςτικϊν χριςεων. Κατάργθςθ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, ριηικι επανεξζταςθ του 
Χωροταξικοφ Σχεδίου για τον Τουριςμό. 

 Κίνθτρα για ανάπτυξθ ποιοτικισ τοπικισ αγροτικισ παραγωγισ και για απορρόφθςι τθσ 
από τισ τοπικζσ τουριςτικζσ μονάδεσ. 

 Διαςφνδεςθ του τουριςμοφ με τισ άλλεσ τοπικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω προγραμμάτων 
γνιςιου αγροτουριςμοφ και οικοτουριςμοφ. Στιριξθ των αγροτουριςτικϊν ςυνεταιριςμϊν, 
ϊςτε να παρουςιάςουν επαρκι γκάμα τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

 Ζργα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα καταλφματα και ανάπτυξθσ Α.Π.Ε. ςτισ ευρφτερεσ 
τουριςτικζσ περιοχζσ, ωσ μζτρο δθμιουργίασ (και) νζων κζςεων εργαςίασ.  

 Παρεμβάςεισ για αποκατάςταςθ και ανάδειξθ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, 
κακϊσ και ςτοιχείων όπωσ μονοπάτια, αναβακμίδεσ και πρωτοβιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Επενδφςεισ για το ξεκίνθμα τθσ λειτουργίασ των Φορζων Διαχείριςθσ των 
προςτατευόμενων περιοχϊν, με διαςφάλιςθ των κτιριακϊν και άλλων υποδομϊν. 

 Υποδομζσ για ποδθλατικό τουριςμό: Διαμόρφωςθ κζςεων για ποδιλατα ςε όλα τα 
επιβατικά τρζνα, προγράμματα ενοικίαςθσ ποδθλάτων ςε όλεσ τισ πόλεισ, δίκτυα αςφαλϊν 
ποδθλατικϊν διαδρομϊν με πρϊτο βιμα το ελλθνικό τμιμα του διευρωπαϊκοφ 
ποδθλατικοφ άξονα αρ. 11 (από Ακινα μζχρι Γευγελι) πάνω ςτθν εγκαταλειμμζνθ παλιά 
χάραξθ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Ακινα-Θεςςαλονίκθ.  

 
 
ΙV. Πώσ χρθματοδοτοφνται όλα αυτά; 
 
Από τισ παρεμβάςεισ που προτείνουμε, οι περιςςότερεσ ζχουν ςυγκριτικά περιοριςμζνο 

κόςτοσ. Σε περιόδουσ άλλωςτε οικονομικισ κρίςθσ, αποτελεί κοινό τόπο το αίτθμα για πρόςκαιρθ 
αφξθςθ των δθμόςιων δαπανϊν, ιδιαίτερα των επενδφςεων, ϊςτε να δοκεί ςυνολικότερθ ϊκθςθ 
ςτθν οικονομία.  

Από τθν άλλθ πλευρά θ κρίςθ είναι διεκνισ και παγκόςμια, οπότε απαιτοφνται απαντιςεισ 
τουλάχιςτον ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο: Στθν κατεφκυνςθ αυτι το πράςινο κίνθμα κατακζτει το 
αίτθμα για ζνα Πράςινο New Deal ςε ζκταςθ αντίςτοιχθ με εκείνθ τθσ δεκαετίασ του 1930 και με 
ςτοχεφςεισ που απαντοφν ταυτόχρονα ςτθν οικονομικι αλλά και τθν οικολογικι κρίςθ. 



 

Στθ ςυηιτθςθ πάντωσ για το κόςτοσ των αναγκαίων δράςεων, χρειάηεται να ζχουμε υπόψθ 
μασ και το κόςτοσ τθσ μθ παρζμβαςθσ: Απϊλειεσ ςτθ γεωργία και τον τουριςμό από τθν 
υποβάκμιςθ των υδάτινων πόρων, υψθλά «δικαιϊματα εκπομπισ» αερίων του κερμοκθπίου από 
το 2012 και μετά, επιπτϊςεισ από καταςτροφζσ που απειλοφνται λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 
είναι ςε κζςθ να δικαιολογιςουν ακόμθ και υψθλζσ δαπάνεσ για τθν αποτροπι του χειρότερου. 

 Αρκετζσ παρεμβάςεισ μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από υπάρχοντεσ ευρωπαϊκοφσ πόρουσ 
όπωσ τα Διαρκρωτικά Ταμεία, οι χρθματοδοτιςεισ για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, τα 
προγράμματα για τισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ, ι θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων.  

 Επιπλζον κοινοτικοί πόροι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ αποτελοφν βαςικό αίτθμα του 
πράςινου κινιματοσ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχοσ των Πράςινων είναι να επενδυκοφν 
500 δισ ευρϊ μζχρι το 2014 για δθμιουργία ι διαςφάλιςθ 5 εκατομμυρίων «πράςινων» 
κζςεων εργαςίασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ των 27. 

 Τιτλοποίθςθ των προβλεπόμενων εςόδων από δθμοπράτθςθ δικαιωμάτων εκπομπισ 
αερίων του κερμοκθπίου (προβλζπονται περίπου 2 δισ ευρϊ το χρόνο, από το 2013) μπορεί 
να καλφψει μεγάλο μζροσ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ για προγράμματα μόνωςθσ κτιρίων και 
για ςιδθροδρομικά ζργα. Θεωροφμε απαραίτθτο να ανατραπεί θ πρόςφατθ απόφαςθ τθσ 
Ευρ. Ζνωςθσ για εξαιρζςεισ από τθ δθμοπράτθςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ και των 
εξαγωγικϊν κλάδων.  

 Παρεμβάςεισ με άμεςθ και μετριςιμθ οικονομικι απόδοςθ, όπωσ ςτον οικιακό τομζα τθσ 
ενζργειασ, μποροφν να χρθματοδοτθκοφν χωρίσ επιπλζον πόρουσ, με απλι «εκτροπι» του 
πακζτου Αλογοςκοφφθ. Χρειάηεται, όμωσ, πολιτικι βοφλθςθ για επιβολι ςυγκεκριμζνων 
ςχετικϊν δεςμευτικϊν όρων ςτισ τράπεηεσ. 

 Αναδιάρκρωςθ ςτθ φορολογία μπορεί να αντλιςει επιπλζον πόρουσ επιβαρφνοντασ ςε 
πρϊτθ φάςθ τθν επιδεικτικι κατανάλωςθ όπωσ αυτοκίνθτα άνω των 2.000 κυβικϊν, πιςίνεσ, 
κατοικίεσ με αντικειμενικι αξία άνω των 500.000 ευρϊ, ι υπζρμετρθ κατανάλωςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ. Στο πλαίςιο αυτό προτείνουμε και κλιμακοφμενθ 
επικουρικι φορολογία ςτα καφςιμα, ϊςτε ςε πρϊτθ φάςθ θ λιανικι τιμι τθσ βενηίνθσ να 
είναι πάντα τουλάχιςτον 1 ευρϊ. 

 Επιβάρυνςθ των μεταφορικϊν μζςων ανάλογα με τισ επιπτϊςεισ κακενόσ ςτο περιβάλλον, 
κα μποροφςε να δϊςει πόρουσ για ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν, 
κζτοντασ παράλλθλα και τισ βάςεισ για ςτιριξθ των τοπικϊν προϊόντων. Εδϊ ανικουν 
πολιτικζσ που επιβαρφνουν το ΙΧ με ολόκλθρο το κόςτοσ τθσ χριςθσ του ςτισ αςτικζσ 
περιοχζσ, αυξθμζνα τζλθ διοδίων για φορτθγά που κινοφνται ςε διαδρομζσ όπου υπάρχει 
και ςιδθρόδρομοσ, φορολόγθςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων εςωτερικοφ (εκτόσ από τα 
απομονωμζνα νθςιά) με αντίςτοιχθ επιδότθςθ τθσ ακτοπλοϊκισ ι ςιδθροδρομικισ 
μεταφοράσ. 

 Επιπλζον πόροι μποροφν να εξοικονομθκοφν με περιοριςμό των εξοπλιςτικϊν δαπανϊν, 
ανάκλθςθ των ςυμμετοχϊν ςε πολυδάπανεσ ςτρατιωτικζσ δράςεισ εκτόσ ςυνόρων, 
εγκατάλειψθ ζργων όπωσ θ εκτροπι του Αχελϊου, εξάλειψθ άμεςων και ζμμεςων 
επιδοτιςεων ςτθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων και φυτοφαρμάκων, περιοριςμό χαριςτικϊν 
ρυκμίςεων, αποτελεςματικοφσ κανόνεσ διαφάνειασ. 

 Ιδιωτικζσ επενδφςεισ μποροφν να κινθτοποιθκοφν ςε ςθμαντικό βακμό, αν φανεί ότι το 
κράτοσ ζχει τθν πολιτικι βοφλθςθ να επενδφςει ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Η εμπειρία από 
χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία δείχνει ότι για, κάκε ευρϊ από δθμόςιο χριμα που επενδυόταν 
ςτθν ανανεϊςιμθ ενζργεια, ο ιδιωτικόσ τομζασ επζνδυε άλλα 6-8 ευρϊ 

 Δθμόςιοσ δανειςμόσ για χρθματοδότθςθ δράςεων εξόδου από τθν κρίςθ είναι πάντωσ, ωσ 
ζνα βακμό, αναπόφευκτοσ. Επιδιϊκουμε, όμωσ, να περιοριςτεί ςτο απολφτωσ απαραίτθτο, 
να διοχετευκεί αποκλειςτικά για επενδυτικοφσ ςκοποφσ και να αποπλθρωκεί το 



ςυντομότερο δυνατόν, κακϊσ κάκε μακροπρόκεςμοσ μεγάλοσ δθμόςιοσ δανειςμόσ 
μετακζτει τελικά τα βάρθ ςτισ επόμενεσ γενιζσ. 

 Για τουσ όρουσ, τζλοσ, του δανειςμοφ είναι απαραίτθτο να γίνει κάκε προςπάκεια ϊςτε να 
είναι οι ευνοϊκότεροι δυνατοί. Θεωροφμε απαραίτθτο να πιεςτεί θ Ε.Ε. και θ Ευρωπαϊκι 
Κεντρικι Τράπεηα για τθν ζκδοςθ ευρωπαϊκϊν ομολόγων, που κα καλφπτουν ςε 
ςυγκεκριμζνα πλαίςια το δανειςμό των χωρϊν – μελϊν με όρουσ καλφτερουσ από αυτοφσ 
που κα μποροφςε να εξαςφαλίςει κάκε χϊρα μόνθ τθσ. Μια ακόμθ ςυμπλθρωματικι 
πρόταςθ αφορά τθν ζκδοςθ ομολόγων, ειδικά ςχεδιαςμζνων ωσ προσ τα επιτόκια και το 
μζγιςτο ποςό τοποκζτθςθσ ϊςτε να δίνουν ςτουσ απλοφσ πολίτεσ εναλλακτικζσ λφςεισ για 
τθν τοποκζτθςθ των οικονομιϊν τουσ. 

 
 
 

V. Επίμετρο: Χρειαηόμαςτε πολφ περιςςότερα 
 
Οι παρεμβάςεισ που προτείνουμε για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ, αφοροφν μζροσ μόνο του 

προβλιματοσ και καλφπτουν κυρίωσ επείγουςεσ πλευρζσ του ϊςτε να κερδίςουμε χρόνο. 
Αυτονόθτο είναι ότι απαιτοφν πολιτικι βοφλθςθ, αλλά και ολοκλθρωμζνεσ βιϊςιμεσ πολιτικζσ 
τόςο για κάκε τομζα τθσ οικονομίασ όςο και για ςυνολικότερθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και των 
μικρϊν τοπικϊν επιχειριςεων. 

 

Ο χρόνοσ που κα κερδίςουμε, χρειάηεται να αξιοποιθκεί για ςτόχουσ μακροπρόκεςμουσ αλλά 
εξίςου ηωτικοφσ, που δεν αφοροφν μόνο τθ χϊρα μασ:  

 Για μια αποκεντρωμζνθ και ανοικτι οικονομία αλλθλεγγφθσ και ιςότθτασ, πζρα από τθ 
ςθμερινι αςφυκτικι κυριαρχία του κράτουσ και τθσ αγοράσ, με κορμό τθν τοπικι και 
περιφερειακι κλίμακα, με εκτεταμζνο τομζα κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ, 
ειρθνικά και ιςότιμα δεμζνθ με τισ οικονομίεσ των γειτονικϊν χωρϊν, που να δίνει ςε όλουσ 
τουσ πολίτεσ δυνατότθτεσ να ςυμμετζχουν όχι μόνο ςτθν παραγωγι και τα οικονομικά 
οφζλθ, αλλά και ςτισ βαςικζσ αποφάςεισ για τθν πορεία τθσ. 

 Για πρότυπα ευθμερίασ, που κα ενςωματϊνουν αυτοδεςμεφςεισ ςε λογικζσ «δίκαιου 
εμπορίου», κα παίρνουν υπόψθ τα ιδιαίτερα δεδομζνα κάκε περιοχισ, κα ςτθρίηονται 
περιςςότερο ςτθν ποιότθτα ηωισ για όλουσ και λιγότερο ςτθν κατανάλωςθ οικονομικϊν 
αγακϊν, και κα μποροφν να επεκτακοφν ςε όλο τον παγκόςμιο πλθκυςμό χωρίσ να 
απαιτοφν περιςςότερουσ φυςικοφσ πόρουσ από όςουσ μπορεί να μασ δϊςει ο πλανιτθσ 
μασ. 

 
 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2009  
Το Πανελλαδικό Συμβοφλιο των Οικολόγων Πράσινων 


