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ΟΧΙ ΣΕ ΔΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ*

Οι Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά θα αγωνιστούμε για
ευρύτερες συμφωνίες με στόχο λύσεις στα άμεσα προβλήματα, την
ανεργία, την φτώχεια, την κατάρρευση του συστήματος υγείας, τη
διάλυση της οικονομίας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι πολίτες θα
καταλάβουν ότι η επιλογή

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

είναι μια λύση για να αποφύγουν το δίπολο φόβου και οργής, στο οποίο
βρίσκεται παγιδευμένη η χώρα, για να στραφεί η πολιτική σε λύσεις από
τα απλοϊκά – σήμερα – συνθήματα. Είμαστε μια λύση λογικής και οράματος για όσους και όσες
επιδιώκουν και βαθιές αλλαγές και προοδευτική διακυβέρνηση μακράς πνοής, για να μην γίνει η
υπόθεση της αλλαγής παρένθεση μερικών μηνών.
Η δική μας συμμετοχή στη Βουλή θα κάνει τη διαφορά, θα προωθήσει νέες, πράσινες
οικολογικές κοινωνικές ιδέες που αλλού έχουν συμβάλλει σημαντική στη βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων, στην απασχόληση, σε μια υπεύθυνη οικονομία, στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
χώρα χρειάζεται μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση στη Βουλή. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε
ριζικά και αποτελεσματικά την πορεία της χώρας προς το καλύτερο.
Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ τονίζουμε
ότι η νέα διακυβέρνηση για να είναι βιώσιμη πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης και να
προωθήσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις βασισμένες σε ένα σχέδιο οικολογικής, κοινωνικής και
οικονομικής καινοτομίας. Βασικοί άξονες της νέας διακυβέρνησης πρέπει να είναι η διαφάνεια, η
συμμετοχή και η αποτελεσματικότητα.
Εφόσον είμαστε στη Βουλή και προσκληθούμε να συμμετάσχουμε

σε μια νέα

προοδευτική κυβέρνηση θα θέσουμε ως βάση τις 4 αρχές και τα 10 σημεία μας για οποιαδήποτε
προγραμματική συμφωνία, αλλά και θα ζητήσουμε να προσκληθούν οι πιο σημαντικές κι
αντιπροσωπευτικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς ώστε
να συν-διαμορφωθεί ένα Κοινωνικό Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση του
κυβερνητικού προγράμματος. Έχουμε προτείνει επίσης να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο που θα
αξιολογεί, και με τη χρήση δεικτών, την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων.
Χρειάζεται όμως γνώση των εργαλείων που υπάρχουν για να αλλάξουμε τις πολιτικές. Όταν
ήμουν ευρωβουλευτής μαζί με την Ομάδα των Πράσινων καταφέραμε πολλά, τόσο σε νομοθετικό
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επίπεδο, όσο και στην αξιολόγηση της τρόικας και την υπερψήφιση δύο εκθέσεων. Υπάρχει ένα
πλαίσιο που έχει ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία – δυστυχώς και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ το
καταψήφισαν – που αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για αλλαγή της πολιτικής λιτότητας. Καμία
πολιτική δύναμη άλλη δεν θέλησε να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική απόφαση που και την τρόικα
τερματίζει, και ζητάει αλλαγή πολιτικής και εργαλεία για ρύθμιση του χρέους προσφέρει. Δεν έγινε
σημαία μας αυτή πολιτική που έχει ευρεία υποστήριξη. Για κομματικούς λόγους η ΝΔ λέει η πολιτική
είναι μονόδρομος. Λάθος, το ευρωκοινοβούλιο λέει αν μια πολιτική αποτυγχάνει, πρέπει να
αναπροσαρμόζεται σε διάλογο με την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα αλλάξει η πολιτική αν εκείνος
πάρει την εξουσία γιατί θα φοβίσει την Μέρκελ. Ψευδαίσθηση, οι πολιτικές θα αλλάξουν αν υπάρχει
εναλλακτικό σχέδιο, αν δημιουργήσουμε συμμαχίες με τις κοινωνίες και του Βορρά και του Νότου,
στη βάση δίκαιων αιτημάτων για μια διαφορετική Ευρώπη. Αντιτασσόμαστε στην Ευρώπη των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, με τη μονομέρεια της σιδηράς και, τελικά, κοινωνικά άδικης
δημοσιονομικής πειθαρχίας, που τροφοδοτεί την ανεργία και τις οικονομικές κοινωνικές ανισότητες.
Αρνούμαστε όλα αυτά, που παγιώνουν τον διαχωρισμό σε χώρες πλεονασμάτων και χώρες
ελλειμμάτων και ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό και την ακροδεξιά. Όμως η άρνηση δεν αποτελεί
από μόνη της λύση στην κρίση.
Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» θα συμβάλουμε στη διαπραγμάτευση και για
τη μείωση του χρέους αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία αλλά και με βάση
προτάσεις που έχουν οι Πράσινοι αλλά και άλλες δυνάμεις υποστηρίξει σε όλη την Ευρώπη και μέσα
στα εθνικά τους κοινοβούλια. Οι απειλές δεν θα οδηγήσουν σε διαγραφή χρέους. Είναι αποτυχημένη
στρατηγική να θέσει κάποιος ως προτεραιότητα σήμερα, με δεδομένους τους συσχετισμούς, τη
διαγραφή του 60% χρέους από τους εταίρους. Κανένα κοινοβούλιο στις 27 χώρες δεν θα ψήφιζε για
μια τέτοια διαγραφή. Άλλο διαγραφή και άλλο ρυθμίσεις που είναι δίκαιες και εφικτές για σημαντική
μείωση του χρέους. Στο Ευρωκοινοβούλιο ήδη από το 2012 οι Πράσινοι είχαμε προτείνει παρόμοιες
ρυθμίσεις. Η ρύθμιση του χρέους θα απαιτήσει όμως περισσότερη διαβούλευση και χρόνο. Μέχρι
τότε, το επείγον για την κοινωνία είναι η επιστροφή των πολιτών στην εργασία και η αναζωογόνηση
της οικονομίας.
Κανένα κόμμα δεν μπορεί από μόνο του σήμερα να πετύχει τις βαθιές αλλαγές. Η υπόθεση
της αλλαγής πολιτικής δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο κόμματος, και πολύ περισσότερο του
ΣΥΡΙΖΑ που έχει πολλές αντιφατικές θέσεις και απόψεις. Με ευθύνη του εκλογικού νόμου αλλά και
του συνόλου των πολιτικών κομμάτων που δεν άλλαξαν τον εκλογικό νόμο, η αυτοδυναμία βασίζεται
σε υφαρπαγή της βούλησης των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όπως φαίνεται θα έχει, με ασφάλεια, την
πρώτη θέση, θα βρεθεί – με βάση όσα λέει – χωρίς συμμάχους για σχηματισμό μιας σοβαρής
κυβέρνησης που θα πρέπει να προωθήσει βαθιές αλλά ρεαλιστικές κι οραματικές αλλαγές. Θα είναι
στα αλήθεια σοβαρή μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με το
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ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου ή με το ΚΙΔΗΣΟ του Γ. Παπανδρέου; Μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από
κοινού με τον Σταύρο Θεοδωράκη, κι αν ναι, στη βάση ποιου προγράμματος;
Η μόνη περίπτωση για να αλλάξει η πορεία της χώρας προς προοδευτική, οικολογική και
δημοκρατική κατεύθυνση είναι η συνεργασία «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» να
εκπροσωπηθεί με ισχυρή εκλογική δύναμη. Η δική μας παρουσία στη Βουλή θα εγγυηθεί ένα νέο
μοντέλο διακυβέρνησης, που δεν θα αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος. Αυτό
προϋποθέτει βέβαια, επίσης, κόμματα με σαφή προγράμματα, καθώς κι αλλαγή του εκλογικού
νόμου, ώστε να υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες στο μέλλον. Όταν οι άλλοι συζητάνε για
μεταγραφές και καρέκλες, εμείς συζητάμε για προγράμματα.
Η συνεργασία της Πολιτικής Οικολογίας με την Ανανεωτική Αριστερά δεν είναι μια
προεκλογική μόνο συνεργασία, δημιουργεί καθημερινά τους όρους για μετασχηματισμό και των δύο
πολιτικών ρευμάτων και τη δημιουργία μιας νέας ποιοτικής, κοινής συγκρότησης που θα έχει σαφή
και διακριτή πολιτική ταυτότητα, δεν θα ετεροπροσδιορίζεται, δεν θα χάνεται πότε από εδώ και πότε
από εκεί. Θα αποδεικνύει ότι είναι μια κοινή οντότητα ΠΡΑΣΙΝΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Σε
αυτή την κατεύθυνση διευκολύνει το γεγονός ότι και οι δυο χώροι απέκτησαν μέσα από κρίσεις και
λάθη – έστω - μεγαλύτερη ομοιογένεια. Mέσα σε δυο εβδομάδες συντελούνται σημαντικές αλλαγές
και ώσμωση ώστε να πετύχουμε την ποιοτική ανασύνθεση. Είμαι μάρτυρας αυτών των διεργασιών
που συντελούνται αφού βρίσκομαι σε πολλές περιοχές και διαπιστώνω αυτή τη διάθεση.
Δεν πρέπει οι πολίτες να εκβιάζονται συνεχώς για να ψηφίσουν ένα κόμμα με το ζόρι. Δεν
πρέπει να υπάρξουν πάλι διπλές εκλογές, είναι μεγάλο το ρίσκο για τη χώρα. Eπαναλαμβάνω ότι η
λύση είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε μια προγραμματική συμφωνία
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ που θα συμβάλει στην αλλαγή
κυβέρνησης, πολιτικών αλλά και μοντέλου διακυβέρνησης.
Είμαστε Εδώ!

*

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK POLITICS JOURNAL, INFO-COMMUNICATION RESEACH SOCIETY (ICRS), WWW.EKLOGESONLINE.COM

Συν-Προέδρου των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΔΗΜ.ΑΡ

3

