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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Ν. Χρυσόγελος, υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών με το συνδυασμό
«ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», και συν-επικεφαλής του σχήματος
είναι υποστηρικτής της καμπάνιας του WWF Ελλάς

Η κλιματική αλλαγή, η αποδάσωση, τα φαινόμενα λειψυδρίας, καθώς και η απώλεια
πολυάριθμων ειδών κρούουν εδώ και χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου. Αν όλοι στον
κόσμο κατανάλωναν φυσικούς πόρους και εξέπεμπαν αέρια του θερμοκηπίου με τον
ρυθμό ενός μέσου Ευρωπαίου, θα χρειαζόμασταν 2,8 πλανήτες για να διατηρήσουμε
τον υφιστάμενο τρόπο ζωής μας. Δεν επιτρέπεται να κλείνουμε άλλο τα μάτια και τα
αυτιά μας. Γι αυτό και ως ευρωβουλευτής των Πράσινων συνεργάστηκα στενά με
περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος και μια
στροφή της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση και υποστήριξα σχετικές ευρωπαϊκές
καμπάνιες [1].

Ως υποστηρικτής της καμπάνιας του WWF Ελλάς και στις ευρωεκλογές αλλά και
γενικότερα των πράσινων πολιτικών,  και ως ενεργός πολίτης και στέλεχος
κυβερνητικών οργανώσεων και ως ευρωβουλευτής, ήμουν σταθερά
προσανατολισμένος στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προώθηση
της οικολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω μιας ζωντανής, πράσινης και προς
όφελος της κοινωνίας και του πλανήτη οικονομίας.  Διοργάνωσα πολλές εκδηλώσεις,
ημερίδες, διαλόγους, στήριξα δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση (δείτε αναλυτικά
www.chrysogelos.gr). Με εκδόσεις, που συμπυκνώνουν την κοινοβουλευτική
εμπειρία, έδειξα πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην προστασία
του περιβάλλοντος, όπως και περιβαλλοντικοί φορείς αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί
τεκμηριώνουν [2]

Απολύτως φυσικά λοιπόν, τόσο ως συνεπικεφαλής του συνδυασμού ΠΡΑΣΙΝΟΙ-
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  όσοι και προσωπικά δεσμεύομαι για δράσεις και
πολιτικές που:

· Αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή,
· Προάγουν τη μετάβαση σε μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων,
· Βάζουν φρένο στην απώλεια του φυσικού κεφαλαίου,
· Ενθαρρύνουν μια πιο βιώσιμη και υγιεινή κατανάλωση,
· Προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη ευημερία,
· Ενσωματώνουν οριζόντια την περιβαλλοντική διάσταση,
· Λαμβάνουν υπόψη την εκτίμηση του οικονομικού, κοινωνικού και

περιβαλλοντικού αντικτύπου,
· Ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων

μέσω της εκτεταμένης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους δρώντες,
· Συμβάλλουν στην αλλαγή του αδιέξοδου οικονομικού και αναπτυξιακού

μοντέλου της χώρας

Συγκεκριμένα:

1. ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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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. Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κατά το σχεδιασμό των
πολιτικών, η εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους δρώντες, η
δημοσιοποίηση των εργασιών και των αποφάσεων και η δυνατότητα πρόσβασης των
πολιτών στα νομοθετικά κείμενα και τη νομολογία, συνιστούν σημαντικές πτυχές των
αρχών της διαφάνειας και της συμμετοχής. Όσον αφορά στην ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο κατά τη χάραξη, όσο και την
υλοποίησή τους.

Εφόσον είμαστε στη Βουλή και προσκληθούμε να συμμετάσχουμε  σε μια νέα
προοδευτική κυβέρνηση θα θέσουμε ως βάση τις 4 αρχές και τα 10 σημεία [3] 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.

Βασικές αρχές:

Α. Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό τον
έλεγχο Ευρωκοινοβουλίου και Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ελληνική κυβέρνηση
λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με
αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους
που έχουν τεθεί από κοινού.

Β. Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και
επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα
βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων
χωρίς να πλήττεται υγεία, παιδεία, δημοκρατία και κοινωνικός διάλογος (β)
αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα, ενίσχυση της
απασχόλησης, αξιοπρέπεια στην εργασία και προστασία περιβάλλοντος (γ)
ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων - Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω μικρομεσαίων και
κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, με οικολογική, τεχνολογική και κοινωνική
καινοτομία.

Γ. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα
και φιλική στον πολίτη.  Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των
αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της
διαφθοράς [4], άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης.
Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή
ανασυγκρότηση της χώρας.

Δ. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, με αλλαγή του ιδιότυπου
καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, καθιέρωση
απλής αναλογικής και κατάτμηση μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Υπέρβαση της
μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό μοντέλο. Αν είμαστε στη
Βουλή και συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να
προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί
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φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το
οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης
και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

Ε. Αλλαγή του οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου [5],[6] 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. Προτείνουμε ένα 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, την προστασία και προβολή του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, τη συνεργατική-κοινωνική-αλληλέγγυα οικονομία, την επένδυση στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την οικολογική / κοινωνική καινοτομία, την πραγματικά
προοδευτική φορολογία και την κοινωνική μέριμνα.

2. ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την εποχή της οικονομικής αστάθειας, της κοινωνικής αδικίας, της κλιματικής
αλλαγής, της ενεργειακής και επισιτιστικής φτώχιας, η Πράσινη Οικονομία αποτελεί
μέρος της εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση. To περιβάλλον όχι μόνο
δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη,  αλλά αντιθέτως η
αειφόρος διαχείρισή του μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διεξόδου από την
οικονομική κρίση και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ζητάμε τον πράσινο
μετασχηματισμό της οικονομίας, προτείνοντας γενναίο πρόγραμμα επενδύσεων
στοχεύοντας σε ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στη δημιουργία
πράσινων θέσεων εργασίας και ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, την προστασία και προβολή του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργατική, κοινωνική, αλληλέγγυα οικονομία, την
οικολογική καινοτομία και την κοινωνική μέριμνα, με ταυτόχρονη αποεπένδυση
ρυπογόνων και επιβλαβών δραστηριοτήτων. Η εναλλακτική λύση που προτείνουμε
είναι η επένδυση στην συνεργατική κοινωνική οικονομία σε πολλούς τομείς (ενέργεια,
βιομηχανία – βιοτεχνία, γεωργία, κοινωνικές υπηρεσίες – υγεία, χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες κα), η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς μια πράσινη αλλά
και τεχνολογικά καινοτόμα κατεύθυνση, η επικέντρωση γενικότερα στην οικολογική –
κοινωνική καινοτομία και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην
παραγωγική εργασία.

Η μοναδική  βιώσιμη λύση στην οικονομία είναι η αρμονική συνεργασία οικονομίας,
κοινωνικής συνοχής και περιβάλλοντος, ώστε να μην καταστρέφεται το περιβάλλον
και οι σημερινές γενιές, και να μην «λεηλατείται» το μέλλον των επόμενων γενεών.
Στα  χρόνια που έρχονται,  ευημερία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον
«βρώμικο» καπιταλισμό και απάνθρωπες συνθήκες εκμετάλλευσης, αλλά από μια
πράσινη, κοινωνική μεταρρύθμιση, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες μακροχρόνια
και αξιοπρεπώς αμειβόμενες  θέσεις εργασίας για τους νέους και τις νέες.

Σύμφωνα με τη μελέτη των Ευρωπαίων Πράσινων, Green New Deal, για κάθε 1 δισ.
ευρώ πράσινης επένδυση δημιουργούνται 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Άλλες
μελέτες για τον κλάδο των ΑΠΕ ανεβάζουν το νούμερο στις 50.000 νέες θέσεις
εργασίας ανά 1 δις ευρώ επένδυση.

Στην Ευρώπη, οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 319
δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και
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απασχολούν 3,4 εκατομμύρια άτομα. Η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει
πιθανότητα για τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας μέχρι το
2020, με την αξιοποίηση της οικολογικής καινοτομίας, ενώ αν επιτευχθούν οι
ευρωπαϊκοί στόχοι για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, μπορούν να
δημιουργηθούν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

Η ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας μπορεί να αποτελέσει όαση μέσα στη
δημοσιοοικονομική κρίση. H ανάπτυξη των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με στοχευμένες
επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη:
1. Μείωση της ενεργειακής φτώχειας, 2. Δημιουργία θέσεων εργασίας, 3.
Μείωση της εισαγωγής καυσίμων, δηλαδή αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και
εξοικονόμηση πόρων, 4. Παραγωγή καθαρής και οικονομικής ενέργειας για
όλους, 5. Προστασία του περιβάλλοντος, 6. Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στην Ελλάδα, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 25
δις ευρώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε 250.000 «πράσινες» θέσεις εργασίας
μέχρι το 2020.

Η πορεία που ακολουθήσαμε επί δεκαετίες αποδείχθηκε αδιέξοδη. Από την άλλη, οι
πολιτικές της Τρόικα και των κυβερνητικών σχημάτων από τη στιγμή ένταξης της
χώρας στο μηχανισμό στήριξης, δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικες και περιβαλλοντικά
καταστροφικές, αλλά και αναποτελεσματικές. Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι τόσο
για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, η Πράσινη, Ζωντανή Οικονομία μπορεί να
αποφέρει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στα άτομα, τις κοινωνίες και το γενικό
σύνολο. Το μοντέλο αυτό οικονομίας δεν θα πρέπει να είναι μία ευκαιριακή
προσέγγιση, αλλά προσωπική, συλλογική και πολιτική επιλογή.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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
ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Προτείνουμε και δεσμευόμαστε για:
·   Προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας και φυσικών προστατευμένων
περιοχών, αποεπένδυση ρυπογόνων και μη φιλικών προς το περιβάλλον
δραστηριοτήτων:
· Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με φιλόδοξους στόχους για το
2020, 2030 και πλήρη απεξάρτηση μέχρι το 2050. Όχι νέες λιγνιτικές μονάδες κι
εξορύξεις ορυκτών καυσίμων.
· 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, 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.
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· Κοινωνικοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης,
σύσταση μη-κερδοσκοπικών διαδημοτικών επιχειρήσεων κοινωφελούς σκοπού για τη
διαχείρισή τους
· 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.

[1]http://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-
593/ekdoseis/item/3692-we-vote-and-support-international-campaigns
[2] http://www.chrysogelos.gr/images/files/Docs/employment%20GE.pdf

http://prasinoi.gr/poleis/
[3] http://prasinoi.gr/4arxes-10simeia/
[4] http://prasinoi.gr/diafthora/
[5] http://prasinoi.gr/solidarityeconomy/
[6] http://www.chrysogelos.gr/images/files/Docs/economy%20GE.pdf
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4 αρχές και 10 προγραμματικά σημεία για προοδευτική διακυβέρνηση

Τέσσερις αρχές και δέκα προγραμματικά σημεία  για προοδευτική, οικολογική,
κοινωνική διακυβέρνηση της χώρας δίνουν στην δημοσιότητα οι «Πράσινοι –
Δημοκρατική Αριστερά»

Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. 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.

Περίληψη

1. Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς
υπό τον έλεγχο Ευρωκοινοβουλίου και ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει
με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική
κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς
φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει
τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού.
2. Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και
επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση
που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών
προβλημάτων χωρίς να πλήττεται υγεία, παιδεία, δημοκρατία και κοινωνικός
διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα,
ενίσχυση της απασχόλησης, αξιοπρέπεια στην εργασία και προστασία
περιβάλλοντος (γ) ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων - Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω
μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, με οικολογική,
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία.
3. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική,
καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη
λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα,
καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής
χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια
περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας.
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4. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος,  με αλλαγή  του
ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών,
καθιέρωση απλής αναλογικής και κατάτμηση μεγάλων εκλογικών περιφερειών.
Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό
μοντέλο. Αν είμαστε στη Βουλή και συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική
διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί,
περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο
Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική
κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του
σχεδίου.

10 κύρια προγραμματικά σημεία για μια αλλαγή με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα

1. Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς
ενέργειες, με βάση εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει σαφής
κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους ΚΑΙ συμμαχίες.
2. Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για
ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Προώθηση επενδυτικού προγράμματος σε
πράσινες και κοινωνικές παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις.
3.  Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν
καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
4. Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και
σύγκλιση, την αναδιανομή, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας. Φορολογικό
σύστημα εργαλείο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη στόχων
δημοσίου συμφέροντος.
5. Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής
απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης κι αναφοράς.
6. Θεμελίωση κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων
στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, μείωσης των ανισοτήτων, που
θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Ενίσχυση μορφών
κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να εγκαταλείπει τις ευθύνες που
έχει. Καθιέρωση «βασικού εγγυημένου εισοδήματος», διασφάλιση ποιοτικής, υγιεινής
και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα σχολεία και
πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ευκαιρίες σε
όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή της ανεξάρτητης
διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με την
στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού
συστήματος.
7. Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας
περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και
δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και
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τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου.
8. Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με άμεση λήψη μέτρων για ενίσχυση της
ρευστότητας και αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων,
εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ενίσχυση των
συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή
οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική, κοινωνική και πράσινη οικονομία.
Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς
οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα.
9. Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με
βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που
ενισχύει την κοινωνικά - οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή
και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες
πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών.
10. Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να
διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και
διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα
σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.

Αναλυτικά

4 Αρχές
1. Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς
που θα είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου και του ελληνικού
κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το
Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη
Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα
εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού. Συνεχής
αξιολόγηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναθεώρηση μετά από διάλογο αν οι
πολιτικές αστοχούν ή χρειάζονται προσαρμογή. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει
να ενισχύει την πραγματική οικονομία στρέφοντας την προς οικολογικά και κοινωνικά
υπεύθυνη κατεύθυνση, την κοινωνική συνοχή, και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.
2. Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και
επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση
που θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών
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προβλημάτων χωρίς να πλήττεται η υγεία, η παιδεία, η δημοκρατία και ο κοινωνικός
διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα
επιχειρηματικότητας που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, την ενίσχυση της
απασχόλησης, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος
(γ) ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων και Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω
μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, της οικολογικής,
τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας. Χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία αλλά και από επιπλέον πόρους που πρέπει να
διασφαλιστούν μέσω μιας σοβαρής αναδιάρθρωσης του ΑΕΠ και ενός αξιόπιστου
πακέτου Γιουνκέρ αλλά και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (ενίσχυση ρόλου
συνεταιριστικών τραπεζών, συνεργασία με οικολογικά funds και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων κα).
3. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική,
καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη
λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα,
καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής
χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια
περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των
πολιτών και θεσμική κατοχύρωση διαδικασιών παραγωγής λύσεων με τη συμμετοχή
των πολιτών. Πρωτοβουλίες πολιτών, τοπικά, περιφερειακά και σε εθνικό επίπεδο
δημοψηφίσματα, ενημέρωση των πολιτών για το θεσμό της Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας Πολιτών. Αξιοκρατία παντού.
4. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος,  με αλλαγή  του
ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών,
καθιέρωση της απλής αναλογικής και κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών
περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και
συμμετοχικό μοντέλο. Προώθηση των συναινέσεων και των συνεργασιών στο
βαθμό που κάθε φορά είναι δυνατόν για την προώθηση λύσεων στα κρίσιμα
ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Αν είμαστε στη Βουλή και κληθούμε να
συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν
και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να
αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει
να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

10 κύρια προγραμματικά σημεία για μια αλλαγή με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα

1. Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς
ενέργειες, αλλά με βάση ένα εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει
σαφής στόχους κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς. Συμμαχίες για να
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πετύχουμε αλλαγές στις πολιτικές. Διεκδίκηση μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους
για την ανόρθωση της χώρας και την αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους.
2. Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για
ουσιαστική μείωση της ανεργίας με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
αξιοποιώντας – όχι σπαταλώντας – τόσο ευρωπαϊκούς όσο και ελληνικούς πόρους.
Προώθηση ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος σε πράσινες και κοινωνικές
παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις με στόχο τη μείωση της
ανεργίας κατά 10% σε τρία χρόνια και παράλληλων μέτρων υποστήριξης όλων των
ανέργων μέσω ειδικών προγραμμάτων (πρόσβαση των νέων σε χρηματοδότηση για
την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση του σχεδίου που
παρουσιάζουν, αποτελεσματική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «εγγύηση
για την νεολαία», ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων,
απαλλαγή των νέων επιχειρηματικών από φορολογική επιβάρυνση για 2 χρόνια,
μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές αν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και για
επενδύσεις που επιτυγχάνουν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, όπως πχ μείωση
κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, εφαρμογές πράσινης χημείας, κα).
Ενίσχυση της πράσινης και κοινωνικής στροφής της οικονομίας μέσω συμβάσεων
του δημοσίου που ενσωματώνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
3. Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν
καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επαναφορά του πλαισίου θεσμικής
προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας
των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας.
4. Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και
την σύγκλιση, την αναδιανομή σε δίκαιη όμως βάση, την οικολογική μεταρρύθμιση
της οικονομίας, φορολογικό σύστημα εργαλείο για την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος.  Ανασυγκρότηση των
υπηρεσιών και πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της  φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής. Έλεγχος των καταθέσεων στις τράπεζες που θεωρούνται
φορολογικοί παράδεισοι ώστε να εντοπισθούν τυχόν φοροαποφυγή, φοροαπάτη ή
γκρίζο χρήμα. Εφαρμογή του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως έχει
υπογράψει η Ελλάδα και έχει υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο.
5. Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής
απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αναφοράς. Έλεγχος
της οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας κάθε δημόσιας
δαπάνης και προμήθειας. Υιοθέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις
δημόσιες συμβάσεις.
6. Θεμελίωση ενός κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών,
προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, που θα
μειώνει τις ανισότητες και θα θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη
ανάγκη. Ενίσχυση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να
εγκαταλείπει τις ευθύνες που έχει. Καθιέρωση του «βασικού εγγυημένου
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εισοδήματος» αξιοποιώντας την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφάλιση
ποιοτικής, υγιεινής και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα
σχολεία και της πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη.  Ευκαιρίες σε όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή
της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του
κοινωνικού κράτους με την στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της
κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος.
7. Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας
περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και
δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και
τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου.
8. Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με την άμεση λήψη μέτρων για την
ενίσχυση της ρευστότητας και την αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών
ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης.
Ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αναβαθμιστούν, να αποκτήσουν
ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική,
κοινωνική και πράσινη οικονομία. Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση
ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα των
τραπεζών: διασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, παρακολούθηση της
πορείας των τραπεζών κι αποτροπή τους από , δημιουργία θεσμών από τις ίδιες τις
τράπεζες που θα διασώζουν τις τράπεζες με κεφάλαια των ίδιων των τραπεζών,
χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων ή των καταθετών. Έλεγχος και εξάλειψη σε
ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο των offshore εταιριών και πρακτικών που
εξασφαλίζουν τεράστια φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρήσεων. Πλήρης διελεύκανση
του σκανδάλου Lux  Leaks, όπως ζητούν οι Ευρωβουλευτές με πρωτοβουλία των
Πράσινων.
9. Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με
βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που
ενισχύει την κοινωνικά - οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή
και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες
πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών.
10. Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να
διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και
διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα
σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

-Εναλλακτική πολιτική λύση, που να προσφέρει ελπίδα και λύσεις στα
μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά προβλήματα
-Ουσιαστική πολιτική και κυβερνητική αλλαγή που θα προωθήσει
σύγχρονες, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις κι ανατροπές, παράλληλα με τον οικολογικό
μετασχηματισμό της οικονομίας και του μοντέλου παραγωγής –
κατανάλωσης, στο πλαίσιο μιας νέας ισορροπημένης σχέσης ΕΕ-
Ελλάδας,
-Μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος και του μοντέλου
διακυβέρνησης καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη
λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους

Πολιτική αλλαγή με ευθύνη και σταθερή ευρωπαϊκή πορεία
Ειρηνική επανάσταση για λογικές  και δίκαιες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές

Η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη, πλήττονται εδώ και χρόνια από μια βαθιά και πολύπλευρη
κρίση. Για την ελληνική κρίση, υπάρχουν και σημαντικές εγχώριες αιτίες που αφορούν στο
μοντέλο ανάπτυξης που στηρίχθηκε στον κρατικό δανεισμό,  στη στρεβλή αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στην υποβάθμιση των παραγωγικών τομέων της
οικονομίας, στην πελατειακή και κομματική συγκρότηση του κράτους. Το πολιτικό
σύστημα,  όμως,  ευθύνεται για την ένταση της κρίσης που βιώνουμε σήμερα,  διότι
συνέβαλε σε αυτήν, ενώ  στάθηκε ανίκανο να την αντιμετωπίσει και να τη διαχειριστεί, με
κοινωνικά δίκαιο, δημοκρατικό-συμμετοχικό, αποτελεσματικό, οικονομικά καινοτόμο και
ισορροπημένο τρόπο.

Η τρόικα αντί να σβήσει φούντωσε την κρίση

Η πολιτική της τρόικας αντί να είναι πυροσβεστική και να βοηθήσει με δημοκρατικό και
αλληλέγγυο τρόπο να λύσουμε τα προβλήματά μας,  έριξε λάδι στην αρχική φωτιά,  λόγω
μιας νεοφιλελεύθερης εμμονής και  έτσι, η πυρκαγιά φούντωσε.
Οι συντηρητικές επιλογές μετέτρεψαν τη δημοσιονομική κρίση σε κρίση οικονομική,
κοινωνική, παραγωγική και αξιακή.
Η σημερινή εξαιρετικά προβληματική κατάσταση δεν οφείλεται στην «πολλή»  Ευρώπη,
αλλά στο γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είχε προχωρήσει στην απαιτούμενη ενοποίηση και στη
δημιουργία θεσμών, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν γρήγορα κι αποτελεσματικά τις
κρίσεις στη βάση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, υπερασπίζοντας το ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο.
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Ευθύνες έχουν, λοιπόν, και οι ανολοκλήρωτοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η κυριαρχία πολιτικών
αντιλήψεων που άφησαν τις κοινωνίες ανυπεράσπιστες απέναντι στις ανεξέλεγκτες αγορές
καθώς και ο τρόπος που έχει δομηθεί η Ευρωζώνη.

Όχι στον τυφλό διχασμό, ναι σε πολιτική συνεννόηση που οδηγεί σε λύσεις κι αλλαγές.
Συμμαχία για την αλλαγή – στήριγμα για μια προοδευτική διακυβέρνηση

Ακόμα και σήμερα –μετά από  6 χρόνια βαθιάς κρίσης -  δεν έχουμε συμφωνήσει για το τι
πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε μια εθνική στρατηγική! Η
κυβέρνηση μετά την κατάρρευση του σεναρίου της δήθεν επιτυχίας, επιχειρεί με τη
στρατηγική του φόβου να παρουσιάσει τη διατήρηση της στην εξουσία  ως τον  αναγκαίο
όρο για αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και την παραμονή της χώρας στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Η συνέχιση, όμως, της κυβερνητικής πολιτικής θα οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, επιχειρεί να κερδίσει, χωρίς να
παρουσιάζει ένα πειστικό εναλλακτικό σχέδιο, επενδύοντας στην οργή της κοινωνίας για
όσα συνέβησαν, αλλά και μοιράζοντας υποσχέσεις - στη λογική «χρήματα υπάρχουν» - που
ξέρει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Αλλαγή, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης με άλλον τρόπο,  ούτε με επαναφορά
συντεχνιακών ρυθμίσεων και κρατικιστικών προτύπων.

Οι πολίτες παραμένουν όμηροι μιας αντιπαράθεσης με όξυνση,  που δεν προσφέρει λύσεις
στα τρομακτικά προβλήματά τους,  δεν αλλάζει τη ζωή τους και την κοινωνία προς το
καλύτερο. Στην πολιτική δεν υπάρχουν μονόδρομοι.

Αν αποτυγχάνει μια πολιτική, χρειάζεται να την αλλάζουμε. Εκ του αποτελέσματος
κρινόμενη,  η κυρίαρχη σήμερα πολιτική δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
προβλήματα. Οδηγεί στην διάλυση της οικονομίας και του κοινωνικού ιστού. Πρέπει να
αλλάξει, λοιπόν, προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Είναι απαραίτητη, κατά συνέπεια, μια εναλλακτική πολιτική λύση, που να προσφέρει
ελπίδα και λύσεις στο πλαίσιο μιας νέας ισορροπημένης σχέσης ΕΕ-Ελλάδας, ένα
εναλλακτικό, προοδευτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση, που θα προωθήσει βαθιές
αλλά ισορροπημένες και λογικές, δημοκρατικές αλλαγές.

Εμείς,  όσοι και όσες συμμετέχουμε στην πολιτική συμπαράταξη ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ επιδιώκουμε να αποτελέσουμε μια δύναμη ανατροπής όσων μας οδήγησαν στην
χρεοκοπία, αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων  (ανεργία, φτώχεια,
υγεία, ανισότητες)  και προώθησης βαθιών και συνεκτικών δημοκρατικών αλλαγών.

Εναλλακτικό σχέδιο μέσα από δημοκρατικό διάλογο

Καλούμε σε μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συνεννόηση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός
βιώσιμου μέλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές, ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης για όλους τους πολίτες, μείωση των κοινωνικών διακρίσεων, αντιμετώπιση του
οικολογικού χρέους και της φτώχειας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης,
εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής,  προώθηση νέων μοντέλων παραγωγής και
κατανάλωσης, αλλά και σχέσεων ανθρώπου-φύσης.

Αυτή η συνεννόηση μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο
Βιώσιμης Ευημερίας που αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο τη
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δημοσιονομική, οικονομική, κοινωνική, οικολογική/κλιματική αλλά και αξιακή κρίση. Με
έμφαση στην κοινωνική, τεχνολογική και οικολογική καινοτομία και στην ενεργοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού, που είναι ο πλούτος της χώρας.

Ούτε φόβο, ούτε οργή, με εναλλακτική πρόταση στη Βουλή

Η δική μας παρουσία στη Βουλή θα εγγυηθεί μια προοδευτική αλλαγή πολιτικής στη
χώρα και 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.

Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια συμμαχική κυβέρνηση, και με τη δική μας
συμμετοχή, ώστε μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα να προωθήσει
σύγχρονες, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και
ανατροπές, παράλληλα με τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και του
μοντέλου παραγωγής - κατανάλωσης.

Από τα κόμματα «μεσσίες» και τις λευκές επιταγές στην πολιτική των πολιτών

Δεν υπάρχουν πια μεσσίες που επιλύουν τα προβλήματά μας, χωρίς τους πολίτες. Πρέπει να
είμαστε μέρος των αλλαγών που επιδιώκουμε.  Γι’  αυτό διατυπώνουμε μια νέα ανοικτή,
πολιτική πρόταση που δεν στηρίζεται σε λευκές επιταγές και πολιτικούς – σωτήρες,   αλλά
στην πολιτική βούληση και συμμετοχή για τη δημιουργία πολιτικών και θεσμών επίλυσης
των προβλημάτων. Τα οποία είναι πολύπλοκα, τόσο πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά,
ώστε να μην αρκεί η βούληση του «κυρίαρχου λαού» ή η εκλογική νίκη ενός κόμματος για
να επιλυθούν. Απαιτείται μια νέα διαδικασία παραγωγής λύσεων μέσα από ουσιαστικό
διάλογο και νέες συνθέσεις.

Ο διάλογος μόνο μεταξύ κομμάτων δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα
προβλήματα. Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος και με τους κοινωνικούς φορείς. Στόχος μας
είναι μαζί με τους πολίτες,  και όχι μόνοι μας για λογαριασμό των πολιτών χωρίς τους
ίδιους τους πολίτες, να ψάξουμε τις λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Επενδύουμε τις
ελπίδες μας για ένα καλύτερο μέλλον στη νέα γενιά και τους αγώνες της.

Διατυπώνουμε μια πολιτική πρόταση που αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να
παίξει στην  διαμόρφωση των σύγχρονων πολιτικών μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών,
καθώς και ο ουσιαστικός –όχι απλά προσχηματικός- διάλογος.

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλάζουμε κι εμείς

Κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Προσπαθούμε μέσα από τα λάθη, τις αποτυχίες αλλά και τις
επιτυχίες μας να διδαχθούμε. Θέλουμε να αλλάξουμε κι εμείς, συμβάλλοντας στην
δημιουργία κάτι νέου.  Δεν επιδιώκουμε να αθροίσουμε απλώς τις δυνάμεις της
Δημοκρατικής Αριστεράς και των Πρασίνων. Θέλουμε τη συμμετοχή νέων ανθρώπων που
θα δώσουν νέα δυναμική στα θετικά στοιχεία –  που είναι πολλά –   από την κοινωνική,
κοινοβουλευτική και ευρω-κοινοβουλευτική δουλειά  των χώρων της οικολογίας, της
μεταρρυθμιστικής και ανανεωτικής αριστεράς, των κινημάτων κοινωνικής αυτό-οργάνωσης
και χειραφέτησης.

Επιδιώκουμε να μετασχηματίσουμε το ρόλο και τον τρόπο οργάνωσης των κομμάτων,
αναζητώντας μοντέλα συμμετοχικής πολιτικής,  με ισότιμη συμμετοχή γυναικών – ανδρών,
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νέων – μεγαλύτερων, που παράγουν πολιτικές προτάσεις βασισμένες στην τεκμηρίωση, στη
γνώση και στο διάλογο. Παίρνουμε συνειδητά την απόφαση να εγκαταλείψουμε τα μοντέλα
κομμάτων που μετατρέπονται σε μηχανισμούς εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων και
κομμάτων που είναι ιδιοκτησία αρχηγών.

Ο ρόλος μας για μια κοινωνική, οικονομική, οικολογική δημοκρατική Ευρώπη

Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για μια άλλη Ελλάδα σε μια διαφορετική Ευρώπη.
Αντιτασσόμαστε στην Ευρώπη των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, με τη μονομέρεια της
σιδηράς και,  τελικά,  κοινωνικά άδικης δημοσιονομικής πειθαρχίας,  που τροφοδοτεί  την
ανεργία,   τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες  και παγιώνει το διαχωρισμό σε χώρες
πλεονασμάτων και χώρες ελλειμμάτων.  Αρνούμαστε όλα αυτά,  που ενισχύουν την
κοινωνική πόλωση, τον ευρωσκεπτικισμό και την ακροδεξιά.

Είμαστε μέρος της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την μετατροπή της Ευρώπης από
ήπειρο της λιτότητας και των ανισοτήτων, σε ήπειρο της βιώσιμης ευημερίας, της
κοινωνικής συνοχής, της οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομίας, της οικολογικής
δικαιοσύνης,  της αλληλεγγύης,  της πλήρους απασχόλησης,   των ίσων ευκαιριών και της
ολόπλευρης Δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι ως κοινωνία και χώρα χρειάζεται να
συμμετάσχουμε σε συμμαχίες και αγώνες για την ενοποίηση της Ευρώπης,  για να
δημιουργηθεί πράγματι μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο
μπορούν να λυθούν τα άμεσα προβλήματα (χρέος,  ανεργία,  ρύπανση κα)  και να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια, στη βιωσιμότητα
του συστήματος υγείας, στις συντάξεις, στην εγγύηση των καταθέσεων, στην αντιμετώπιση
της φτώχειας  και στην προστασία του κλίματος.

Υποστηρίζουμε την κοινή δράση όλων των προοδευτικών κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων για αλλαγή πορείας της Ευρώπης, για την Ευρώπη των πολιτών.

Ως ευρωπαϊστές θέλουμε να αλλάξει η Ευρώπη και τα Κράτη-Μέλη και να προωθούν μια
εξωτερική πολιτική ασφάλειας που βασίζεται στο σεβασμό τους διεθνούς δικαίου και των
διεθνών συνθηκών,  των δίκαιων οικονομικών σχέσεων και της οικολογικής ισορροπίας.
Υπερασπιζόμαστε την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και την ειρηνική επίλυση των
διαφορών. Θέλουμε την Ελλάδα πρωτοπόρα στην ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών στην
ευρύτερη περιοχή για την ασφάλεια μέσα από το συνεργασία,  τη σταθερότητα και την
βιώσιμη ευημερία. Απέναντι στις δυνάμεις του εθνικισμού, της εσωστρέφειας και της
φοβίας αντιτάσσουμε την πολιτική του διαλόγου,  της συνεργασίας και της ειρηνικής
συνύπαρξης και την αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.
Είμαστε πεισμένοι ότι η έξοδος από την πολλαπλή κρίση θα έρθει αν επαναδιεκδικήσουμε
τη θέση μας στην Ευρώπη και  στον κόσμο.

Διαπραγμάτευση για μια νέα, ισορροπημένη και δίκαιη σχέση ΕΕ-Ελλάδας

Είμαστε πεισμένοι ότι η έξοδος από την πολλαπλή κρίση θα έρθει αν αποκαταστήσουμε την
αξιοπιστία της χώρας κι επαναδιεκδικήσουμε τη θέση μας στην Ευρώπη και  στον κόσμο.
Προτείνουμε άμεση επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς
μονομερείς ενέργειες που θα εντείνουν την κρίση, αλλά με εναλλακτικό σχέδιο
διεξόδου από την κρίση και ευρωπαϊκές συμμαχίες για να πετύχουμε αλλαγές στις
πολιτικές.
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Υπάρχουν λύσεις και διεκδικούμε πραγματική επαναδιαπραγμάτευση, με στόχο μια
συμφωνία μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό που θα μειώσει το χρέος ουσιαστικά και θα
βοηθήσει τη χώρα να εξυπηρετεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της, χωρίς να πνίγεται η
οικονομία και η κοινωνία.

Προέχει μια συμφωνία που θα τερματίσει την άδικη πολιτική λιτότητας και θα
αναπροσαρμόσει κι τις δημοσιονομικές πολιτικές, ώστε αυτές να μην πλήττουν την
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την υγεία, τη δημοκρατία.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι μια ισορροπημένη σχέση ΕΕ και Ελλάδας,  που θα
αποτυπωθεί σε μια νέα συμφωνία, που θα δώσει πλέον έμφαση στην χρηματοδότηση
δημιουργίας εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας μέσω κοινωνικών-
περιβαλλοντικών-καινοτόμων επενδύσεων, στην αποτελεσματική αναδιοργάνωση της
διοίκησης σε όλα τα επίπεδα καθώς και στον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών υποδομών
προς όφελος του πολίτη και της κοινωνικής συνοχής.   Επιδιώκουμε διαχείριση των πόρων
από το νέο Πολυετές  Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και γενικότερο των δημόσιου
πλούτου με διαφάνεια, συμμετοχικότητα κι αποτελεσματικότητα.

Οι προτάσεις για την εξυγίανση των δημοσιονομικών είναι ευθύνη της ελληνικής
κοινωνίας.  Απαιτούμε σχέση ισοτιμίας με τους εταίρους,  ώστε η ελληνική κυβέρνηση να
σχεδιάζει και να εφαρμόζει με πολιτική αυτονομία τις αναγκαίες πολιτικές για την επίτευξη
των στόχων μας.  Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της τρόικας από ευρωπαϊκούς
θεσμούς βοήθειας, που υπόκεινται στον έλεγχο του ευρωπαϊκού και του εθνικού
κοινοβουλίου, όπως εξάλλου απαιτούν οι πολίτες,  αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
2 αποφάσεις του, στις 13/3/2014. Όλες οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να
αξιολογηθούν και να διορθωθούν ώστε είναι συμβατές με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τους στόχους για εξάλειψη της φτώχειας, πρόσβασης σε ένα
δίκαιο σύστημα υγείας και στην εκπαίδευση, σεβασμού του κοινωνικού διαλόγου.

Η διαμόρφωση της νέας ισορροπημένης σχέσης ΕΕ-Ελλάδας πρέπει να βασιστεί σε μια
ευρύτερη συνεργασία και συμμαχία για την προώθηση της ευρωπαϊκής οικονομικής,
κοινωνικής, πολιτικής, οικολογικής ενοποίησης. Ο ευρωπαϊκός συντονισμός των
οικονομικών πολιτικών (ευρωπαϊκό εξάμηνο)  πρέπει όμως να συνδυαστεί με  τον
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών και την ενίσχυση του λεγόμενου κοινωνικού
πυλώνα.

Η πολιτική που προτείνουμε διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρώπη με
όρους δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής και ταυτόχρονα οδηγεί στην ανασυγκρότησή
της σε προοδευτική κατεύθυνση.

Για ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο για βιωσιμότητα

Το σημερινό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης δεν είναι πλέον βιώσιμο, καταστρέφει το
περιβάλλον αλλά και τη ζωή των ανθρώπων.  Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο αυτό που
γέμισε την Ελλάδα με αυθαίρετα, σκουπιδότοπους κι απόβλητα, προκαλεί σπατάλη
ενέργειας και φυσικών πόρων, και έκανε τις πόλεις απάνθρωπες και την φτώχεια πιο βαριά.
Η συζήτηση για την ανάπτυξη δεν μπορεί να μην αφορά το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και
τις επιπτώσεις έχει.

Αναδεικνύουμε  ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, με ανοιχτό και εξωστρεφή
προσανατολισμό, που ενισχύει την κοινωνικά - οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα,
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στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία.  Ένα πρότυπο που
ενθαρρύνει την καινοτομία και νέα σχήματα οικονομικής δραστηριότητας, ανταμείβει
δίκαια την εργασία, εισάγει τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον στην οικονομία,
θωρακίζει τα εργασιακά δικαιώματα  και  δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας. Ένα
πρότυπο που μεριμνά πραγματικά για την εργασία των νέων αλλά και κάθε κοινωνικής
ομάδας κι αποδίδει αξία στην εργασία και όχι στον καταναλωτισμό. Ένα πρότυπο που
περιλαμβάνει τον δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο της αγοράς.

Θέλουμε την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με την άμεση λήψη μέτρων για την
ενίσχυση της ρευστότητας,  την οριστική ρύθμιση των χρεών των νοικοκυριών,  την
πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τη θέσπιση ειδικών
προγραμμάτων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, με νέα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη
κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κανόνες διαφάνειας.

Θέλουμε αγορές με ισχυρές ρυθμιστικές αρχές, χωρίς προνομιακές ρυθμίσεις,
εναρμονισμένες πρακτικές και εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης,.

Χρειάζεται να αναζητήσουμε νέα μοντέλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης
οικονομίας, να ενισχύσουμε τις μορφές κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, που
θα οδηγούν σε μια βιώσιμη ευημερία.  Η απάντηση στην κρίση δεν είναι η στροφή σε μια
άκριτη διεύρυνση της κατανάλωσης και της σπατάλης πόρων.  Η ελπίδα βρίσκεται σε μια
οικονομία που λειτουργεί με δημοκρατική και κοινωνική υπευθυνότητα,  στηρίζεται στην
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, είναι καινοτόμος και προς
όφελος των πολλών.

Εναντιωνόμαστε στην  υποβάθμιση των δυνάμεων της εργασίας,  στη συρρίκνωση της
μεσαίας τάξης και στην εξουθένωση των οικονομικά ασθενέστερων. Υποστηρίζουμε ότι η
επιτυχία της δημοσιονομικής προσπάθειας εξαρτάται ευθέως από τη σύνδεσή της με την
αναζωογόνηση της οικονομίας και την απασχόληση.

Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία ενός
δίκαιου και ισόρροπου φορολογικού συστήματος, που ενισχύει την απασχόληση και την
περιβαλλοντική υπευθυνότητα, αντί της επιβληθείσας ασφυκτικής και άδικης
υπερφορολόγησης.  Υποστηρίζουμε,  ακόμη,  τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για τον
έλεγχο της οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας κάθε δημόσιας
δαπάνης και προμήθειας.  Υποστηρίζουμε την υιοθέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
κριτηρίων στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δημόσιοι οργανισμοί για αγορά προϊόντων
και υπηρεσιών,  ως ένα σημαντικό εργαλείο για επίτευξη κοινωνικών,  οικονομικών και
περιβαλλοντικών στόχων.

Η αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορούν
πλέον να βασίζονται στο μοντέλο της μεγέθυνσης των δυνατοτήτων κατανάλωσης αλλά σε
ένα νέο πρότυπο καλύτερης διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων μας,  με
δεδομένα τα όρια του πλανήτη. Η οικολογική και κοινωνική καινοτομία, η συνεργατικότητα
αλλά και η τεχνολογία μπορούν να είναι τα εργαλεία μας για μείωση των ανισοτήτων,
κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη για όλες κι όλους, εξάλειψης της ενεργειακής
φτώχειας και καταπολέμησης του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στοχεύουμε σε μια διαφορετική Ελλάδα,  που δεν  θα πληγώνει και δεν θα διώχνει τα
παιδιά της,  σε μια  κοινωνία ίσων ευκαιριών με αλληλεγγύη και πρόνοια για όλους,  με
εγγυημένο το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που θα επενδύει ισότιμα στους
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αποκλεισμένους αξιοποιώντας τις δεξιότητες και ικανότητες τους για την εξέλιξη της
κοινωνίας.  Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία της αλληλεγγύης χωρίς ένα νέο και
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος,   που δίνει προτεραιότητα σε  αυτούς που  έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν προσβλέπουμε μόνο στην προσωρινή ανακούφιση βασικών
αναγκών, αλλά στην ουσιαστική άρση των ανισοτήτων και των αιτιών της φτώχειας.

Επιθυμούμε τη ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε
να διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και
διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα
σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και
στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.

Νέα δικαιώματα και ανάγκες

Η πρόσβαση όλων σε ένα αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας,  η εξάλειψη της
φτώχειας,  η δημιουργία αξιοπρεπών –  βιώσιμων και προς όφελος της κοινωνίας θέσεων
εργασίας και η ενίσχυση μορφών κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης οικονομίας,  η
ενίσχυση της δημόσιας παιδείας,  ο σεβασμός των δημοκρατικών,  ανθρώπινων και
κοινωνικών δικαιωμάτων, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η προστασία
του περιβάλλοντος αλλά και των δικαιωμάτων της φύσης, η ενεργειακή μεταστροφή από τα
ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μέσα από τον έλεγχο της ενέργειας
από τις τοπικές κοινότητες,  ΜΜΕ και συνεταιρισμούς συνδέονται σήμερα με ένα ριζικό
μετασχηματισμό του ίδιου του μοντέλου της οικονομίας, της πολιτικής, της δημοκρατίας,
των διακρατικών σχέσεων,  με την προστασία του κλίματος,  την παγκόσμια δικαιοσύνη και
τη μείωση του τεράστιου χάσματος πλούτου και δύναμης.

Στην εποχή του διαδικτύου και της τρομακτικής δύναμης των μηχανισμών
παρακολούθησης,  ακόμα και των δυνατοτήτων της επιστήμης να τροποποιήσει την ίδια την
ζωή, τίθενται νέα θέματα όπως η βιο-ηθική, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και
της προσωπικής ζωής, η προστασία της γενετικής ποικιλότητας και του πλούτου πολιτισμών
και επιλογών (σεξουαλικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών), η επανασυμφιλίωση με τη φύση,
ο σεβασμός της ιδιαίτερης προσωπικότητας κάθε ενός και κάθε μίας αλλά και της σύνθεσης
στο πλαίσιο των κοινωνικών εξελίξεων.

Ανεξάρτητη Διαβίωση με αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία

Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τις δυνατότητες να ζουν με αξιοπρέπεια.
Με την εφαρμογή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),  οι
αποτρόπεες ανθρώπινες φυλακές αναπηρίας (ήτοι ιδρύματα) κλείνουν και με ταυτόχρονη
ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων (π.χ. Ευρωπαϊκά Επενδυτικά προγράμματα), τα ΑμεΑ
μπορούν να ζήσουν στο δικό τους χώρο, να εργάζονται, να εκπαιδεύονται και πολλά άλλα
που οδηγούν στην ποιότητα ζωής όπως γίνεται με τον καθένα μη ανάπηρο πολίτη.  Το
αποτέλεσμα γίνεται πολύ θετικό, αφού δημιουργούνται ενεργοί πολίτες, άμεσα (δηλαδή τα
ίδια τα ΑμεΑ) και έμμεσα (δηλαδή το οικονομικό περιβάλλον που φροντίζει το ΑμεΑ),
αυξάνεται το εργατικό δυναμικό και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας μέσα από τη
θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του «Προσωπικού Βοηθού». Αυτό το επάγγελμα, που είναι
αναγκαίο να οριστεί και στην Ελλάδα,  υποστηρίζει τις μικρές ή μεγάλες ανάγκες του ΑμεΑ
στο μαγείρεμα, στο ντύσιμο, στην προσωπικη υγιεινή, στη μεταφορά, σε κάθε έκφανση της
ζωής του και έτσι ανεξαρτητοποιείται από τους περιορισμούς της οικογένειας. Και για να
γίνουν αυτά χρειάζεται πολιτική βούληση, δημιουργία της κατάλληλης νομοθεσίας και ένα
όργανο ανεξάρτητης αρχής που θα ελέγχει όλα τα παραπάνω. Μια πιλοτική εφαρμογή
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αυτών των αρχών θα δείξει τα άμεσα πλεονεκτήματα!

Εξυγίανση και μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος

Επιδιώκουμε την εξυγίανση και το μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος,  με
κατευθυντήριες αρχές την αυτονομία της πολιτικής έναντι των οικονομικών συμφερόντων,
την εμπέδωση του γενικού συμφέροντος ως γνώμονα των  λειτουργιών του δημοσίου,  τη
θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας έναντι προσωποπαγών εξουσιών, την αναβάθμιση της
Βουλής, την καθιέρωση εκλογικού συστήματος που εξασφαλίζει την ισοδυναμία της
ψήφου, την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών
στη λήψη των αποφάσεων.

Επιδιώκουμε την πλήρη διαφάνεια και την ουσιαστική δημοκρατία στη λειτουργία των
κομμάτων,  τη διαμόρφωση θεσμών κοινωνικού ελέγχου της ασκούμενης πολιτικής,   την
ενίσχυση της επιρροής των πολιτών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων και τη
συνεχή  ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.  Η ανάσχεση των πελατειακών πολιτικών, η
καταπολέμηση της διαφθοράς και ο έλεγχος των οικονομικών όσων διαχειρίστηκαν
δημόσιο χρήμα, αποτελεί προτεραιότητά μας.

Υποστηρίζουμε τη ριζική αναδιάρθρωση του διοικητικού συστήματος. Στόχος μας είναι ένα
κράτος επιτελικό,  ποιοτικό και αποτελεσματικό,  με την κεντρική διοίκηση να κρατά τις
αρμοδιότητες σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου, μεταβιβάζοντας όλες τις
εκτελεστικές αρμοδιότητες και τους αντίστοιχους πόρους στις καθ΄ ύλην αποκεντρωμένες
δομές,  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Θέλουμε ένα κράτος που
στηρίζεται στις αρχές της αποδοτικότητας και της διαρκούς αξιολόγησης προς όφελος των
πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος, για να είναι ικανό να παράγει  δημόσιες πολιτικές
με στοχοθεσία.
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