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Δλεκεξσηηθό Γειηίν 29 Ινπιίνπ – 11 επηεκβξίνπ 2015 

Οη «ΠΡΑΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ζηελ θνηλσλία 

Αλαθνηλώζεηο – παξεκβάζεηο – πνιηηηθέο δξάζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

πλαληηόκαζηε ηελ Σξίηε 15/9, ώξα 20.00, ζην BIOS, Πεηξαηώο 84, 
550 κέηξα από ηνλ ΖΑΠ Θεζείνπ, 1 ρικ από ηελ Οκόλνηα 

 
Παίξλνπκε πξσηνβνπιία γηα λα εξγαζηνύκε από θνηλνύ δπν ηζηνξηθνί ρώξνη, ησλ 
πξάζηλσλ θαη ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο - ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο θαη ησλ 
πξάζηλσλ - γηα λα βξεζεί δηέμνδνο ζηα αζθπθηηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, λα 
δεκηνπξγεζνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε, εθ λένπ, ηεο ρώξαο. 
 
Έια λα ηα πνύκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ηελ πξόζθιεζε-πνιηηηθή πξόηαζή καο πνπ ζα 
παξνπζηαζηεί εθεί αιιά θαη λα πεξάζνπκε θαιά. Γηαηί καο ελδηαθέξεη ε επόκελε 
κέξα…. 
Πεξηζζόηεξα 

 

10 Βήματα                         
για την 

Συγκρότηςη τησ Ελλάδασ 

Πρωτοβουλία 10.0 
 

Διακήρυξη  πολιτών 
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θνηώλνληαη γηα ηελ πξσηηά, ελώ έρνπλ δηαιύζεη ηε ρώξα. Αο 
νξγαλσζνύκε 

Οη ΠΡΑΗΝΟΗ-ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ δελ ζα 
ζπκκεηάζρνπκε ζε απηέο ηηο εθινγέο, 
αλ θαη έρνπκε πνιηηηθέο πξνηάζεηο γηα 
ην ηη πξέπεη θαη ηη κπνξεί λα γίλεη γηα 
ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 
κείσζε ηεο θηώρεηαο κε ζπλνιηθά 
ζεηηθό νηθνινγηθό θαη θνηλσληθό ζηίγκα. 
Μέζα ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, 
κε εθινγέο εμπξέο ρσξίο κάιηζηα λα 

έρεη αιιάμεη ην εθινγηθό ζύζηεκα (θαηάξγεζε κπόλνπο 50 εδξώλ, απιή αλαινγηθή), 
κε πιήξε απνθιεηζκό από ηα ΜΜΔ ησλ απόςεσλ καο, κε θαηάθνξε παξαβίαζε ηεο 
εθινγηθήο λνκνζεζίαο ή πξνζαξκόδνληαο ηελ πάληα ζηα ζπκθέξνληα 
αλαπαξαγσγήο ηεο εμνπζίαο όζσλ νδήγεζαλ ηελ ρώξα ζηελ ρξενθνπία, δελ έρνπκε 
ιόγν λα παίμνπκε ην ξόιν ηνπ κατληαλνύ. 
Πεξηζζόηεξα 

Οη ΠΡΑΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ γηα ηελ πξνθήξπμε εθινγώλ 

Πάκε ινηπόλ γηα 7ε θνξά από ην 
2009 ζε εθινγέο κε ην ίδην ζρεδόλ 
εξώηεκα – 8 κήλεο κεηά ηηο 
ηειεπηαίεο, κεξηθέο κόλν εβδνκάδεο 
κεηά από έλα δεκνςήθηζκα εμπξέο. 
Οη ΠΡΑΗΝΟΗ-ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ είρακε 
ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα όηη νη εθινγέο 
ηώξα, κε δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε, 
ζα επηθέξνπλ λέν πιήγκα ζηελ 
νηθνλνκία,ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ 
θαιύηεξεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Ο ηξόπνο πνπ δηαρεηξίζηεθε ηα ζέκαηα ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ (κε νιίγνλ Οηθνιόγνπο Πξάζηλνπο) πξόζζεζε λέα κεγάιε δεκηά ζε 
απηήλ πνπ είρε πξνθιεζεί από ην παιηό πνιηηηθό ζύζηεκα, επηπιένλ νηθνλνκηθό θαη 
θνηλσληθό θόζηνο πνπ ζα θιεζνύκε λα πιεξώζνπκε πνιύ ζύληνκα. 
Πεξηζζόηεξα 

Απνύζα ε δηάζηαζε ηεο νηθνινγία από ηα πξνγξάκκαηα ησλ 
πνιηηηθώλ θνκκάησλ 

Γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη. Δίλαη δπλαηόλ λα ιέλε όια 
ηα θόκκαηα όηη ζπκκεηέρνπλ θαη νηθνιόγνη ζηα 
ςεθνδέιηηα ηνπο ρσξίο λα έρνπλ θαλ κπεη ζηελ 
αλάγθε λα αιιάμνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηελ 
πξαθηηθή ηνπο ώζηε λα είλαη ζπκβαηά ηνπιάρηζηνλ κε 
ηελ νηθνινγία; 
Αο είλαη εηιηθξηλή ηα θόκκαηα. Γελ έρνπλ θαλ 
θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε βαζηώλ αιιαγώλ ώζηε λα 
απνηξαπεί ε νηθνινγηθή θαη θιηκαηηθή θαηάξξεπζε. 
Σελ πεξίνδν 2009-2010 επεξεάζηεθαλ από ηελ 
αλνδηθή δπλακηθή ηνπ ρώξνπ, αιιά ηώξα νύηε θαλ 
ζηε ζπδήηεζε δελ είλαη ην ζέκα ηεο νηθνινγηθήο 

http://prasinoi.gr/organise/
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θξίζεο πνπ ζπλδέεηαη - δελ ην ιέκε κόλν εκείο αιιά πιένλ δηεζλείο νξγαληζκνί - κε 
ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη κεηαλαζηεπηηθή/πξνζθπγηθή θξίζε. 
Πεξηζζόηεξα εδώ θαη εδώ 

Οη επζύλεο ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ηεξάζηηεο 

Σν ζύλνιν ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 
έρεη νδεγήζεη ηε ρώξα ζηελ 
θαηαζηξνθή. Παξόια απηά, ηα θόκκαηα 
πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ όηη έθαλαλ 
ηα πάληα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ 
θνηλσλία. Καη πεξηκέλνπλ ηελ 
επηβξάβεπζή ηνπο ζηηο εθινγέο. Ζ 
έξεπλα ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ αλαδεηθλύεη ηηο 
επζύλεο ηνπο θαη ηα λνύκεξα κηινύλ 
από κόλα ηνπο. Σν πνζνζηό απόιπηεο 
θηώρεηαο ησλ κηζζσηώλ πιήξνπο 
απαζρόιεζεο ην 2009 αλεξρόηαλ ζην 
7,6%, ελώ ην 2012 ζην 19,7%. Σν 84,3% ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ησλ πνιύ 
κηθξώλ θαη ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ δειώλνπλ όηη ην πξώην εμάκελν ηνπ 2015 ε 
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε. Σνπο επόκελνπο κήλεο θίλδπλν 
«ινπθέηνπ» αληηκεησπίδεη ην 46,3% ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Πεξηζζόηεξα εδώ θαη εδώ 

Σν Δπξσθνηλνβνύιην πηνζεηεί ςήθηζκα γηα λέα ζηξαηεγηθή γηα 
πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

Υαηξεηίδνληαο ηηο λέεο 
πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο άλεπ 
πξνεγνπκέλνπ εηζξνήο 
κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ, νη 
επξσβνπιεπηέο δήισζαλ κε 
ςήθηζκά ηνπο ηελ Πέκπηε όηη 
είλαη έηνηκνη λα εξγαζηνύλ γηα 
ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίσλ πνπ 
ζα δεκηνπξγήζνπλ κία ζηαζεξή 
πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη 
αζύινπ γηα ην κέιινλ. 
- κεηεγθαηάζηαζε άκεζα 

40.000 αηηνύλησλ άζπιν (από Διιάδα, Ηηαιία) 
- κόληκεο δνκέο γηα κεηεγθαηάζηαζε θη άιισλ 120.000 αηηνύλησλ άζπιν (από 
Διιάδα, Ηηαιία, Οπγγαξία) 
- ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο 
- αλνηθηά ζύλνξα ζην πιαίζην ηεο έγθελ 
- αιιαγέο ζην Γνπβιίλν ΗΗ θαη ΗΗΗ 
Πεξηζζόηεξα 

Δύθνιεο ιύζεηο γηα ην πξνζθπγηθό δελ ππάξρνπλ 
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Σα θύκαηα πξνζθύγσλ 
πξνο ηελ Δπξώπε ήηαλ 
αλακελόκελν λα 
απμεζνύλ. ηελ Διιάδα 
ε αλνξγαλσζηά ηεο 
δηνίθεζεο, ε ηάζε λα 
θιείλνπκε ηα κάηηα 
κπξνζηά ζηα 
πξνβιήκαηα, ε 
απνπζία ζρεδηαζκνύ 
επζύλνληαη βαζηθά γηα 
ηελ εθξεθηηθή 
θαηάζηαζε πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί ζηα λεζηά 
θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 
πξόζθπγεο δεηνύζε εδώ θαη 2 ρξόληα πξνεηνηκαζία ησλ ρσξώλ θαη νξγαλσκέλε 
κεηεγθαηάζηαζε 300.000 πξνζθύγσλ από πξία αιιά όινη έθιεηλαλ ηα απηηά ηνπο 
ζηελ Δπξώπε. Καη ζηελ Διιάδα πνιύ πεξηζζόηεξν. Πνηέ δελ πξνεηνηκαζηήθακε αλ 
θαη είρακε δεζκεπηεί λα δεκηνπξγήζνπκε εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο γηα πεξίπνπ 20-
30.000 πξόζθπγεο. Αθόκα θαη ζήκεξα πνηα είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα όζν ην δπλαηόλ 
πην επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα δώζνπλ ιύζε θαη ζηα λεζηά θαη ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο; 
Πεξηζζόηεξα εδώ , εδώ , εδώ θαη εδώ 

Η Διιάδα θηλδπλεύεη λα ράζεη πεξίπνπ 4,9 δηο από ηα 
Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 

Ο Δπξσπαίνο Αληηπξόεδξνο 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 
Dombrovskis, επηβεβαηώλεη 
ζε εξώηεζε ηνπ 
Δπξσβνπιεπηή Γ. 
Παπαδεκνύιε όηη αλ θαη ε 
Διιάδα ζα κπνξνύζε λα 
πάξεη κέζα ζην 2015 
πεξίπνπ 4,9 δηο επξώ 
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε από 
ηελ ΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ 

πνιπεηνύο δεκνζηνλνκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Έλσζεο, από ηνπο πόξνπο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ Διιάδα από ηα 5 Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 
Σακεία, ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ θαη ην Σακείν Δπξσπατθήο 
Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο γηα ηηο πεξηόδνπο πξνγξακκαηηζκνύ 2007-2013 θαη 
2014-2020, θαζώο θαη από ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Δγγπήζεσλ, θηλδπλεύεη 
λα ηα ράζεη.  
Πεξηζζόηεξα 
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Έλα αληίν ζηελ Κάηηα Λεκπέζε 

Οη «ΠΡΑΗΝΟΗ – 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» 
απνραηξεηνύκε ηε θίιε καο 
Κάηηα Λεκπέζε πνπ έθπγε 
ηελ Παξαζθεπή 04/9/2015 
από ηε δσή. Ζ Κάηηα ήηαλ 
έλαο εμαηξεηηθόο άλζξσπνο 
πνπ όρη κόλν πάιεςε γελλαία 
θαη ζηε δσή θαη γηα ηε δσή 
ηεο, αιιά θπξίσο γηαηί 
αλέδεημε ηελ αληδηνηέιεηα θαη 
ηελ πξνζθνξά γηα ην θνηλό 
θαιό πνπ δελ πεξηζζεύνπλ 
ζηελ επνρή καο, ελώ παξάιιεια ζπλέδεζε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηεο κε λέεο ηδέεο 
όπσο ην θεκηληζηηθό θαη ε νηθνινγία. πλέδεζε ηε δσή ηεο κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο 
ηέρλεο, ηελ ινγνηερλία, ηηο εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ αιιά θαη κε κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο 
πνιηηηθήο, πεξλώληαο ζπλεηδεηά ζηελ θξηηηθή αξηζηεξά, ην θεκηληζηηθό θίλεκα θαη 
αξγόηεξα ζηελ νηθνινγία θαη ζηνπο Πξάζηλνπο.  
Πεξηζζόηεξα 

Οη ΠΡΑΙΝΟΙ ππνζηεξίδνπκε 

Έθθιεζε πξνο ηε Βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα 
ηνπο πξόζθπγεο 

Μέζα ζε ειάρηζηεο ώξεο ρηιηάδεο Βξεηαλνί έρνπλ 
ππνγξάςεη ήδε ηελ έθθιεζε πξνο ηε Βξεηαληθή 
Κπβέξλεζε "Γερηείηε πεξηζζόηεξνπο αηηνύληεο άζπιν, 
απμήζηε ηελ ππνζηήξημε πξνο ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο 
κεηαλάζηεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία". 
Πεξηζζόηεξα 

 

Σν θαισζόξηζκα ησλ Γεξκαλώλ 
Πξάζηλσλ πξνο ηνπο πξόζθπγεο 

Σν παλό έμσ από ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ Γεξκαλώλ 
Πξαζίλσλ "Καιώο ήξζαηε ζηε ρώξα καο" θαη 
απεπζύλεηαη πξνο ηνπο πξόζθπγεο. 
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Πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ ρεισλώλ θαη 
ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ  

Ο ΑΡΥΔΛΩΝ είλαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ 
ραξαθηήξα πνπ ηδξύζεθε ην 1983. Αζρνιείηαη κε ηε 
δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ θαζηέξσζε 
πξαθηηθώλ γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο, ηε 
δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 
ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηηο 
ζαιάζζηεο ρειώλεο.  
Πεξηζζόηεξα 

Οη ΠΡΑΙΝΟΙ γξάθνπλ, κηινύλ, πξνηείλνπλ 

Διιεληθό ρξένο 

Ζ εηζαγσγή πεηξειαίνπ - θπζηθνύ αεξίνπ πνπ καο θνζηίδεη αθόκα 
πνιιά 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2015 

θνπξηέο: σζηή απόθαζε ζε ιάζνο ρξόλν! 

Άξζξν ηνπ Α. Λαζθαξάηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2015 

Πξόζθπγεο: Σόηε πνπ αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ νη παππνύδεο θαη νη 
γηαγηάδεο καο.... 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 31 Απγνύζηνπ 2015 

Έλαο κήλαο ηειενπηηθήο παλδαηζίαο 

Άξζξν ηνπ Α. Λαζθαξάηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην www.protagon.gr ζηηο 23 
Απγνύζηνπ 2015 

Άιιν έλα ηξαγηθό ιάζνο ηνπ Αι. Σζίπξα πνπ ζα νδεγήζεη ζε 
κεγαιύηεξα αδηέμνδα 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 21 Απγνύζηνπ 2015 

Οη εθινγέο ηώξα ΓΔΝ είλαη δεκνθξαηηθή δηέμνδνο. Θα νδεγήζνπλ ζε 
κεγαιύηεξα αδηέμνδα 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην www.tvxs.gr ζηηο 18 Απγνύζηνπ 
2015 

Άιιε κηα πηπρή ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο: «Ννξάηιαο 4» θαη ιείςαλα 
Διιήλσλ θαηαδξνκέσλ 
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http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/arthra/item/4005-mikrasiatiki-katastrofi-1922
http://prasinoi.gr/pandaisia/
http://www.protagon.gr/
http://prasinoi.gr/lathos/
http://prasinoi.gr/lathos/
http://prasinoi.gr/ekloges-adiexoda/
http://prasinoi.gr/ekloges-adiexoda/
http://www.tvxs.gr/
http://prasinoi.gr/noratlas4/
http://prasinoi.gr/noratlas4/


Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 18 Απγνύζηνπ 2015 

Οη πνιίηεο λα κηιήζνπλ. Αληί γηα εθινγέο, θνηλσληθή ζπκθσλία γηα 
νηθνλνκία, απαζρόιεζε, κείσζε θηώρεηαο 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 2015 

Ρεπζηνπνίεζε πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο. Όρη εθινγέο, λαη ζηελ πνιηηηθή 
ζπλελλόεζε 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 14 Απγνύζηνπ 2015 

Σν θξηλάθη ηεο παξαιίαο, όκνξθν γηα εκάο αιιά θαη ζεκαληηθό γηα ηηο 
αθηέο 

Άξζξν ηνπ Ν. Υξπζόγεινπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 10 Απγνύζηνπ 2015 
 
 
 
 
 

 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΜΙΑ ΔΙΡΗΝΙΚΗ ΔΠΑΝΑΣΑΗ, ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 
Διάηε λα αγσληζηνύκε καδί γηα έλα δηαθνξεηηθό κνληέιν θαη θπξίσο πεξηερόκελν 
πνιηηηθήο, πνπ πξνσζεί νπζηαζηηθέο αιιά θνηλσληθά δίθαηεο αιιαγέο, εληζρύεη ηνλ 
θνηλσληθό θαη πνιηηηθό δηάινγν, πξνζθέξεη ιύζεηο θαη ζπκβάιιεη έκπξαθηα ζηελ 
ελίζρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεγάισλ 
ζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ. Γελ ζέινπκε λα είκαζηε κηα από ηα ίδηα. Μαδί κπνξνύκε 
λα θάλνπκε ηε δηαθνξά. 
 
Μπνξείηε λα δείηε ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο καο: www.prasinoi.gr, 
www.facebook.com/prasinoi 
 

Μπνξείηε λα εγγξαθείηε κέιε θαη λα απηό-νξγαλσζνύκε ζε έλα λέν κνληέιν 
πνιηηηθήο κε αμίεο θαη ζπκκεηνρή, πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ΓΖΜΟΗΟ ΤΜΦΔΡΟΝ, 
όρη ζηα ηδηνηειή ζπκθέξνληα: https://www.surveymonkey.com/s/9P7LKLW 
 

 

http://prasinoi.gr/anti-eklogon/
http://prasinoi.gr/anti-eklogon/
http://prasinoi.gr/reustopoiisi/
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http://prasinoi.gr/krinaki/
http://prasinoi.gr/krinaki/
http://newsletter.prasinoi.gr/index.php?subid=5470&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=40&mailid=40
http://www.facebook.com/prasinoi
http://newsletter.prasinoi.gr/index.php?subid=5470&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=251&mailid=40

