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Πράσινοι: Να σταματήσουν οι πολιτικές Χριστουγεννιάτικου υπερκαταναλωτισμού των
δήμων:
Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην υπερβολή του
θεάματος που παρατηρείται στις ημέρες των Χριστουγέννων από πλευράς πολλών δήμων
της χώρας.
Σε μια εποχή κλιματικής και οικονομικής κρίσης, οι
δημοτικές αρχές δείχνουν αδιάφορες και ανυποψίαστες για τις πραγματικές ανάγκες του
μέσου ελληνικού νοικοκυριού και της ενεργειακής οικονομίας και επιδίδονται σε μια
εκστρατεία προώθησης του υπερκαταναλωτισμού, αλλοιώνοντας εντελώς το χρώμα και την
σημασία των ημερών.
Τα Χριστούγεννα στην
Ελλάδα δεν είναι ημέρες σπατάλης και υπερκαταναλωτισμού. Είναι ημέρες αλληλεγγύης
και ανθρώπινων δεσμών. Είναι ημέρες που αντί οι δήμοι να σπαταλούν τους οικονομικούς
πόρους σε υπερθεάματα και χολυγουντιανούς φωτισμούς και να προβαίνουν σε
δυσθεώρητες μικρής διάρκειας δαπάνες, θα έπρεπε να επανεξετάζουν και να αναπτύσσουν
την κοινωνικής τους δράση. Αν οι δήμοι διαθέτουν ταμειακά αποθέματα να στηρίξουν την
ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται μειώνοντας δημοτικά τέλη και φόρους και την
τιμολόγηση των υπηρεσιών τους. Αν οι δήμοι έχουν χρήματα στα ταμεία τους καλό είναι να
στηρίξουν τις τοπικές τους κοινωνίες ουσιαστικά και σε διάρκεια.

Με αυτές τις συμπεριφορές κοινωνικής αναλγησίας, οι δήμοι αφήνουν και ένα τεράστιο
αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Εκατομμύρια λαμπάκια και πλαστικά που
αποδεικνύονται μιας χρήσης, χιλιάδες τόνοι καύσιμα για τα συνεργεία στολισμών,
εκατομμύρια πλαστικά μια χρήσης και σακούλες στις εκδηλώσεις, υπερκατανάλωση
ρεύματος και επιπλέον τις περισσότερες φορές μια αντιαισθητική αλλοίωση του ήδη
επιβαρυμένου αστικού τοπίου.

Την ίδια στιγμή οι δήμοι υποτίθεται ότι προωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του
κόσμου για λιγότερη κατανάλωση και πιο φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές, ενώ
σε λίγες ημέρες θα κλείσουν και για μία ώρα τα φώτα στην “Ωρα Γης” για να δείξουν την
περιβαλλοντική τους ευαισθησία και να στείλουν το μήνυμα της ανάγκης για εξοικονόμηση
ενέργειας.

Η Πρωτοβουλία για ένα ενωτικό Πράσινο Κόμμα, καλεί όλες τις δημοτικές αρχές να
εγκαταλείψουν τέτοιου είδους λογικές και να δουν τις πραγματικές προτεραιότητες στην
πολιτικής τους που δεν είναι άλλες από την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης και την
στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού.
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