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Επισημοποιήθηκε η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους Οικολόγους Πράσινους οι
οποίοι θα συμμετάσχουν με 22 υποψήφιους στις εκλογές της 25ης Γενάρη.
«Ζητούμενο δεν είναι η επιστροφή στο 2009, αλλά η αλλαγή παραδείγματος»
επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας.
Η συνάντηση της Αριστεράς και της
Οικολογίας είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, τόσο για το μέλλον της χώρας όσο και της
Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τη συνάντηση με την
αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πρασίνων στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δύο χώροι επισημοποίησαν την ένωση των δυνάμεών τους που εκλογικά μεταφράζεται
σε 22 συνολικά υποψηφίους των Οικολόγων στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλ. Τσίπρας
χαρακτήρισε την συμπόρευση ιστορική σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μία συνεργασία
που, όπως είπε, δεν αποβλέπει μονο στις επικείμενες εκλογές αλλά στην απο κοινού
διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Τσιρώνης,
επικεφαλής των Οικολόγων Πρασίνων, οποίος θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε
μη εκλόγιμη θέση, τόνισε ότι με αυτή τη συμμαχία επιδιώκεται να αλλάξει το μέλλον του
τόπου, «να αλλάξει αυτό το καθεστώς που δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον αλλά και
τις κοινωνικές σχέσεις και τους ίδιους τους ανθρώπους».

Όπως τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «η νέα κυβέρνηση που ελπίζουμε να είναι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποτύχει. Το ζητούμενο δεν είναι η επιστροφή στο 2009, με
παρούσες όλες τις πολιτικές που αποτέλεσαν βασικές αιτίες της κρίσης, αλλά η αλλαγή
παραδείγματος, η παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στο περιβάλλον και η βιώσιμη
ανάπτυξη με αειφορία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερά και Οικολόγοι πορεύτηκαν μαζί σε όλα
τα κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντς, από το μέτωπο για την προστασία των
θαλασσών και την ακτογραμμή έως τους αγώνες ενάντια στα δασοκτόνα νομοσχέδια.

Ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση για συμπόρευση καθώς οι Οικολόγοι
Πράσινοι είναι το κόμμα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Ευρωπαίους Πράσινους οι
οποίοι έχουν ισχυρή παρουσία τόσο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όσο και σε εθνικά
κοινοβουλία όπως το γερμανικό. «Πρόκειται για συνεργασία που διευρύνει τόσο τη δυναμική
μιας εκλογικής νίκης στην Ελλάδα όσο και τον δρόμο για τις αναγκαίες συμμαχίες στο
ευρωπαϊκο επίπεδο» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας.
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Οι πρώτοι υποψήφιοι

Ο Γιάννης Τσιρώνης, συντονιστής της εκτελεστικής γραμματείας, ανακοίνωσε τα πρώτα
ονόματα εκ μέρους του οικολογικού κόμματος: Ο ίδιος, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι
υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ σε μη εκλογική θέση. Ο πρώην
ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος θα κατέλθει στην Α' Θεσσαλονίκης, ο πρώην
περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος θα κατέλθει στα Χανιά ενώ ο επίσης πρώην
περιφερειακος σύμβουλος Γιώργος Δημαράς θα είναι υποψήφιος στη β' Αθήνας.

Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Κορινθίας, ο Δημήτρης
Πολιτόπουλος στις Κυκλάδες και ο Κώστας Καλογράννης στην Αττική. Ο Γιάννης Τσιρώνης
θα βρεθεί αύριο στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με την ηγεσία του ευρωπαϊκού πράσινου
κόμματος και συγκεκριμένα τον Ράινχαρτ Μπουτικοφερ και τη Σκα κελλερ οι οποίοι έχουν
δηλώσει την υποστήριξη τους στην συνεργασία των Οικολόγων Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αποκλείεται η Σκα κελλερ να έρθει για επίσκεψη στην Αθήνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Αλέξης Τσίπρας:
Η συνάντηση Aριστεράς και Oικολογίας είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Πρόκειται για
μια κρίσιμη συνθήκη τόσο για το μέλλον της χώρα όσο και της Ευρώπης.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι η επιστροφή στο 2009, με παρούσες όλες τις πολιτικές που
αποτέλεσαν βασικές αιτίες της κρίσης.

Ζητούμενο είναι η αλλαγή παραδείγματος.
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Η παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η βιώσιμη ανάπτυξη με αειφορία και περιβαλλοντική ισορροπία.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους Οικολόγους Πράσινους πορευτήκαμε μαζί σε όλα τα
κινήματα και τα μέτωπα πάλης για τη προστασία του περιβάλλοντος στην πατρίδα μας.

Από το μέτωπο για τη προστασία των θαλασσών και της ακτογραμμής της πατρίδας μας
ως τους αγώνες ενάντια στα δασοκτόνα και περιβαλλοντοκτόνα νομοσχέδια.

Τώρα ήρθε η στιγμή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Πρόκειται για μια απόφαση ιστορική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι Οικολόγοι
Πράσινοι είναι το κόμμα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους Ευρωπαίους Πράσινους.

Μια δύναμη με ισχυρή παρουσία τόσο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όσο και σε εθνικά
κοινοβούλια σημαντικών κρατών στην Ευρώπη, όπως το Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου πολύ
πρόσφατα μάλιστα συμμετείχαν στην γερμανική κυβέρνηση.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια συνεργασία που διευρύνει τόσο τη δυναμική μιας μεγάλης
εκλογικής νίκης στην Ελλάδα, όσο, όμως, και το δρόμο για αναγκαίες συμμαχίες στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία που δεν αποβλέπει μονάχα στις επικείμενες
εκλογές, αλλά κυρίως προσβλέπει στην από κοινού διαμόρφωση της περιβαλλοντικής
πολιτικής στην πατρίδα μας.

Μιας πολιτικής που πρέπει να ανασχεδιασθεί. Πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Θα την
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αλλάξουμε μαζί.

Γιάννης Τσιρώνης:
Να βοηθήσουμε σ΄ αυτή τη συμμαχία για να αλλάξει επιτέλους η μοίρα αυτού του τόπου. Για
να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, το οποίο δεν καταστρέφει μόνο το
περιβάλλον –το οποίο θεωρούσε πολυτέλεια- αλλά καταστρέφει και τις κοινωνικές σχέσεις
και τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί και η Ευρώπη να
συνεχίσει σ΄ αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα σ΄ αυτή την κατεύθυνση οδηγείται
αναπόφευκτα στην κατάρρευση, οδηγείται στην ξενοφοβία και τον φασισμό.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν μπορούσαμε να είμαστε απόντες απ΄ αυτή τη μάχη. Είχαμε
υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. Έγκαιρα, πολύ νωρίς είχαμε προειδοποιήσει
ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν στην κατάρρευση και τη χρεοκοπία. Το 2009 ο Πράσινος
ευρωβουλευτής Σβεν Γκίγκολντ είχε αντιπροτείνει με την έκθεσή του που πέρασε στο
Ευρωκοινοβούλιο μια εναλλακτική λύση διεξόδου από την κρίση. Δυστυχώς αυτή η έκθεση
που πλειοψήφησε στο Ευρωκοινοβούλιο θάφτηκε και εμφανίστηκαν τα μνημόνια… Από τότε
λέγαμε οι Ευρωπαίοι Πράσινοι και οι Οικολόγοι Πράσινοι ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί στο
αδιέξοδο και το ξέρουμε σήμερα που η κυβέρνηση Σαμαρά το έσκασε κυριολεκτικά γιατί δεν
μπορούσε να αντιμετωπίσει ούτε την τρόικα που οι ίδιοι έχουν κουβαλήσει εδώ πέρα. Οι
Ευρωπαίοι Πράσινοι περνούν ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Είναι αλληλέγγυοι στην Ελλάδα
και το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και περνάνε ένα μήνυμα, ότι η νέα κυβέρνηση
–και ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- δεν δικαιούται να
αποτύχει. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Η χώρα πρέπει να κάνει στροφή. Πρέπει να κάνει
μια ριζική στροφή. Και οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε εκείνα τα εργαλεία, εκείνες τις
πράσινες προτάσεις, και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο γειτονιάς και σε επίπεδο
Ευρώπης για να μπορέσει η Ευρώπη ολόκληρη και η Ελλάδα κυρίως να βγει απ΄ αυτό το
αδιέξοδο. Και να μπορέσει να σταθεί εκεί που πραγματικά τις αξίζει στον παγκόσμιο
γεωπολιτικό χάρτη.

Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι οι Οικολόγοι Πράσινοι, για να μην ξεχνάμε τον Μιχάλη
Τρεμόπουλο, τον πρώην ευρωβουλευτή μας, που είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης,
τον Κώστα Διάκο τον πρώην περιφερειακό μας σύμβουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος στα
Χανιά, τον Γιώργο Δημαρά, ο οποίος είναι πρώην περιφερειακός μας σύμβουλος και θα είναι
υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας, τη Χριστίνα Ευθυμιάτου, που είναι εκπρόσωπος Τύπου μας, τη
Δήμητρα Λυμπεροπούλου που είναι περιφερειακή μας σύμβουλος και θα είναι υποψήφια
στην Κορινθία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν από τους παρευρισκόμενους, τον
Δ.Πολιτόπουλο, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στις Κυκλάδες και τον Κώστα τον Καλογράνη
υποψήφιο στο Υπόλοιπο Αττικής.. τον Δημητρίου Γιώργο, υποψήφιο Β΄ Πειραιά..
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Οι Οικολόγοι Πράσινοι εδώ παρόντες. Δεν είναι παρόντες για τις εκλογές. Είναι παρόντες
για την επόμενη μέρα.
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