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Απάντηση υποψηφίων των Οικολόγων Πράσινων που
συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στις ερωτήσεις του
WWF
Διαρκής η προσήλωσή μας στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος,
πράσινης οικονομίας και αξιόπιστης νομοθέτησης
Φίλες και φίλοι του WWF,
Συμφωνούμε απόλυτα με το σκεπτικό σας, καθώς αποτελεί και δική μας πεποίθηση ότι τα
τελευταία χρόνια και ειδικά πριν τις εκλογές, το περιβάλλον βρέθηκε όχι μόνο πολιτικά
υποσκελισμένο, αλλά και κακοποιημένο από τις πανικόβλητες αποφάσεις μιας κυβέρνησης
που πίστεψε ότι θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ασύστολα για να κλείσει τις μαύρες
τρύπες της οικονομίας που διαχειρίστηκε με έντονα χαρακτηριστικά κοινωνικής αδικίας.
Άλλωστε, ανέκαθεν ήμασταν ένας πολιτικός χώρος που πάντα έπαιρνε σαφή θέση στα
ζητήματα που θέτατε πριν από εκλογές, ενώ συχνά προωθήσαμε θέματα που είχε θέσει η
οργάνωσή σας στο Ευρωκοινοβούλιο, την περίοδο 2009-2014.
Συμφωνούμε επίσης, ότι η αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε απαρέγκλιτα η χώρα
κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε ένα ανυπολόγιστο οικολογικό έλλειμμα και
υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την ανάγκη για οικολογικό μετασχηματισμό των βασικών
τομέων της πραγματικής οικονομίας και απόλυτη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία του
κράτους και όλων των επιχειρήσεων. Έχοντας διαπιστώσει και εμείς ότι με το πρόσχημα
της κρίσης η Ελλάδα ζει μια πρωτόγνωρη περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, δεσμευόμαστε
ότι θα προσφέρουμε στη δημοκρατία έργο για καλή και διαφανή διακυβέρνηση, ζωντανή
οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος για όλους.
Συμφωνούμε επίσης με τις επείγουσες ενέργειες που προτείνετε για τις 100 πρώτες
ημέρες της νέας κυβέρνησης, ώστε να αναχαιτισθεί η περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση των
τελευταίων ετών και να δρομολογηθούν ήδη καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις. Θα
εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη συνεργασία μας με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε
εκλεγούμε στη Βουλή, είτε όχι.
Όσον αφορά τις 8 ενδεικτικές σας ερωτήσεις, οι απαντήσεις μας έχουν ως εξής:
1. Ναι, δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε την απαράδεκτη και αδιαφανή πρακτική των
φωτογραφικών ρυθμίσεων και να προωθήσουμε σαφή και κατανοητή νομοθέτηση που
προάγει την ισονομία, τη διαφάνεια και τον σεβασμό Συντάγματος και δικαστικών
αποφάσεων.
2. Θεωρούμε σημαντική τη γνώση και γνώμη πολιτών και κοινωνικών φορέων κατά τη
νομοθετική διαδικασία. Δεσμευόμαστε ότι θα υποστηρίξουμε την αδιαπραγμάτευτη
ανάγκη για δημόσια διαβούλευση, ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την κατάθεση
κάθε σχεδίου νόμου στη Βουλή.

3. Θα επιδιώξουμε να μπει ένα τέλος στις ατελείωτες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και θα
υποστηρίξουμε την ίδρυση μιας ανεξάρτητης και αυτοτελούς «Αρχής Περιβαλλοντικών
Επιθεωρήσεων», η οποία θα ελέγχει το περιβαλλοντικό έγκλημα και θα επιβάλλει τα
πρόστιμα που το κράτος δικαιούται, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
4. Θα υποστηρίξουμε την ανάγκη απεξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τα ορυκτά
καύσιμα και θα ζητήσουμε την επανεξέταση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των νέων
λιγνιτικών μονάδων (Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ), προκρίνοντας την ανάγκη ενός νέου
σχεδιασμού που θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με βάση την καθαρή
ενέργεια.
5. Θα ζητήσουμε σαφώς την ακύρωση της εκτροπής του Αχελώου.
6. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών.
7. Θα συμβάλουμε ουσιαστικά στην προστασία των δασών μας, απαιτώντας την κύρωση
των δασικών χαρτών, την ενίσχυση του συστήματος δασοπροστασίας και των μηχανισμών
πάταξης της αυθαίρετης δόμησης.
8. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση και
οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης, με βασικά χαρακτηριστικά τη θέσπιση αδόμητης ζώνης
τουλάχιστον 100 μ. και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης σε όλους πρόσβασης και κοινής
χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας.
Οι υποψήφιοι των Οικολόγων Πράσινων στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης, για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015:
Μιχάλης Τρεμόπουλος (Α’ Θεσσαλονίκης)
Ελεονώρα Ζώτου (Α’ Θεσσαλονίκης)
Δήμητρα Γωγάκου (B’ Θεσσαλονίκης)

