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Θέμα: Ανοικτή Επιστολή – Προτάσεις για τη Δίκαιη και Πράσινη Ανάκαμψη 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ 

Η πανδημία που βιώνει ο πλανήτης μάς έφερε με τον πιο δραματικό τρόπο μπροστά σε 
μια σειρά από προβλήματα που συστηματικά βάζαμε “κάτω από το χαλί”, όπως είναι οι 
κοινωνικές ανισότητες, η καταστροφή των οικοσυστημάτων και η κλιματική κρίση. Μας 
ξεκαθάρισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η κρίση που βιώνουμε δεν είναι παρά ένα 
από τα πολλά σοκ που θα ακολουθήσουν και τα οποία θα πλήξουν τη δημόσια υγεία, 
την οικονομία με προτεραιότητα τις πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες κοινωνικές ομάδες 
συνανθρώπων μας.  

Η πανδημία έφερε όμως μπροστά μας εν πολλοίς και τις λύσεις που δεν είναι άλλες 
από τη σύγκλιση μέτρων πολιτικής με την επιστημονική γνώση, τη συμμετοχή της 
κοινωνίας, την αλλαγή των συνηθειών μας και του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής - 
κατανάλωσης το οποίο αγνοεί τα πλανητικά όρια. 

Είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα πρέπει να συνοδεύεται από ένα διαφορετικό 
αφήγημα. Ένα αφήγημα όπου η παραγωγή και η κατανάλωση δεν υπερβαίνουν τα όρια 
που θέτουν τα φυσικά οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα από “εχθρός της ανάπτυξης” 
αναγνωρίζεται ως ο καλύτερος προασπιστής της δημόσιας υγείας και η πλέον 
αποτελεσματική ασπίδα απέναντι στην κλιματική κρίση, η απανθρακοποίηση παίρνει 
σάρκα και οστά και μετατρέπεται σε δίκαιη μετάβαση σε κοινωνία - οικονομία 
μηδενικών εκπομπών. Σε αυτή την πορεία πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνει 
κανείς πίσω, κανείς μόνος! 

Τις επόμενες ημέρες η κοινωνία περιμένει από εσάς το προσχέδιο για την αξιοποίηση 
των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία. Σας 
καλούμε να μην την αφήσετε να πάει χαμένη και να μην περιοριστείτε στις σχετικές 
ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες σε αρκετά σημεία υπολείπονται των αναγκών της 
κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Σας καλούμε να εξασφαλίσετε ότι οι 
κατευθύνσεις και οι πολιτικές σε αυτό το προσχέδιο θα πληρούν τα παρακάτω τέσσερα 
κριτήρια: 

 Να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. 
 Να εξασφαλίζουν τη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία και κοινωνία μηδενικών 

εκπομπών. 
 Να συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνοντας το σύνολο της 

κοινωνίας στις προβλέψεις τους. 
 Να διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη μας δικαιώματα. 

Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλουμε με προτάσεις και καλούμε εταίρους από την 
κοινωνία των πολιτών, ο καθένας στον τομέα εξειδίκευσής του, να τις συμπληρώσουν 
και να προσθέσουν την απαραίτητη λεπτομέρεια. Η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που 
κανείς μόνος του δεν μπορεί να προχωρήσει στην απαραίτητη ανάλυση, σύνθεση, 
σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων και πολιτικών. Οι ευρωπαϊκές και εθνικές δεσμεύσεις 
και υποσχέσεις περί “δίκαιης και πράσινης μετάβασης” πρέπει να γίνουν πράξη. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ, βρίσκεστε στο τιμόνι της χώρας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. 
Οι επιλογές και οι αποφάσεις σας θα κρίνουν αν θα προχωρήσουμε βλέποντας το 
μέλλον με αισιοδοξία και τολμώντας τις απαραίτητες τομές ή θα παραμείνουμε 
προσηλωμένοι να προστατεύουμε τα απομεινάρια ενός συστήματος που μας έφερε ως 
εδώ. Στην πρώτη περίπτωση θα βρείτε εμάς και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας 
δίπλα σας, ενώ στην άλλη περίπτωση θα είμαστε απέναντι. Θα είμαστε με την 
επιστήμη, την ελπίδα και τη λογική. 
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