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Στελέχη των Οικολόγων – Πράσινων, μαζί με τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Επικρατείας του κόμματος Γ. Παρασκευόπουλο, περιόδευσαν σήμερα στην Αιτωλ/νία και
παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στο Αγρίνιο

Εκτός από τον κ. Παρασκευόπουλο, στην συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν οι υποψήφιοι
βουλευτές Αιτωλ/νίας
Γ. Δημητρίου και Στ. Αγγελης
και ουσιαστικά παρουσιάστηκαν οι βασικές προτάσεις των Πράσινων τόσο σε εθνικό, όσο
και σε τοπικό επίπεδο, ενώ έγινε αναφορά στην χρησιμότητα που θα έχει για την χώρα η
«πράσινη παρουσία» στην βουλή.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον πράσινο πόλο, που θα στηρίζεται σε βασικές αρχές για
την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Ελπίζουμε η κοινωνία να ψηφίσει τώρα με
καθαρό μυαλό και να στηρίξει την αξιόπιστη πρόταση μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Αγγελης.
Τον λόγο στην συνέχεια πήρε ο κ. Παρασκευόπουλος που τόνισε αρχικά πως το διακύβευμα
αυτόν των εκλογών είναι στο ποια πορεία θα πρέπει να πάρει η χώρα. Όπως επισήμανε το
περιβάλλον πλήττεται ειδικά σε περιόδους κρίσης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
περιθωριακό θέμα.
Παράλληλα επέκρινα τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της
ΝΔ και τόνισε πως οι Πράσινοι θα επεξεργαστούν τις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ,
για τον οποίο άφησε περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας, σημειώνοντας πως απαιτείται
ριζική αλλαγή του μνημονίου, με βασικό στόχο την παραμονή στο ευρώ, αλλά με την Ελλάδα
μια Ευρωπαϊκή χώρα, αποκαλώντας το δίλλημα ευρώ ή δραχμή «ρηχό και εκβιαστικό».

«Θέλουμε να είμαστε το αντίβαρο και η εγγύηση ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα κάνει τα
ίδια λάθη με την προηγούμενη. Ζητάμε να μπούμε στην βουλή, για τα σημαντικά ναι που
πρέπει να ειπωθούν , μέσα από συνεργασίες και προτάσεις, αλλά και για τα όχι που θα
πρέπει να έχουν την νομιμοποίηση των πολιτών»
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Ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και οι υποψήφιοι βουλευτές, παρέθεσαν ακόμη τις
παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι Πράσινοι για καίρια ζητήματα της Αιτωλ/νίας, όπως ο
Αχελώος, η προστασία της Τριχωνίδας, ο Αμβρακικός, τα αιολικά πάρκα κλπ. Ειδικότερα ο
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος, τόνισε πως η Αιτωλ/νία, μπορεί
να μπει στον διεθνή χάρτη του οικοτουρισμού, πως το θέμα του Αχελώου θα πρέπει να
κλείσει και πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα εναλλακτικό σχέδιο στον αγροτικό
τομέα, μακριά από μονοκαλλιέργειες που θα αφήσουν άμεσο εισόδημα τους αγρότες.
«Οι Πράσινοι στην βουλή, μπορούν να είναι η εγγύηση για την κατάθεση και συζήτηση
ουσιαστικών προτάσεων και διαλόγου. Η ψήφος στους πράσινους, μπορεί να κάνει την
διαφορά» είπε ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ο κ . Παρασκευόπουλος, που στην
συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις. Απαντώντας για τα τελευταία δημοκοπικά ευρήματα που
δείχνουν τους Πράσινους να συμπιέζονται, είπε πως οι Πράσινοι τώρα αρχίζουν να
αναπτύσσουν την δυναμική τους και πως ο κάθε πολίτης σε αυτές τις εκλογές με
ψυχραιμία, θα πρέπει να αποφασίσει τι μπορεί να προσφέρει το κάθε κόμμα στον τόπο,
μέσα από την παρουσία του στην βουλή.
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