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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΝΑΙ στην Ελλάδα 

ΝΑΙ στην Ευρώπη 

Αυτή την Κυριακή, αποφασίζουµε για τις επόµενες δεκαετίες, για τις σηµερινές και τις 

επόµενες γενιές. Καλούµαστε να επικυρώσουµε την ευρωπαϊκή πορεία της 

χώρας. Το µέλλον της Ελλάδας, το µέλλον των πολιτών της κάθε Περιφέρειας, του 

κάθε ∆ήµου, της κάθε Τοπικής Κοινότητας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας.  

Μακριά από µικροπολιτικά ψευτοδιλήµµατα που οδηγούν στο διχασµό, 

απαιτούµε το αυτονόητο: την απρόσκοπτη συνέχιση της ευρωπαϊκής 

πορείας της χώρας. Γιατί η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι 

αδιαπραγµάτευτη και κανείς δεν µπορεί να µας τη στερήσει.  

Γιατί, είναι η Ευρώπη που χρηµατοδότησε και χρηµατοδοτεί δράσεις και έργα 

σηµαντικά, πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε όλη τη χώρα, βελτιώνοντας την 

καθηµερινότητα µας. 

Γιατί, είναι η Ευρώπη που εξασφάλισε και εξασφαλίζει µε χρηµατοδοτήσεις, 

αποζηµιώσεις και κίνητρα,  την παραγωγή και την αναπτυξιακή προοπτική του 

αγροτικού και παραγωγικού ιστού της χώρας µας.   

Γιατί, είναι η Ευρώπη που δεκαετίες τώρα συνέδραµε και συνδράµει, µέσα από 

προγράµµατα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην συνοχή του κοινωνικού ιστού της 

χωράς και την άρση των ανισοτήτων.  

Γιατί, µέσα σε αυτή την Ευρώπη, οι νέες γενιές σπουδάζουν, εργάζονται, ταξιδεύουν 

και δηµιουργούν.  

Γιατί, µέσα σε αυτή την Ευρώπη, πρέπει να αγωνισθούµε, όλοι µαζί, για την άρση 

των όποιων αρτηριοσκληρώσεων και παθογενειών, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη και 



περισσότερη ∆ηµοκρατία, στο πλαίσιο της αµφίδροµης κατανόησης των 

ιδιαιτεροτήτων των λαών που την απαρτίζουν.  

Γιατί, µέσα σε αυτή την Ευρώπη, µε αξιοπρέπεια, ευθύνη και σοβαρότητα, 

θα πρέπει να οικοδοµήσουµε το µέλλον των νέων της πατρίδας µας, το 

µέλλον των παιδιών µας.  

Μπορεί η σηµερινή Ευρώπη να περνά µια από τις χειρότερες κρίσεις της ιστορίας της. 

Και ένα σηµαντικό µερίδιο αυτής να πληρώνει η Ελλάδα. Όµως, η ευθύνη να την 

ξεπεράσουµε βαρύνει εµάς. Όχι τους άλλους ή τους κατασκευασµένους ‘εχθρούς’. Σε 

µια ασταθή και αβέβαιη διεθνή πραγµατικότητα, η Ευρώπη παραµένει το 

ασφαλές λιµάνι για τη χώρα µας.  

Για αυτό, αυτές τις κρίσιµες ώρες για τη χώρα µας, έχουµε όλοι ευθύνη ως πολίτες. 

Με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, 

διασφαλίζοντας το µέλλον του Ελληνικού λαού. 

Σε αυτό το προσχηµατικό δηµοψήφισµα, θα απαντήσουµε µαζικά, πέρα και 

πάνω από κόµµατα, ενωµένοι, ψηφίζοντας ΝΑΙ στη δυνατότητα της χώρας 

µας να τα καταφέρει και να ευηµερήσει µέσα στα επόµενα χρόνια.  

Ας µην αφήσουµε τον φόβο και την απογοήτευση να µας κυριεύσει. Το αύριο είναι 

µπροστά µας. Το αύριο ανήκει στην Ελλάδα, µέσα στην Ευρώπη. 

 

 


