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Υπέρ της διαπραγμάτευσης ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών παρενέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντησή του με
τους δημάρχους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης Γιώργο Καμίνη και Γιάννη Μπουτάρη τόνισε
την ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να υπάρξει μια συμφωνία που θα δείξει ότι οι
ευρωπαϊκού λαοί είναι αλληλέγγυοι".

Οι δύο δήμαρχοι εξερχόμενοι του Προεδρικού Μεγάρου ζήτησαν κι εκείνοι να βρεθεί έστω
και την ύστατη ώρα λύση και να μην πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα που θα φέρει
διχασμό το λαό. Παράλληλα οι κύριοι Καμίνης και Μπουτάρης που έχουν προαναγγείλει
πρωτοβουλία για συγκρότηση εθνικής επιτροπής υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη και το
ευρώ, στην οποία θα μετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της
εκπαίδευσης, του επιστημονικού και καλλιτεχνικού κόσμου, δήλωσαν χαρακτηριστικά: "Η
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, στην κρισιμότερη στιγμή της μεταπολεμικής ιστορίας της
χώρας, εκθέτει την Ελλάδα σε απρόβλεπτους κινδύνους. Επειδή ουσιαστικά το ερώτημα
που τίθεται είναι "μέσα ή έξω από το ευρώ", η πατρίδα μας διατρέχει τον κίνδυνο να
απομονωθεί πλήρως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να επιδεινωθούν ακόμη
περισσότερο οι ήδη πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού. Καλούμε τις
πολιτικές ηγεσίες, σε Ελλάδα και Ευρώπη, να επιστρέψουν, έστω και την τελευταία στιγμή,
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εξασφαλίσουν μια λύση με αξιοπρέπεια και

1/5

Παρέμβαση Παυλόπουλου υπέρ μιας συμφωνίας
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 30 Ιούνιος 2015 15:32 -

ανάπτυξη για την Ελλάδα, με σεβασμό στους θεσμούς και κανόνες λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αγωνιστούμε για να κρατήσουμε τον ελληνικό λαό ενωμένο και τη
χώρα μέσα στον πυρήνα της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν στο μεταξύ, οι
εξελίξεις δεν μεταβάλουν τη σημερινή πραγματικότητα και τελικά οδηγηθούμε στην κάλπη,
εμείς επιλέγουμε να πούμε ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή πορεία της πατρίδας μας."

ΕΝΠΕ: θέση της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρώπη

Στο μεταξύ η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκφράζοντας την αγωνία των συμπολιτών μας
για επιστροφή στην ομαλότητα και την κανονικότητα και συναισθανόμενη το βάρος των
ιστορικών στιγμών που διανύει ο τόπος προχώρησε στην έκδοση του εξής ψηφίσματος:

Α) Είμαστε αντίθετοι στα διχαστικά διλήμματα τα οποία δηλητηριάζουν την ελληνική
κοινωνία. Καλούμε την κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου καθώς και
τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες ευθύνης έστω και την ύστατη αυτή
ώρα για ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας ώστε να διασφαλιστούν τα
συμφέροντα των πολιτών και της Πατρίδας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γνωρίσει ξανά εθνικό
διχασμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που
οδήγησαν σε εθνική περιπέτεια.

Β) Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να επιλέξουν το δρόμο της ιστορικής ευθύνης
διασφαλίζοντας τη θέση της Πατρίδας στην Ευρώπη.

Δεν δεχόμαστε το αδιέξοδο μιας τεχνικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης να αποτελέσει το
ορόσημο για την απομόνωση και την περαιτέρω βίαιη φτωχοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας.

Για εμάς είναι αδιανόητη η Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη και η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα. Η
Ελλάδα να μείνει Ενωμένη, να μείνει στην Ευρώπη, να μείνει στο Ευρώ. Εκεί που ιστορικά
ανήκει.

ΚΕΔΕ: ΝΑΙ στη συνέχιση της διαπραγμάτευσης, ΟΧΙ στο δημοψήφισμα
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος κατέληξε ομόφωνα, επί των παρόντων, στο ακόλουθο
ψήφισμα:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει με ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η
θέση της χώρας μας είναι στην Ευρώπη.

Η θέση αυτή διαταράσσεται σοβαρά από την απόφαση της Κυβέρνησης να προκηρύξει για
τις 5 Ιουλίου δημοψήφισμα, με ένα «θολό» ερώτημα που αφενός δεν διασφαλίζει τη
έκφραση της πραγματικής δημοκρατικής βούλησης του λαού μας, αφετέρου θέτει σε
κίνδυνο την παρουσία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ.

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να πετύχει μέχρι σήμερα συμφωνία με τους ευρωπαίους
εταίρους και η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, δημιουργεί ήδη
πρωτόγνωρες για μια ευρωπαϊκή χώρα καταστάσεις.

Καταστάσεις όπως κλειστές τράπεζες, περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ,
«ουρές ντροπής» των συνταξιούχων που αδυνατούν να εισπράξουν τη σύνταξή τους, στα
πρατήρια βενζίνης και τα σούπερ μάρκετ, περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων που
ακυρώνουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και οδηγούν στο κλείσιμο επιχειρήσεων , σε
απολύσεις εργαζομένων και στην αύξηση της ανεργίας.

Η Αυτοδιοίκηση λέει ΝΑΙ στην Ευρώπη, ΟΧΙ στο λαϊκισμό

Σε αυτήν την κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας συγκυρία, η Αυτοδιοίκηση δεν θα
παρακολουθήσει αδρανής τις εξελίξεις.

Για μας η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη και ο αποκλεισμός μας από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια θα είναι καταστροφική. Θα οδηγήσει:
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Στην απώλεια πόρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και
το ΣΕΣ μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κλπ.

Στην κατάρρευση κρίσιμων δημοτικών και κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Προγράμματα
όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ή η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών , δεν θα
μπορούν να συνεχιστούν.

Στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε όλους τους Δήμους, που αφορούν
εργαζομένους μας που απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στην αδυναμία εκτέλεσης σημαντικών έργων σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Δήμους, όπως
σχολεία, δρόμοι, πλατείες, αναπλάσεις, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ

Στην ακύρωση κρίσιμων κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού στη φτωχοποίηση εκατομμυρίων Ελλήνων.

Στην κατακόρυφη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, αφού πλέον οι έλληνες αγρότες δεν
θα έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Στην πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης, διαχείρισης και στήριξης των μεταναστευτικών ροών.

Σήμερα η Ευρώπη παραμένει, παρά τα όποια προβλήματα της, ο καλύτερος τόπος για να ζει
κάποιος. Αποτελεί μεγάλο ρίσκο για τη ζωή όλων μας, να αποφασίσουμε να βρεθούμε εκτός
Ευρώπης. Αντίθετα, αν παραμείνουμε εντός Ευρώπης, θα έχουμε τη δυνατότητα να
αλλάξουμε προς το καλύτερο, αυτά που σήμερα μας ενοχλούν.

Οφείλουμε λοιπόν να επιλέξουμε την ασφαλέστερη επιλογή, κι όχι να παίξουμε στα ζάρια
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το μέλλον της Πατρίδας μας.

Για τους παραπάνω λόγους, η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού :

Τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, γιατί η παραμονή μας
στην Ευρώπη των αξιών και στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αποτελεί την ασφαλέστερη για
την Πατρίδα μας και τους πολίτες επιλογή.

Τασσόμαστε κατά του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου , όχι γιατί συμφωνούμε με τις
προτάσεις των δανειστών, αλλά γιατί ισοδυναμεί με έξοδο της χώρας μας από την Ευρώπη.

Τασσόμαστε υπέρ του ΝΑΙ γιατί σε διαφορετική περίπτωση , αν η χώρα μας βγει εκτός
Ευρώπης, οι Δήμοι μας θα καταρρεύσουν και δεν θα είναι σε θέση ούτε να χρηματοδοτήσουν
έργα, αλλά ούτε και να λειτουργήσουν κρίσιμες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες
εκατομμυρίων συμπολιτών μας.

Λέμε ΝΑΙ γιατί αυτό σημαίνει παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη και παράλληλα την
έναρξη μιας νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας, προς όφελος όλων των Ελλήνων.
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