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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού "Γέφυρες" για το Ευρωκοινοβούλιο
και "Δημιουργούμε μαζί" για την Περιφέρεια Αττικής
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου των Γεφυρών
(Δημιουργία, ξανά!, Δράση) καθώς και του ψηφοδελτίου της κίνησης "Δημιουργούμε
μαζί" για την Περιφέρεια Αττικής, με επικεφαλής τον Θάνο Τζήμερο.
Στην παρουσίαση απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Γκυ Φερχόφσταντ,
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την
Ευρώπη (ALDE) και υποψήφιος Πρόεδρος την Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Φερχόφσταντ αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του πολιτικού σκηνικού στην
Ελλάδα:
"Πρέπει να χτίσουμε Γέφυρες πάνω από την καταστροφή του παρελθόντος, του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που και οι δύο φέρουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση
της Ελλάδας σήμερα, και να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο των άκρων, τόσο από
δεξιά όσο και από αριστερά, που δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση παρά μόνο
λαϊκισμό και απόρριψη. Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Και
εννοώ μία καλύτερη Ευρώπη, πιο αλληλέγγυα, όχι αυτή που έκανε πολύ λίγα, πολύ
αργά. Στις 25 Μαΐου να στείλουμε στην Ευρώπη τη φωνή της μεταρρύθμισης στην
Ελλάδα!"
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:
"Οι Δημοκράτες Φιλελεύθεροι Πολίτες που πιστεύουν στην ανάγκη περισσότερης
Ευρώπης αλλά όχι αυτής της Ευρώπης, έχουν επιτέλους μια ισχυρή επιλογή για την
ευρωκάλπη. Με τις "Γέφυρες" στέλνουν μήνυμα για μικρότερο , μη πελατειακό
κράτος, λιγότερους φόρους και στήριξη στους παραγωγικούς, δημιουργικούς
Έλληνες. Το πραγματικό δίλημμα αυτών των εκλογών δεν είναι σταθερότητα ή
αστάθεια, αλλά αν θα σταματήσει ή όχι η εξόντωση της μεσαίας τάξης από το
πελατειακό κράτος".
Ο Πρόεδρος της Δημιουργίας, ξανά! και επικεφαλής του συνδυασμού "Δημιουργούμε
μαζί" για την περιφέρεια Αττικής Θάνος Τζήμερος, δήλωσε:

"Η θεσμός της Περιφέρειας θα γίνει το κεντρικό διοικητικό κύτταρο της Ενωμένης
Ευρώπης, αυτής για την οποία θα αγωνιστούμε και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες.
Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ξεκινήσει την επανάσταση της ανάπτυξης και του
εκσυγχρονισμού με υιοθέτηση της πληροφορικής σε όλες τις δραστηριότητές της,
με τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας, με επαγγελματικό
επαναπροσανατολισμό των ανέργων του τριτογενή τομέα σε πρωτογενείς
παραγωγικές δραστηριότητες, με ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής,
με στέρεο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, και, κυρίως, με έργα υποδομής που δεν
θα δημιουργήσουν πρόσκαιρες μόνο θέσεις, κακοπληρωμένων συνήθως, εργατών
αλλά το υπόβαθρο για μακροχρόνια ανάπτυξη".
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές των Γεφυρών Αντιγόνη
Λυμπεράκη, Γιώργος Γιάννουλης, Δέσποινα Λμνιωτάκη, Γιώργος Μπήτρος, Σεραφείμ
Κοτρώτσος και Βασίλης Τσιατσιάμης.
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