Κώστας Αγοραστός: «Ναι στην ενότητα, ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ»

- Κώστας Αγοραστός: «Ναι στην ενότητα, ναι στην Ευρώπη, ναι στο
- «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Θεσσαλοί θέλουν επιστροφή στην
ομαλότητα και στην κανονικότητα»

ευρώ»

Κάλεσμα για ενότητα, σύνεση και ψυχραιμία απηύθυνε το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
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Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε εκτενώς στα σοβαρά προβλήματα που είτε υφίστανται, είτε
είναι προ των πυλών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, εκτιμώντας πως το ερώτημα
στο δημοψήφισμα της Κυριακής είναι «ναι ή όχι στην Ευρώπη».

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας:

«Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας αλλά και ως Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας πήραμε
μία απόφαση: να πούμε «ναι» στην ενωμένη Ελλάδα, «ναι» στην Ευρώπη, «ναι» στο ευρώ.
Βρισκόμαστε ίσως στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας. Βρισκόμαστε στην στιγμή που
ο καθένας και η καθεμιά από εμάς γράφει ιστορία με την απόφαση του δημοψηφίσματος
της ερχόμενης Κυριακής. Καλό θα ήταν όμως να μην υπήρχε αυτή η διαδικασία. Εμείς
εγκαίρως αντιληφθήκαμε τους κινδύνους του διχασμού και της πόλωσης που δημιουργεί μία
τέτοια διαδικασία, όταν μάλιστα εξελίσσεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό
απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, τον πρωθυπουργό, την
κυβέρνηση αλλά και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, να σταματήσει αυτή η διαδικασία και να
προχωρήσουμε ενωμένοι μέσα στην Ευρώπη.

Καλούμε όλους τους πολίτες τη Δευτέρα που έρχεται να είμαστε ενωμένοι.

Θέλω να συγχαρώ τους πολίτες, τους συνανθρώπους μας, για τη μεγάλη ψυχραιμία που
δείχνουν αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές για τη χώρα μας παρ’ όλες τις πολλές δυσκολίες
που προέκυψαν στην καθημερινότητα τους.

Έχουμε δυσκολίες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα που είναι ο ισχυρότερος σήμερα
στη χώρα μας κι εδώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές των
αγροτικών προϊόντων που σήμερα διακινούνται στην αγορά. Οι παραγωγοί δεν πληρώνονται
λόγω του προβλήματος στο τραπεζικό σύστημα.

Υπάρχει πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να
πάρουν πρώτες ύλες. Δεν μπορούν να μεταφερθούν τα προϊόντα γιατί δεν υπάρχουν
καύσιμα λόγω της έλλειψης ρευστότητας.
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Υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα γιατί
καταβάλλονται μεν στις τράπεζες τα χρήματα, αλλά δεν μπορούν να εκταμιεύσουν παρά
μόνον 60 ευρώ.

Υπάρχει πρόβλημα στο ότι χάνουμε διεθνείς αγορές ως Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις μας
χάνουν την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές διότι δεν υπάρχει πλέον ίχνος εμπιστοσύνης
από τους έξω. Δεν πιστεύουν ότι θα έχει παραγωγή και αύριο η χώρα μας για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Υπάρχει πρόβλημα με τις ενισχύσεις των αγροτών και όχι μόνον. Δεν έχουν πληρωθεί μέχρι
σήμερα οι εξισωτικές των κτηνοτρόφων, τα χρήματα για τους αγρότες.

Υπάρχουν προβλήματα στον αναπτυξιακό νόμο και στις επιχειρήσεις.

Υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη στα εργοτάξια των έργων γιατί δεν πληρώνονται οι
λογαριασμοί. Το έχουμε επισημάνει αυτό εδώ και πολύ καιρό στον υπουργό, αλλά ο ίδιος
μας διαβεβαίωνε ότι το ΕΣΠΑ θα πάει καλά χωρίς προβλήματα στις πληρωμές των έργων.
Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να συνεχιστούν τα έργα, εγκαταλείπονται τα εργοτάξια και
απολύεται ο κόσμος.

Ταυτόχρονα δεν προχωρούν τα έργα στην υγεία, στην παιδεία όπου κτίζουμε τα νέα
σχολεία και πανεπιστημιακά κτήρια σε όλη τη Θεσσαλία.

Έχουμε προβλήματα με ευρωπαϊκά προγράμματα για τους νέους μας.

Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στα έργα πολιτισμού.

Υπάρχουν προβλήματα και στην έναρξη του νέου ΕΣΠΑ, ενώ θα δημιουργηθούν προβλήματα
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στη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και στο πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης
γιατί δεν θα υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Μιλάμε για μία εξέλιξη με σοβαρό
αντίκτυπο για τα παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι κινδυνολογία, είναι η πραγματικότητα. Και σ’ όλα αυτά έρχεται
να προστεθεί ένα δημοψήφισμα που δημιουργεί όχι ρήξη, αλλά πόλωση. Ένα δημοψήφισμα
το οποίο δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως είπε και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το
ερώτημα λοιπόν είναι ένα: ναι στην Ευρώπη ή όχι στην Ευρώπη; Έτσι το αντιλαμβάνεται όλη
η Ευρώπη.

Εμείς θέλουμε να είμαστε στον πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης.

Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να αρθούν.

Οι τράπεζες είναι κλειστές γιατί δεν υπάρχει ρευστό. Η χρηματοδότηση στις ελληνικές
τράπεζες μέχρι σήμερα ήταν πάνω απ’ ότι είχε συμφωνηθεί. Εάν τη Δευτέρα δεν υπάρξει
χρηματοδότηση, η αρχιτεκτονική των τραπεζών θα έχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα
πληρώσουν οι μικροί, οι απλοί καταθέτες. Αυτοί είναι που στηρίζουν την ελληνική οικονομία
και τη ρευστότητα και αυτοί είναι εκείνοι που θα έχουν το πρόβλημα.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Θεσσαλοί θέλουν επιστροφή στην ομαλότητα και στην
κανονικότητα της χώρας. Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλες οι πολιτικές
δυνάμεις. Υπάρχει καιρός να ενωθούν, υπάρχει χρόνος να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ
όμως χρειάζεται μία δημιουργική ανατροπή, μία δύναμη αποφάσεων και όχι κρυφτούλι.

Είμαστε παρόντες και σηματοδοτούμε την προσπάθεια της χώρας μας χωρίς να σκύβουμε
το κεφάλι στα δύσκολα που περάσαμε και που έρχονται. Εμείς θα καταβάλλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια για το καλό των συνανθρώπων μας».
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