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Αξιότιμε Πρόεδρε, 

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981 έχει συμβάλει 

με κάθε τρόπο και μέσο σε αυτό που είναι η Ένωσή μας σήμερα. Είναι 

αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης και 

αντίστοιχα είναι γεγονός ότι κάθε Έλληνας πολίτης είναι και Ευρωπαίος 

πολίτης. 

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επιφέρει μεγάλα προβλήματα στις 

ευρωπαϊκές οικονομίες και έχει φέρει σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική 

θέση την Ελλάδα. Στο περιβάλλον αυτό, έχουν έρθει στο προσκήνιο φωνές 

που αμφισβητούν τους ισχυρούς θεσμούς της Ελλάδας με την Ευρώπη, αλλά 

και τη διάσταση του Έλληνα ως Ευρωπαίου Πολίτη. 

Η πρόσφατη απόφαση που λήφθηκε για τη διενέργεια δημοψηφίσματος 

δημιουργεί ένα μεγάλο δίλημμα και φέρνει σε δύσκολη θέση τον Έλληνα 

πολίτη. Οι Δήμαρχοι με την καθημερινή επαφή τους με τους πολίτες 

κατανοούν τις ανάγκες των πολιτών, προσπαθώντας να επιλύσουν τα δύσκολα 

προβλήματα της καθημερινότητας εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που έχει 

πλέον γίνει ανθρωπιστική κρίση. 



 

Παράλληλα όμως, εκφράζουν και τη θέληση των πολιτών, καθώς ο 

Δήμαρχος αγκαλιάζει με την ιδιότητά του όλους τους πολίτες, πιο άμεσα και 

πιο αποτελεσματικά. Στην κατεύθυνση αυτή εκπροσωπώντας τους Δημάρχους 

της Ελλάδος ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, θα ήθελα να 

καθοριστεί μια συνάντηση μαζί σας για τις 1 ή 2 Ιουλίου 2015 για να σας 

εκφράσω τη θέληση των Ελλήνων πολιτών να παραμείνουν πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η χώρα τους αναπόσπαστο μέλος της Ένωσης 

των χωρών της Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας για την εξεύρεση 

μιας λύσης αποδεκτής και από τις δύο πλευρές στο θέμα της οικονομικής 

κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μου. 

Αυτή η προσπάθεια των Δημάρχων εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Πορεία της 

χώρας και στο να δοθεί ένα τέλος σε κάθε αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής 

Διάστασης του Έλληνα Πολίτη. 

 

Διατελώ μετά τιμής για την θετική ανταπόκρισή σας στην επικείμενη 

συνάντηση. 

 

 

Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 106 78 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 2132147500, FAX: 210 3820807 Web: www.kedke.gr E-mail: info@kedke.gr 


