Δελτίο Τύπου
Η Ελλάδα ανήκε, ανήκει και πρέπει να ανήκει στην Ευρώπη
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συντάσσεται υπέρ του ΝΑΙ

Αθήνα, 01.07.15 - Σε έκτακτη Διοικούσα Επιτροπή το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο , μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως,
αποφάσισε τα ακόλουθα:
To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις,
προτείνει, για μία ακόμα φορά, την ανάληψη εθνικών και συναινετικών
πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν καταλυτικά στην συνέχιση των
διαπραγματεύσεων και στην σύναψη Συμφωνίας της χώρας με τους Ευρωπαίους
εταίρους μας.
Το Επιμελητήριο μας θεωρεί ότι η Ελλάδα ανήκε, ανήκει και οφείλει να ανήκει στην
μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια και να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ζώνης του
Ευρώ. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική και χρηματοπιστωτική
σταθερότητα αλλά κατ΄επέκταση με την ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα.
Η χώρα μας βρίσκεται προ των πυλών μίας ανυπέρβλητης καταστροφής με τεράστιες
και δυσάρεστες επιπτώσεις όχι μόνο για την οικονομία της αλλά περισσότερο για την
ίδια την κοινωνική της συνοχή. Ακόμα και αυτές τις ύστατες ώρες θα πρέπει οι
πολιτικοί θεσμοί να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεννοηθούν προς
όφελος μόνο της ίδιας της χώρας και της μελλοντικής της ασφάλειας και ευημερίας.
Το δημοψήφισμα της Κυριακής, έτσι όπως έχει δυστυχώς εξελιχθεί, αποτελεί μία
διαδικασία επιβεβαίωσης της αποδοχής της Ευρωπαϊκής διάστασης της χώρας μας
και της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη.
Με βάση αυτή την ερμηνεία, το Επιμελητήριο μας συντάσσεται με όλους τους φορείς
και ενώσεις που τάσσονται υπέρ του ΝΑΙ στο επικείμενο δημοψήφισμα. Και
τασσόμαστε υπέρ του ΝΑΙ όχι γιατί επικροτούμε τον βαθμό και το είδος των μέτρων
που η χώρα μας οφείλει να λάβει για να μπορεί να σταθεί και ορθοποδήσει, αλλά
γιατί θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ευρωζώνη.
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