
Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

Σε αυτή την εποχή της πολιτικής ρευστότητας, της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, 
αλλά και της απαξίωσης της πολιτικής, εκτιμώ ότι είναι απολύτως απαραίτητη η 
δραστηριοποίηση των κοινωνικά ενεργών πολιτών στην προσπάθεια να ενισχυθούν εκείνες οι 
πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι προοδευτικές, ρεαλιστικές, καινοτόμες και σταθερά 
φιλοευρωπαϊκές στη χώρα μας.

Αυτή η ανάγκη με οδήγησε να δεχθώ την τιμητική πρόσκληση της ΔΗΜΑΡ να 
συμμετάσχω στο ευρωψηφοδέλτιο της ΔΗΜΑΡ-Προοδευτική Συνεργασία.

Είναι μια πρόσκληση, που θεωρώ ότι τιμά μέσα από εμένα το πανεπιστήμιό μου, αλλά 
και την ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, η οποία αγωνίζεται για να μείνουν όρθια και 
ανοιχτά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ως πρύτανης και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, αλλά και της Συνόδου των Πρυτάνεων, εκτιμώ ότι διαθέτω την εμπειρία ώστε να 
συμβάλλω στην προώθηση θεμάτων παιδείας και έρευνας στην Ευρωβουλή.  

Πιστεύω επίσης ότι, ως καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή επιστημονική 
και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τουρισμού, μπορώ να συμβάλω στη διαμόρφωση μιας 
περισσότερο συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον εξαιρετικά σημαντικό αυτό τομέα 
ανάπτυξης τόσο της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανανεωτική Αριστερά για μια προοδευτική Ευρώπη

Ο χώρος της Ανανεωτικής Αριστεράς υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στη στήριξη και 
ενίσχυση πολλών θετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων, σε μια πληθώρα 
θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την έρευνα, τον 
πολιτισμό, το περιβάλλον, την πολιτική των περιφερειών, τη νησιωτική πολιτική, τον τουρισμό. 

Η απουσία ευρωβουλευτών της Ανανεωτικής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
την τελευταία περίοδο στοίχισε στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Η δραματική αύξηση της 
επιρροής συντηρητικών και εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων στη χώρα μας, που ποντάρουν 
στον απλοϊκό αντιευρωπαϊκό λόγο, με πρόσχημα την αντίθεση με τις μνημονικές πολιτικές, 
πρέπει να σταματήσει.



Φίλες και Φίλοι,

Γνωρίζω καλά τους προβληματισμούς, τη δίκαιη κριτική και την αμφισβήτηση πολλών 
κοινωνικά ενεργών πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους φορείς εκπροσώπησής 
του. Είναι υπόθεση όλων μας, όμως, να αλλάξει αυτή η κατάσταση με σωστότερες επιλογές 
πολιτικών φορέων και προσώπων.

 Σας ζητώ να επιλέξετε ένα κόμμα με σταθερή ευρωπαϊκή κατεύθυνση όπως είναι 
η Δημοκρατική Αριστερά.

 Σας ζητώ να επιλέξετε για την Ευρωβουλή έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά 
θέματα παιδείας, έρευνας και τουρισμού. 

 Σας ζητώ να μην επιλέξετε την ψήφο προς πολιτικούς φορείς οι οποίοι 
χρησιμοποιούν τις ευρωεκλογές ως δημοσκοπικό όχημα για την επαπειλούμενη 
δικομματική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών.

 Σας ζητώ να μην επιλέξετε την ψήφο σε όσους προβάλλουν το συγκυριακό, 
φαινομενικά νέο και καινοτόμο, χωρίς πολιτικές θέσεις, ποντάροντας στην 
πολιτική ρευστότητα.

 Σας ζητώ να μην επιλέξετε την άρνηση, την απουσία, την αποχή, τον καναπέ, τον 
μιζεραμπιλισμό και το αίσθημα της ματαίωσης. 

Η συμμετοχή άλλωστε δεν είναι υποχρέωση, αλλά η ύψιστη συμβολή μας ως πολίτες 
στην αναζήτηση λύσεων και πολιτικών, αλλά και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας διαλόγου, η 
οποία έχει κερδηθεί στην Ευρωβουλή και την έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα μας.

Με πίστη στη συλλογικότητα

Καθηγητής Πάρις Τσάρτας


