
Γιατί να ψηφίσω στις 30 Μαΐου; 

 

 Η ψήφος μας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο αποφασίζει για θέματα που 

έχουν αντίκτυπο τόσο στην καθημερινή μας ζωή αλλά καθορίζει και το μέλλον μας. Το δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι κάτι ιερό, είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούμε για να εκλέξουμε 

τους εκπροσώπους μας. Αυτό το δικαίωμα όμως μπορούμε να το ασκήσουμε λόγω της δημοκρατίας 

στην οποία ζούμε και οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στο να εκλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι 

στη βουλή. Αυτή τη φορά δεν φτάνει να ελπίζουμε απλά σε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή τη φορά ο 

καθένας μας χρειάζεται να αναλάβει τις ευθύνες του και να επιλέξει το μέλλον του. Γι’ αυτό, αυτή 

τη φορά, σας ζητώ να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την διαδικασία και να βοηθήσουμε να πεισθούν 

και άλλοι να κάνουν το ίδιο γιατί η ψήφος όλων μας μετρά. 

 Όραμα μας, ως νέοι που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τις δυσκολίες αλλά και τις 

προκλήσεις  της εποχής, θα πρέπει να είναι ένα κοινοβούλιο που θα το χαρακτηρίζει η 

εμπειρογνωμοσύνη, η υπευθυνότητα αλλά και η καινοτομία. Αν σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι που θα 

εκλεγούν θα παίρνουν πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας αλλά και για τις επόμενες 

γενιές, τότε αναμφίβολα πρέπει και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Πώς; Με το να 

δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στα άτομα που πιστεύουμε ότι συμβαδίζουν με το παλμό της 

νεολαίας, τα άτομα που είναι ικανά να σχεδιάσουν ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. 

Μετά τις 30 Μαΐου αυτά τα άτομα θα ψηφίζουν νομοσχέδια, αυτά θα σχεδιάζουν προτάσεις που 

θα επηρεάζουν τον τόπο μας, που θα επηρεάζουν εμάς. Με όσα προανέφερα, είμαι βέβαιος ότι 

σαν νεολαία σκεφτόμαστε το μέλλον μας και δεν θα αφήσουμε άλλους να αποφασίσουν για αυτό. 

 Όταν αντιληφθούμε όλοι πόση δύναμη έχει η ψήφος μας και το ότι μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο σε μια εκλογική διαδικασία, δεν το νομίζω να μην μεταβούμε στις κάλπες την 

μέρα των εκλογών. Όπως είπε και ο Αβραάμ Λίνκολν «Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. 

Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον 

των παιδιών σου.» Επομένως στις 30 Μαΐου ψήφισε και καθόρισε το μέλλον μας! Μας αφορά. Σε 

αφορά. 


