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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 «ΘΕΜΑ: «ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» 
 

«Είναι βέβαιο, ότι τα μακροχρόνια λάθη μας, η χωρίς σχεδιασμό και μέτρο πορεία μας, οι 

σημερινές αρνητικές για την Ελλάδα γεωπολιτικές συγκυρίες και οι άλογοι εκβιασμοί των ισχυρών, 

μοιραία οδηγούν – παρά τις αντίθετες προθέσεις όλων των πολιτικών φορέων – σε μια 

αναγκαστική επώδυνη συμφωνία. Συμφωνία λεόντειο, ίσως και τιμωρητική, που θα κληθούμε να 

ψηφίσουμε στη Βουλή και να υπογράψουμε ως χώρα, για να αποφευχθεί η δοκιμασία της ρήξης με 

την Ευρώπη και η χρεωκοπία της Ελλάδος. 

Για τρίτη φορά μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ένωση των Ελλήνων τέως Βουλευτών 

και Ευρωβουλευτών κάνει έκκληση προς όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να βοηθήσουν 

έμπρακτα τη μάχη των διαπραγματεύσεων, με ειλικρινή σύγκλιση σε ένα εθνικό σχέδιο σωτηρίας 

για την επόμενη ημέρα. 

Κύριοι της Κυβέρνησης, Κύριοι των Κομμάτων, κάνετε το καλύτερο δυνατό. Πείτε την 

αλήθεια στο Λαό, με αίσθημα ευθύνης και προχωρήστε! 

Μη καιροσκοπείτε ο ένας εις βάρος του άλλου. Αφήστε αυτή την τραγική ώρα τις 

προκλητικές προσωπικές στρατηγικές και τις ανυπόφορες κομματικές ιδιοτέλειες. Μην 

κατασκευάζετε φαντάσματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συμβιβασμένοι και αντιστασιακοί, 

πατριώτες και προδότες. Υπάρχουν μόνο οι σειρήνες της Ιστορίας που ηχούν και διαλαλούν ότι η 

χρεωκοπία είναι εδώ. 

Η Βαβυλωνία των πολιτικών και οικονομικών θέσεων, ακόμη και εντός των ιδίων των 

κομμάτων, φέρνει σε απόγνωση τους πολίτες και την οικονομία. Δημιουργεί άχρηστους 

φανατισμούς, σύγχυση και φυγή. Πλημμύρισε η χώρα από ψεύδη, επικοινωνιακά τεχνάσματα και 

μισές αλήθειες. Εξοντώνεται από αστοχίες και λάθη που οδηγούν σε διάλυση το κράτος και σε 

ανασφάλεια και ψυχική κατάρρευση τους έλληνες πολίτες. 

Η σοβαρή προσπάθεια, η σκληρή διαπραγμάτευση, το εύτολμο με λογική πρέπει 

αναμφίβολα να είναι η πυξίδα αυτών των στιγμών. Η επιμονή όμως ορισμένων για ρήξη (με ή 

χωρίς το μανδύα ενός δημοψηφίσματος) είναι ο έσχατος τυχοδιωκτισμός. Είναι πράξη 

αυτοκτονική. Από μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη, οι μόνοι που θα επιχαίρουν και θα επωφεληθούν 

θα είναι οι διεθνείς τζογαδόροι, οι έμποροι της δραχμής και οι αυριανοί δοσίλογοι της 

καταστροφής. 

Μια ρήξη οδηγεί αναπόφευκτα εκτός των άλλων σε διεθνή απομονωτισμό με δεδομένες 

συνέπειες στα ανοιχτά και κρίσιμα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Μόνον όσοι αγνοούν ή υποτιμούν τη 

διεθνή πραγματικότητα μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τα καίρια συμφέροντα της χώρας.» 
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