ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΑΣ (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΚΟΜΙΣΙΟΝ)»

«Οι

οικονομικοί μας προβληματισμοί, σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές μας
υποχρεώσεις, έχουν φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Σε μία ορατά υπονομευμένη περιοχή
μέγιστου ρίσκου.
Οι εγχώριες μεγαλοστομίες, οι απαξιωτικές πράξεις, οι ανερμάτιστοι πολιτικοί
προγραμματισμοί και οι ενδοκομματικές κακοφωνίες, επιδεινώνουν το βηματισμό της
Χώρας και τα συμφέροντα του λαού.
Παράλληλα, η πρόσφατη βάναυση επίδειξη πυγμής από τους δανειστές
(συνεταίρους και συμμάχους (!)) κάλυψε το προτελευταίο βήμα της ωμής και στυγνής
παρέμβασης σε θέματα ακόμη και κοινοβουλευτικής κυριαρχίας.
Η Ελλάδα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, δέχεται μία πρωτοφανή επίθεση, με
στόχο την κατάλυση της Κοινοβουλευτικής της Δημοκρατίας (οι εντολές παρεμπόδισης
άσκησης των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης,
αν μη τι άλλο, αυτό υποδηλώνουν). Το γεγονός είναι μοναδικό, ακόμη και για την εποχή
της αποικιοκρατίας.
Εμείς, που όλη αυτή την περίοδο της πενταετούς δοκιμασίας, στηρίξαμε τη
μετριοπάθεια και τον ορθολογισμό για το ξεπέρασμα αυτής της «θανατηφόρας» για την
Ελλάδα κρίσης. Εμείς, που διαχωρίσαμε με αίσθημα σεβασμού τους Λαούς από τις
κυβερνήσεις και τονίσαμε σε κάθε ευκαιρία ότι η Ελλάδα τιμά το λόγο της και ως
κράτος τις υποχρεώσεις της. Εμείς είμαστε πλέον εκείνοι, που πρώτοι αντιτασσόμαστε
στις νέες μεθοδεύσεις για την ολική υποταγή της Χώρας και στις έντεχνες μορφές
αλλοτρίωσης των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών του ελληνικού
Λαού.
Καλούμε τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως των όποιων
διαφορών τους, να υψώσουν, με ενιαία φωνή σήμερα στη Βουλή και με την
υπερψήφιση των Νομοσχεδίων για την ανθρωπιστική κρίση, το νέο εθνικό «ΟΧΙ».
Το «ΟΧΙ» αυτό, απευθυνόμενο προς πάσα κατεύθυνση, θα σημαίνει εθνική
συνεννόηση και ενότητα όλων των αποφασισμένων Ελλήνων για την αξιοπρέπεια και
το σεβασμό αυτής της Πατρίδος.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως των Ελλήνων τ. Βουλευτών - Ευρωβουλευτών
Από τη Γραμματεία,
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