
 
Εθνικό Εγερτήριο 

 
Κύριε Διευθυντά, 
 

Ανταποκρινόμενος πρόθυμα στο κάλεσμά σας, με το κύριο άρθρο της 
«Καθημερινής της Κυριακής» 2/10/2011, διατυπώνονται οι ακόλουθες 

απόψεις μου: 
 

- Αποφυγή εκλογών στην κατάσταση «κώματος» στην οποία βρίσκε-
ται η Πατρίδα μας για ευνόητους λόγους. 

- Η μόνη ενδεδειγμένη και αναγκαία λύση είναι η συνεργασία της 

πλειονότητας των βουλευτών μας για μία κυβέρνηση εκτάκτου α-
νάγκης, όπως αναπτύσσεται στο άρθρο της «Καθημερινής» της 

25/9/2011, με τίτλο «Εθνική Συνεννόηση». 
- Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πατριωτικό καθήκον να πιέσουν 

όλες οι άλλες δημόσιες και κοινωνικές ηγεσίες (Ακαδημία Αθηνών, 
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, Ανώτατη Δικαστική Αρχή, Συμ-
βούλιο Πρυτάνεων, Σύνδεσμοι και Συντεχνίες και κυρίως τα Μέσα 

Ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης) υπερβαίνοντες τις δυσαρέσκειες 
ή τις προκαταλήψεις και το κλίμα εναντίωσης που προκαλούν τα 

σκληρά μέτρα προς αντιμετώπιση της κρίσης. 
- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέον όπως εξαντλήσει κάθε δυνατό-

τητα πρωτοβουλιών, που απορρέουν από τον ανώτατο πολιτειακό 
θεσμό, επί του θέματος. 

- Η συνεργασία των βουλευτών μας μάλλον ενισχύει το πολιτικό σύ-

στημα και απεναντίας εξασθενεί αυτό ακόμα περισσότερο η ανα-
χρονιστική τακτική της πόλωσης, ένεκα της οποίας πιθανόν να 

προκύψουν και εθνικές ευθύνες. 
- Διότι σκοπός δεν είναι η διατήρηση του κομματικού συστήματος, 

αλλά η σωτηρία της Πατρίδας μας. 
- Αυτή η κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης θα κληθεί να εφαρμόσει 

αποτελεσματικά ένα πρόγραμμα, το οποίο να έχει σχεδιασθεί και 

συνταχθεί από ένα μεικτό συμβούλιο επιστημόνων και πολιτικών. 
- Το όλο αυτό εθνικό πρόγραμμα δέον όπως υποστηρίζεται με ψυ-

χολογικές επιχειρήσεις, προκειμένου να υπάρχει η κοινωνική 
συμμετοχή, μεταστρέφοντας τους αγανακτισμένους σε ανεκτικούς 

και μαχητές προόδου. 
- Αυτή τη συνεργασία έχουν ζητήσει ευθέως και οι Ευρωπαίοι εταί-

ροι μας, την οποία δεν απαιτεί μόνο το εθνικό μας συμφέρον, αλ-
λά και η ανάγκη διατήρησης της Ευρωζώνης, επομένως η άρνησή 
της συνεπάγεται διπλό έγκλημα. 

 
Κύριε Διευθυντά, η πρωτοβουλία σας είναι επαινετή και χρήσιμη, μακά-

ρι να διευρυνθεί και να καθολικευθεί, διότι το θέμα δεν είναι η κομματι-
κή πειθαρχία, αλλά η εθνική συνείδηση των βουλευτών μας και όλων 

μας. 
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