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Οι Έλληνες βουλευτές επωμίζονται μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε μια πολύ κρίσιμη φάση για
την χώρα. Η ψήφος κατά συνείδηση ειδικά σε τέτοιας σημασίας αποφάσεις είναι ή
σημαντικότερη υπηρεσία που έχουν να προσφέρουν στη χώρα.

Το μόνο που μπορούν να έχουν στο μυαλό τους είναι το συμφέρον της και τίποτε άλλο.
Ούτε τις κομματικές εντολές, ούτε τις προσωπικές επιπτώσεις πρέπει να μετρήσουν μόνο
το συμφέρον της χώρας όπως το αντιλαμβάνονται και το πιστεύουν.

Δεν έχουν να δώσουν λόγο σε κανέναν παρά μόνο στους ψηφοφόρους τους τους οποίους θα
πρέπει να συνεκτιμήσουν στην απόφασή τους για την εκλογή η όχι προέδρου της
δημοκρατίας.

Εκτός από τις προσωπικές τους επαφές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και τις
δημοσκοπήσεις που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων δεν επιθυμεί
πρόωρες εκλογές . Όπως δείχνουν ότι και το ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σταθερά της ΝΔ στην
πρόθεση ψήφου.

Την κρισιμότητα των αποφάσεων μπορούμε ευκολά να την διαπιστώσουμε ήδη λίγες μέρες
πριν από την πρώτη εκλογική διαδικασία.

Ήδη ακούγονται και πάλι λέξεις για έξοδο της χώρας από το ευρώ και για χάος στην
οικονομία. Φωνές που έρχονται από κάθε κατεύθυνση.
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Ο φόβος για την οικονομία δυστυχώς γίνεται πολύ εύκολα τσουνάμι με τους
μικροκαταθέτες να τρέχουν να αποσύρουν τα λίγα χρήματα από τις τράπεζες και να τα
κρύβουν στα μαξιλάρια.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να οδηγηθεί το εκλογικό σώμα σε
τέτοιες ενέργειες και μάλιστα σε περίοδο εκλογών.

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας έπρεπε να γίνει κοινή συνείδηση και όχι τρόπος
πρόκλησης εθνικών εκλογών. Ο λαός στο όνομα του οποίου γίνονται όλα μπορεί να ρίξει μια
κυβέρνηση εάν το επιθυμεί και να την αναγκάσει να παραιτηθεί. Αυτό όμως δεν συμβαίνει .

Δεν χρειάζονται πολλά για να αντιληφθεί κανείς τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο
διάστημα μέχρι τις εκλογές, σε περίπτωση που δεν υπάρξει εκλογή προέδρου της
δημοκρατίας .Το 2012 περάσαμε πολλά δεν ξέρω εάν τελικά μάθαμε τίποτε
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