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Η πολύμηνη διαδικασία για την οριστικοποίηση του ζητήματος του Ελληνικού χρέους άρχισε
με τις συναντήσεις που είχε κυβερνητικό κλιμάκιο με την κ Λαγκάρντ.

Στο ΔΝΤ τα κράτη μπαίνουν η βγαίνουν με την θέληση τους ,δεν μπορεί το διεθνές ταμείο
να υποχρεώσει κάποιο κράτος να παραμείνει σε πρόγραμμα εάν δεν το επιθυμεί. Το θέμα
είναι οι όροι που θέτει το ΔΝΤ για να εξασφαλίσει ότι θα πάρει πίσω τα χρήματα που μας
δάνεισε.

Οι Ευρωπαίοι θα είναι η επόμενη στάση αφού πρώτα τελειώσει η τελευταία αξιολόγηση από
την τρόικα με την μορφή που την ξέρουμε.

Μέχρι τώρα μάθαμε ως πολίτες τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα το ακούσαμε σε κάθε
τόνο ,επεξήγηση και το αισθανθήκαμε με τον ποιο έντονο τρόπο στην τσέπη μας.

Σειρά να μάθουμε έχει το έλλειμα της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή πόσα χρειάζονται ακόμη
να πληρώνονται οι τόκοι και μέρος από τον δανεισμό που έχουμε μπροστά μας.

Εάν με τις σημερινές συνθήκες προσπαθήσουμε να πληρώσουμε και τα επιπλέον
χρωστούμενα σύντομα θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν επιπλέον αυτά τα
χρήματα από την σημερινή οικονομία.

Η έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει σταθερά μεγάλα πλεονάσματα και
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καλύπτει, τις «δόσεις» και έχει και χρήματα που πηγαίνουν στην ανάπτυξη για να αυξηθεί
το ΑΕΠ και η «ευημερία» των πολιτών.

Πως θα συμβούν όλα αυτά με προγράμματα λιτότητας είναι μια τεράστια απορία.

Εκτός εάν στην κυβέρνηση πιστεύουν αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει ακόμη μέλη
φοροδιαφυγή από τον μεγάλο πλούτο, θα τον εντοπίσει και κάθε χρόνο θα εισπράττει 5-6
δίς και έτσι θα λύσει το πρόβλημα.

Κάποιοι μιλούν για υπερηφάνεια και για δανικά υποτέλειας εάν αυτές οι λογικές οδηγούν
την κυβέρνηση να βγει πρόωρα στις αγορές και να έχει διαφορετικό λόγο στις επερχόμενες
εκλογές τότε κάνει λάθος για την χώρα που σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμη να τα
καταφέρει χωρίς βοήθεια .

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην λειτουργεία του δημοσίου και της εσωτερικής
αγοράς δεν έχουν βάθος και ουσία και αμέσως όλα μπορούν να γυρίσουν στο παρελθόν

Η πίεση της αντιπολίτευσης είναι δεδομένη εάν είναι να ακολουθήσει η κυβέρνηση την
ευκολία των λεγομένων της αντιπολίτευση τότε να πάμε σε εκλογές ο λαός να επιλέξει τι
επιθυμεί και η νέα κυβέρνηση να πάρει τις ευθύνες της .

Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή την ώρα η χώρα εκλογές εθνική συνεννόηση χρειάζεται
.Αλλά με μια κυβέρνηση υπεύθυνη ακόμη και αν αυτό στοιχίζει την εξουσία της.
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