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Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ» τόνισε ο κ. Βενιζέλος εκφράζοντας την θέληση της
κυβέρνησης να υπεραμυνθεί των κόκκινων γραμμών, που έχει θέση στη τελική
διαπραγμάτευση με την τρόικα.

Πού θα βρεθεί η χρυσή τομή και εάν θα βρεθεί είναι άγνωστο.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εάν δεν τελειώσει ομαλά η διαπραγμάτευση χωρίς στήριξη
από τους πιστωτές για το 2015 που σημαίνει ότι το ζήτημα της πτώχευσης, δηλαδή την
αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων, είναι προ των πυλών.

Η τεράστια διαφορά των εκτιμήσεων της τρόικας και της κυβέρνησης για το δημοσιονομικό
κοινό έχει φέρει το αδιέξοδο ποιο κοντά από ποτέ καθώς η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι
και η τελευταία και προδικάζει και της συζητήσεις για την διαχείριση του χρέους.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό το 2015 και ότι η τρόικα κάνει
και πάλι λάθος εκτιμήσεις. Αντίθετα η τρόικα ανεβάζει το κενό πάνω από 3,5 δίς μετά και
το κόστος από την μείωση των εσόδων για τις 100 δόσεις.

Οι εταίροι μας μετά από όσα έχουν συμβεί στην ΕΕ δεν θα ήθελαν ή Ελλάδα να βρεθεί και
πάλι με ερωτήματα εξόδου και την ευρωζώνη σε νέο προβληματισμό κρίσης παρόλο που
έχουν λάβει τα μέτρα τους.
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Η αντίσταση της κυβέρνησης και οι κόκκινες γραμμές για την τελική διαπραγμάτευση έχει
πολλούς αποδέκτες για το εξωτερικό και το εσωτερικό.

Που θα καταλήξει τελικά ο συμβιβασμός και σε ποια πλευρά θα γύρει είναι πολύ δύσκολο να
προβλεφθεί.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα ζητήσει άλλες θυσίες από το λαό αλλά διευκρίνισε ότι δεν
υπάρχει ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ.

Όμως παρόλο που σε κεντρικό επίπεδο οι δύο αρχηγοί κ. Σαμαράς και Βενιζέλος φαίνεται
ότι εκφράζουν κοινή γραμμή και στηρίζουν τον κ. Χαρδούβελη, οι βουλευτές της ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε χαρακώματα. Η εσωτερική κρίση στα στρατόπεδα της πλειοψηφίας
είναι δεδομένη και εκφρασμένη.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι προϋπόθεση για την συζήτηση της μεταμνημονιακής
εποχής και το πρόγραμμα στήριξης αυτά είναι και το κύρια χαρτιά της συγκυβέρνησης για
την προεκλογική περίοδο.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η συζήτηση να μην ολοκληρωθεί και όλα να πάνε μετά τις
εκλογές που συνδέονται με την προεδρική εκλογή. Σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρξει
συμφωνία με την τρόικα και συνεπώς καμία εξέλιξη για το χρέος οι εκλογές έρχονται πολύ
πιο κοντά και το βάρος της διαπραγμάτευσης πέφτει στην νέα κυβέρνηση.

Όλα αυτά έχουν άμεσο άσχημο αντίκτυπο στην οικονομία που δεν μπορεί να σταθεί καν στα
πόδια της και περίμενε πως – και πως την ανάπτυξη που καταγράφηκε μετά από έξι χρόνια
να γίνει η αφετηρία για να ξεπεράσουμε την κρίση.

Η τελευταία αξιολόγηση θα περίμενε κανείς να είναι και η ποιο εύκολη αντίθετα για λόγους
που μόνο η τρόικα και οι εταίροι μας αντιλαμβάνεται έγινε η πιο δύσκολη παρόλα τα θετικά
οικονομικά στοιχεία και παρόλη τη οικτρή οικονομική κατάσταση της κοινωνίας.
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