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Η Γερμανία αποφάσισε ήδη για μας εάν είναι αληθές το δημοσίευμα της Süddeutsche
Zeitung, στο οποίο αναφέρεται ότι, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η γερμανική βουλή
θα ψηφίσει ένα νέο «πακέτο» στήριξης για την Ελλάδα, που περιλαμβάνει παράταση του
ελληνικού προγράμματος, δωδεκάμηνη προληπτική πιστωτική γραμμή ύψους 10 δις ευρώ
και βέβαια συμφωνία με την τρόικα.

Πραγματικά δεν ξέρω εάν είναι θετική μια τέτοια εξέλιξη η όχι. Και για πόσο ακόμη θα
περιμένουμε λύσεις που άλλοι σκέφτονται για μας.

Μπορεί να πάρει η χώρα στα χέρια της την τύχη της χωρίς να κινδυνεύει να
αυτοκαταστραφεί. Με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δυστυχώς όχι. Όσο δεν μπορεί η
πλειοψηφία να αποφασίσει ξεκάθαρα και σταθερά πως θα βγει η χώρα από την κρίση άλλο
τόσο θα σερνόμαστε από εκλογές σε εκλογές και σε σωτήρες που τελικά θα ακολουθούν τις
αποφάσεις των ξένων κοινοβουλίων.

Ο ελληνικός λαός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αναρωτιέται για το νόμισμα και την συνέχιση της
χώρας στην ΕΕ. Αυτό το πλαίσιο είναι δεδομένο και μέσα σε αυτό πρέπει να κάνουν ότι
θεωρούν καλύτερο τα ελληνικά κόμματα.

Οι συνθήκες έχουν συναποφασιστεί με τους εταίρους της ευρωζώνης και παρόλες τις
δυσκαμψίες εφαρμόζονται από όλους. Υπάρχουν δεδομένα που ισχύουν για όλους όσους
νόμισμα το ευρώ άρα και την χώρα μας. Σε αυτά τα πλαίσια οι δική μας εθνική πολιτική για
έξοδο από την κρίση μπορεί να συναποφασιστεί με την πλειοψηφία των κομμάτων στην
βουλή.
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Σε μία τέτοια περίπτωση η διαπραγμάτευση θα είχε άλλα αποτελέσματα και κυρίως οι
πολιτικές που τελικά θα εφαρμόζονταν δεν θα υποσκάπτονταν εσωτερικά για λόγους
κομματικής σκοπιμότητας και θα μπαίναν οι βάσεις για ένα καλύτερο κράτος και άλλη
ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Έξοδος από την τεράστια οικονομική κρίση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ματώσει το σύνολο
των πολιτών . Πως τα βάρη θα μοιραστούν με τον καλύτερο και ποιο δίκαιο τρόπο θα
έπρεπε να γίνει η συζήτηση και πού θα πατήσει η ανάπτυξη για να σταθεί και όχι για το
ποιος θα μοιράσει περισσότερα και σε ποιους.

Σήμερα στην βουλή θα ξεκινήσει η πρώτη πράξη του δράματος όπου θα γίνουν γνωστές οι
προθέσεις των βουλευτών. Το πολιτικό κλίμα έχει πολωθεί και ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο σε αλληλοκατηγορίες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να ακούγονται μόνο
σοβαρά επιχειρήματα που θα βοηθήσουν την χώρα και τίποτε άλλο. Και κυρίως να μπει
πάνω από όλους και όλα το συμφέρον της χώρας
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