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Οι κίνδυνοι για την Ελληνική οικονομία εάν λάβουμε υπόψιν όσα έχουν γραφεί και λεχθεί
εντός και εκτός της χώρας είναι τόσοι πολλοί και άμεσοι ,που θα έπρεπε να ψάχνουμε άλλη
χώρα για μαζική μετανάστευση.

Εάν συμβούν όσα λένε το επόμενο δίμηνο μέχρι τις Εθνικές εκλογές και με κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποταθούμε τον ερυθρό σταυρό η τον ΟΗΕ για πρόγραμμα ειδικής
βοήθειας.

Το περίεργο είναι ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα συμβεί εάν τελικά η βουλή ψηφήσει
πρόεδρο της δημοκρατίας και η κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου συνεχίσει την λειτουργία
της.

Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες έχει πολλούς μεγάλους κινδύνους όχι για το αποτέλεσμα
αλλά για τον χειρισμό των προβλημάτων μετά την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι που να
βρεθεί σταθερή κυβέρνηση που θα πάρει συμφωνία από την ΕΕ.

Όλα μπορεί να γίνουν πολύ σύντομα και οργανωμένα και η συμφωνία για την
χρηματοδότηση της χώρας να γίνει εύκολα και χωρίς κανένα κραδασμό. Γιατί μια τέτοια
συμφωνία μπορεί να την κάνει μόνο ο κ Σαμαράς και όχι ο κ Τσίπρας. Πολλές φορές τα
προεκλογικά λεγόμενα δεν εφαρμόζονται μετεκλογικά.

Ακόμη δεν έχουμε ακούσει πως θα διαμορφωθεί ο εκλογικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις
σαφείς προειδοποιήσεις που έχουν γίνει από κάθε ευρωπαϊκή αρχή.
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Οι εκτιμήσεις για την διαφορά από το 2011 με το 2014 στο πόση ζημία μπορεί να
προκαλέσει μια χρεωκοπία της χώρας είναι ότι πλέον υπάρχουν οι μηχανισμοί στην ΕΚΤ για
κάθε ενδεχόμενο .Δηλαδή ο εκβιασμός προς την κ Μέρκελ ότι δεν πληρώνουμε εάν δεν
συμφωνήσετε με τις δικές μας προτάσεις ,και αυτό θα συμπαρασύρει τη ευρωζώνη σε
καταστροφή δεν ισχύει πλέον . Αντίθετα θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για να μας πουν
κάντε αυτό που συμφέρει την χώρα σας.

Η εκλογική διαδικασία στην βουλή θα συνεχιστεί για ακόμη δύο φορές με κρίσιμο διάστημα
μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ψηφοφορίας, εκεί θα μετρηθούν οι αντοχές όλων
βουλευτών και κομμάτων .Οι δανειστές δεν θα κρύψουν τίποτε από τις προθέσεις τους και
σίγουρα δεν μας κάνουν χάρες. Έτσι όλοι θα γνωρίζουν τις πραγματικές επιλογές που
υπάρχουν.
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