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Γράφαμε χθες ότι ακόμη δεν ξέρουμε πως θα διαμορφωθεί τελικά ο προεκλογικός λόγος
του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Χθες σε συνέντευξη του στο πρακτορείο Reuters ο κ
Τσίπρας διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει μονομερείς ενέργειες κατά των
δανειστών, «εκτός εάν αναγκαστεί». Η συνέντευξη του γενικότερα είναι μια ποιο
στρογγυλεμένη θέση για την διακυβέρνηση της χώρας και προσπάθεια να καθησυχάσει
κυβερνήσεις και αγορές δηλώνοντας ότι έχει δεσμευτεί να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν στρογγυλέψει και οι κίνδυνοι που τα διεθνή δημοσιεύματα
αναφέρουν σε καθημερινή βάση και ιδιαίτερα μετά την αποτυχία της εκλογής προέδρου της
δημοκρατίας.

Ο κ Σαμαράς ήθελε από την σύνοδο κορυφής που ξεκίνησε χθες να γυρίσει με μια απόφαση
για τη διαχείριση χρέους για να την έχει ως θέση κλειδί για την εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας.

Έχει σημασία τι θα ανακοινωθεί από τους 28 ως πρόθεση σχετικά με το χρέος της χώρας
και εάν τελικά θα παρέμβουν με αυτό τον τρόπο στην εκλογή διαδικασία.

Εάν ο κ Σαμαράς γυρίσει με δήλωση διευθέτησης του χρέους έχει κάποιες νέες πιθανότητες
να φτάσει με αξιώσεις στην Τρίτη εκλογική διαδικασία γι΄αυτό και ο κ Τσίπρας
στρογγυλεύει τα περί μονομερών ενεργειών μετά από τα «νταούλια».

Όλοι οι πολιτικοί εντός της χώρας και στην ΕΕ γνωρίζουν ότι οι Έλληνες έχουν εξαντλήσει
κάθε όριο για επιπλέον λιτότητα και ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφιστούν νέα μέτρα σε
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καμία κάλπη είτε στην βουλή είτε στα σχολεία ως τρόπος διεξόδου από την κρίση.

Δεν τίθεται θέμα χαλάρωσης αλλά επιπλέον επιβάρυνσης, αυτό πρέπει να το κατανοήσουν
οι ηγέτες των χωρών της ευρωζώνης και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι διαφορετικοί από
τους γνωστούς που εφαρμόζει η τρόικα για να περάσουμε στην ανάπτυξη που είναι και ο
δρόμος για την αποπληρωμή των χρεών.

Το πρόβλημα είναι δικό μας αυτό επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε ως ψηφοφόροι. Οι
εταίροι μόνο να «βοηθήσουν» μπορούν αφού πρώτα εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν τα
δανεικά πίσω ,σε βάθος χρόνου, και ότι τα χρήματά τους δεν πάνε στον καιάδα του
ελληνικού δημοσίου.

Οι μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και χρειαζόμαστε πολύ ποιο ήρεμο πολιτικό
κλίμα. Ας αναλογιστούν όλοι τους τι κάνουν και να μας αφήσουν να κάνουμε Χριστούγεννα
όπως μπορούμε.
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