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Όσο καθυστερεί η χώρα να φτάσει σε συμφωνία με τους εταίρους για το πρόγραμμα
στήριξης της οικονομίας τόσο ποιο πολύ θα πιέζεται χρονικά με αποτέλεσμα ένα πιθανό
ατύχημα.

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ως βάση συζήτησης
ένα κείμενο που ζητά την «παράλογη και μη αποδεκτή επιμονή ορισμένων κύκλων να
εφαρμόσει η νέα ελληνική κυβέρνηση το Μνημόνιο. Όσοι την επαναφέρουν χάνουν το χρόνο
τους» αναφέρει η κυβέρνηση.

Από τα μέσα της προηγούμενής εβδομάδας είχε καλλιεργηθεί κλίμα από στελέχη της
κυβέρνησης από το οποίο διαφαίνονταν πολλά σημεία σύγκλισης που θα οδηγούσαν σε
συμφωνία.

Ποιος τελικά επιθυμεί την συμφωνία και την οικονομική στήριξη η Ελλάδα η οι δανειστές;
Ποιος χάνει το χρόνο του αυτοί που θα μας δανείσουν οι εμείς που χρειαζόμαστε τα
χρήματα για να μην έχουμε πιστωτικό γεγονός; Η μήπως δεν υπάρχει πρόβλημα;

Εάν τελικά δεν χρειαζόμαστε τα δανικά τι κάνουμε στις Βρυξέλλες;

Νομίζω ότι πλέον δεν γίνεται διαπραγμάτευση για το ελληνικό πρόβλημα αλλά μάχη
πολιτικών εντυπώσεων με αφορμή το Ελληνικό πρόβλημα. Αλλά αυτοί που δεν βιάζονται
είναι οι δανειστές.
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Οι κυβερνήσεις από χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, ή Ιρλανδία πολύ θα ήθελαν ένα
οριστικό ναυάγιο για την Ελλάδα για να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους και να
αιτιολογήσουν την κυβερνητική τους πολιτική στις εκλογές που έχουν μπροστά τους.

Η μόνη χώρα που είναι ξεκρέμαστη ενόψει δανειακών υποχρεώσεων είναι η Ελλάδα, επίσης
οι δανειστές γνωρίζουν πολύ καλά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας και ο εκβιασμός για
κατάρρευση του ευρώ εάν αποχωρίσει η Ελλάδα δεν πιάνει όπως δήλωσε και ο «φίλος» μας
κ. Ολάντ.

Φαίνεται πως σ' αυτό το eurogroup η Ελλάδα είναι χωρίς συμπαραστάτες και δεν ξέρω που
θα βρει σε επόμενο. Πρέπει όμως να βρει και συμπαραστάτες και συμφωνία που να
συμφέρει την χώρα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε τίποτε άλλο.

Πιστεύω πως το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, και ο
διάλογος δεν είναι προσχηματικός. Όμως όλοι γνωρίζουν πως λειτουργούν και σκέφτονται
οι εταίροι μας και όπως δείχνουν τα αποτελέσματα μέχρι τώρα ούτε τους γοητέψαμε με
πρωτοποριακές ιδέες ούτε τους φοβίσαμε με απειλές.

Η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με νούμερα και να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν.
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