Το Κούγκι και το Ζάλογγο
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Πέμπτη, 19 Φεβρουάριος 2015 10:02 -

Η Αθήνα στην αίτηση για την συνέχιση του προγράμματος θέλει να γραφεί η διατύπωση
«παράταση της δανειακής σύμβασης» ενώ οι ευρωπαίοι εταίροι μιλάνε για «παράταση του
τρέχοντος προγράμματος» Το ρόλο του διαμεσολαβητή έχει αναλάβει ο πρόεδρος της
Κομισιόν κ Γιούνκερ.

Ο εκρηκτικός Έλληνας υπουργός Άμυνας κ Καμμένος δήλωσε «Όταν είσαι αποφασισμένος
να διεκδικήσεις το δίκιο είσαι αποφασισμένος να πας μέχρι τέλους. Δεν θα προσκυνήσουμε
δεν θα αλλοιώσουμε την εντολή του λαού» δήλωσε εξερχόμενος από το Μαξίμου και
συμπλήρωσε «Αν δεν πάρουμε αυτό που θέλουμε, θα το κάνουμε Κούγκι»

Μετά το στεφάνι στα Ίμια, την «επέλαση» στα κατεχόμενα της Κύπρου, την επανίδρυση της
ΜΟΜΑΣ, ήρθε και το Κούγκι. Θα επαναλάβω μόνο μια φράση του πρόεδρου του Ποταμιού κ
Θεοδωράκη προς τον κ Καμμένο «να μην παίζει με τα σπίρτα».

Η διαπραγμάτευση είναι σε οριακό σημείο με τον κ Σόιμλπε να απορρίπτει το Ελληνικό
αίτημα πριν καν διατυπωθεί.

Αυτή την ώρα χρειαζόμαστε συμμάχους και θα εκλάβω τις δηλώσεις τους πρωθυπουργού
ότι υπάρχουν χώρες που θα στηρίξουν το ελληνικό αίτημα ως γεγονός και όχι ως ευχή.

Εάν δεν έχουμε συμφωνία μετά από τόσες προσπάθειες που έχουν γίνει ,θα έχουμε
ξεκινήσει τον «χορό του Ζαλόγγου».
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Την εθνική προσπάθεια στηρίζουν το ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ με πρόσφατες δηλώσεις ενώ
στην κρισιμότητα της κατάστασης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ Παπούλιας
τονίζοντας «ότι παρακολουθεί και βλέπει τις δυσκολίες στην προσπάθεια της χώρας και
έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη».

Εάν όλα εξαρτιόνται από τον χαρακτηρισμό της συμφωνίας και όχι από το περιεχόμενο
τότε είναι εύκολο να γίνει η συμφωνία καθώς η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές
δυνατότητες για να γίνει αποδεκτή η συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας και να είναι
κοντά στις ρητορικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
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