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Πόσες φορές θα πρέπει να ζήσουμε το ίδιο επεισόδιο με την Ελλάδα να βρίσκεται με το ένα
πόδι εκτός του ευρώ και την ευρωπαϊκή ένωση να συζητά για την καταστροφή η όχι της
χώρας.

Γιατί επιτρέπουμε στους πολιτικούς να συζητάνε τη πιθανότητα να βγει από το ευρώ η
χώρα και να εξαρτιόμαστε από το πώς αντιλαμβάνεται το πολιτικό του μέλλον.

Δεν ξέρουμε ακόμη τις λεπτομερείς της τετράμηνης παράτασης που φαίνεται ότι παίρνει η
κυβέρνηση για να τοποθετηθούμε, αλλά ότι θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα, η ελληνική
πλευρά να καταθέσει στους Ευρωπαίους υπόμνημα με τα συγκεκριμένα μέτρα και τις
μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, είναι μια ξεκάθαρη θέση που βάζει τα
πράγματα στη σωστή τους διάσταση στις σχέσεις με τους εταίρους ,τις απαιτήσεις και τις
υποχρεώσεις της χώρας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν θα υπάρχουν μέτρα λιτότητας. Αυτό δεν θα μπορούσε να
συμβεί και να γίνει αποδεκτό από κανένα στο εσωτερικό της χώρας.

Οι «λεπτομέρειες» είναι αυτές που θα καθορίζουν και την πολιτική της κυβέρνησης η οποία
θα αξιολογείται από τους εταίρους πριν γίνει νομοσχέδιο και ψηφιστεί στη βουλή για να
αποδεσμεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι .

Η συμφωνία είναι μια μεγάλη ανάσα για την αγορά που έχει παγώσει από την προεκλογική
περίοδο. Επιτέλους η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα σταθερότητας και
ομαλής συνεργασίας με τους εταίρους που θα βοηθά την οικονομία στο εσωτερικό.
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Η προσαρμογή στην πραγματικότητα της Ελληνικής οικονομίας και των υποχρεώσεων προς
το κοινό νόμισμα είναι το νέο πεδίο της πολιτικής στη χώρα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει απολύτως καθαρό τι μπορεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση και
τι όχι από τις αρχικές εξαγγελίες των υπουργών που μπορεί να θεωρηθούν μονομερείς
ενέργειες.

Η συμφωνία δεν μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις οι πολιτικοί της χώρας πρέπει να
συμφωνήσουν χωρίς αντιπαραθέσεις για το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις της χώρας
και να επιτρέψουν επιτέλους να προχωρήσει ομαλά προς το καλύτερο
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