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Μήπως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θέλουν να μας δανείσουν υποχρεωτικά χρήματα και εμείς
αντιστεκόμαστε σθεναρά.

Την ώρα που κ Βαρουφάκης διαμηνύει ότι δεν θα πάρουμε τα 7,2 δις εάν υπάρχουν επαχθείς
όροι για την δανειοδότηση, την ίδια ώρα ο κ Νταισεμπλούμ μας ζητάει να ξεκινήσουμε το
πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων ώστε να υπάρξει δυνατότητα για προκαταβολή και μέσα
στον Μάρτιο, και ακόμη την ίδια ώρα ακούγονται σενάρια για διαπραγματεύσεις και
συνομιλίες στην ευρωζώνη για τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδας ύψους μεταξύ 30-50
δισ. ευρώ, και φυσικά τρίτο μνημόνιο ,όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Luis
de Guindos,

Τα ξένα κοινοβούλια ψηφίζουν την δανειακή σύμβαση και η Ελληνική κυβέρνηση λέει πως
δεν είναι απαραίτητο να την ψηφίσει και ότι θα γίνει συζήτηση μόνο μεταξύ των πολιτικών
αρχηγών και χωρίς την συμμέτοχή των βουλευτών.

Τελικά την θέλαμε την συμφωνία η όχι; Μας ανάγκασαν να υπογράψουμε και τώρα τους
κάνουμε «πείσματα»; Η μήπως η κυβέρνηση φοβάται ότι θα υπάρχουν διαρροές αριστερές
και δεξιές στην κυβέρνηση και θα χρειαστούν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης για ψηφιστεί η
σύμβαση; Η φοβάται ότι η σύμβαση δεσμεύει την κυβέρνηση και η ψήφος από την βουλή
ακόμη περισσότερο και δεν θα έχει περιθώρια υπαναχωρήσεων ; Η τελικά όλα μαζί;

Για να πληρωθούν οι δόσεις του Μαρτίου που δεν είναι μεγάλα ποσά η κυβέρνηση άρχισε να
μαζεύει ότι αποθεματικό υπάρχει στην γενική κυβέρνηση και πολύ πιθανόν να βάλει χέρι και
όπου υπάρχουν πλεονάσματα ακόμη και στους δήμους εάν τελικά τα χρήματα που ψάχνουν
δεν φτάσουν.
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Στο Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας θα αποφασιστεί η χαλάρωση και η εφαρμογή
αγοράς ομολόγων από τις εθνικές τράπεζες με την εγγύηση της ΕΚΤ που θα βοηθήσουν
στην ελάφρυνση των χρεών των κρατών της ζώνης του ευρώ, καθώς θα δανειστούν με πολύ
χαμηλά επιτόκια, σε αυτή την διαδικασία η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα συμμετάσχει αλλά στην
συζήτηση οι δανειστές περιμένουν και τα πρώτα δείγματα γραφής της παρούσας
κυβέρνησης σύμφωνα με τα όσα δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι θα κάνει.

Να θυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα έρχεται κλιμάκιο των «θεσμών» για να γίνει
συνάντηση στο ΤΑΙΠΕΔ και έλεγχος για τις αποκρατικοποιήσεις.

Πιθανόν να γίνουν και άλλες συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης. Θα δούμε πως θα
εξελιχθεί η επίσκεψη.

Κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για το δωρεάν ρεύμα , το επίδομα σίτισης και ενοικίου
σημαντικό για της κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν αλλά και να αρχίσει επιτέλους η
κυβέρνηση να εφαρμόζει πολιτικές κατά της ανεργίας. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν περι
τους 1.800.000 άνεργοι και επιχειρηματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις από τις οποίες
ζούσαν.

Επίσης ζητούμενο είναι οι πολιτικές για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
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