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Ο Πρωθυπουργός κ Τσίπρας ζήτησε από τον κ Στουρνάρα να κάνει ότι είναι δυνατόν για να
υπάρξει «πλήρη αποκατάσταση και με όλα τα εργαλεία χρηματοδότηση της ελληνικής
οικονομίας" από την ΕΚΤ κατά την συνεδρίαση της στην Κύπρο.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο και εάν δεν υπάρξει χαλάρωση από την ΕΚΤ για να
δανειστεί το δημόσιο από τις ελληνικές τράπεζες και εάν το eurogroup την Δευτέρα δεν
ανοίξει παράθυρο για τμηματική καταβολή των δόσεων τότε πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα
του εσωτερικού δανεισμού από τους πολίτες.

Η κυβέρνηση λέει συνεχώς με κάθε επίσημο τρόπο ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ότι
λεφτά υπάρχουν για να πληρωθούν στην ώρα τους οι δόσεις ,και μάλιστα δεν θα ζητηθεί
έκτακτη εισφορά.

Αυτή την περίοδο η χώρα πρέπει και να λέει ότι δεν χρειάζεται χρήματα αλλά και να τα
ζητάει. Στη χθεσινή δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο ΟΔΔΗΧ
αντλήθηκαν 1,138 δις με χρήματα που μαζεύτηκαν από τα διαθέσιμα των οργανισμών του
δημοσίου. Το υπουργείο οικονομικών αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι μετείχαν στη
δημοπρασία.

Πόσες φορές θα μπορεί να κάνει το ίδιο η κυβέρνηση για να πληρώσει τις υποχρεώσεις και
τι θα έλεγε για την κατάσταση εάν ήταν αντιπολίτευση.

Η συμφωνία της τετράμηνης παράτασης δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση , παρά μόνο αν
υπάρξει θετική αξιολόγηση από τους δανειστές μετα την εξειδίκευση και την εφαρμογή
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μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσει αυτό το διάστημα η κυβέρνησης με αρχή την ερχόμενη
Δευτέρα.

Ήδη στελέχη της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ενορχηστρωμένη επίθεση από την Γερμάνια
για να βρεθεί η χώρα στα πρόθυρα πιστωτικού γεγονότος με σκοπό να πιεστεί για
μνημονικά μέτρα.

Αυτή η πρακτική δεν είναι κάτι καινούργιο ,κάθε φορά υπήρχε έντονη πίεση για να
εξασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή των δανείων. Επιπρόσθετα τώρα έχει αναπτυχθεί και
ισχυρή αμφισβήτηση τη χώρας για την ομαλή συνεργασία με τους εταίρους.

Η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων είναι ακόμη πολύ ισχυρή και αυτό βοηθά την κυβέρνηση
όμως η ημερομηνίες και το ποσά είναι δεδομένα και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να
απαντήσεις η κυβέρνηση.
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