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Χρειαζόμαστε επιτέλους μια καλή είδηση για την Ελληνική οικονομία και για την ομαλή
λειτουργία της χώρας. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση και ενώ θα έπρεπε να βγούμε από την
πολιτική και οικονομική αστάθεια βρισκόμαστε καθημερινά με μόνιμο πρόβλημα το
πιστωτικό γεγονός απέναντι στους δανειστές .

Ο πρωθυπουργός κ Τσίπρας προειδοποίησε τον κεντρικό τραπεζίτη κ Ντράγκι πως εάν η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβάλει αντίσταση, θα αναλάβει μια πολύ σοβαρή ευθύνη.

Η κυβέρνηση θέλει να εκδώσει έντοκα γραμμάτια δημοσίου για να καλύψει το
χρηματοδοτικό "κενό" της κυβέρνησής. Ο κ Ντράγκι είπε πως δεν επιτρέπει σε κανένα
κράτος να υποχρεώνει τις τράπεζες του να αγοράζουν κρατικό χρέος και παρέπεμψε σε
χρηματοδότηση μετά από θετική απόφαση του Eurogroup.

Οι σχέσεις της χώρας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν κτίζονται με απειλές.

Την Δευτέρα είναι συνεπώς απαραίτητο να υπάρξει θετική απόφαση στο Eurogroup ,να μην
υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για να αρχίσει να λειτουργεί η χώρα σε ποιο κανονικούς
ρυθμούς και όχι με το άγχος τι θα γίνει αύριο και τι μεθαύριο με τις δόσεις και τα ταμειακά
διαθέσιμα.

Κανένας δεν είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα του Eurogroup της Δευτέρας . Το ποιο
πιθανό θα περιμένουν να αξιολογηθεί η νέα λίστα του κ Βαρουφάκη με τα επτά μέτρα από
του θεσμούς και μετά να γίνει συζήτηση επί της αξιολόγησης. Ο κ Βαρουφάκης δήλωσε ότι
πηγαίνει στην μάχη για να την κερδίσει.
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Και πάλι εχθροί βρίσκονται απέναντι μας, και πάλι μάχη γίνεται, και πάλι ο ελληνικός λαός
θα βρεθεί να πληρώνει το κόστος της μάχης όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα. Όταν πας
σε πόλεμο θα έχουν όλοι απώλειες.

Εάν την Δευτέρα υπάρξει καθολική άρνηση στις προτάσεις της κυβέρνησης γυρίζουμε πίσω
πριν από την τελευταία απόφαση.

Πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι και σε βάρος ποιων είναι των δανειστών η του
δανειζόμενου.

Τι νόημα έχει να ζήσουμε και πάλι τις ίδιες διαπραγματεύσεις με θέμα την χρεωκοπία της
χώρας και τη έξοδο από το ευρώ όταν υποτίθεται ότι έχει ξεπεραστεί το ζήτημα από όλους
στην αρχική συμφωνία.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για απολύτως διαχειρίσιμη κατάσταση στις διαπραγματεύσεις με
τους εταίρους, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.

Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει δίκαιο και όλα θα κυλίσουν ομαλά με μια συμφωνία που θα
απελευθερώνει χρήματα από τους δανειστές και θα επιτρέψει σε όλους μας να γυρίσουμε
στην καθημερινότητα μας και τα προβλήματα διαχείρισης της ελληνικής τρομερά δύσκολης
καθημερινότητας
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