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Μέχρι τώρα κατά την διαπραγμάτευση με τους εταίρους, τους έχουμε απειλήσει ότι θα
τους πάρουμε μαζί μας εάν μας οδηγήσουν σε έξοδο από το ευρώ, θα τους στείλουμε
πακέτο όλους τους λαθρομετανάστες που έχουμε στην χώρα κυρίως προς το Βερολίνο, και
θα πάρουμε από τους Γερμανούς μόνο για το κατοχικό δάνειο 500δίς χώρια τις κατοχικές
αποζημιώσεις κάνοντας αρχή με κατασχέσεις των Γερμανικών κτηρίων που υπάρχουν στην
Ελλάδα.

Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει ευρώ από την διαπραγμάτευση, η τρόικα αφού έγινε
κουαρτέτο θα ονομάζεται BG (Brussels Group), και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τα
τεχνικά κλιμάκια στις Βρυξέλες .Επίσης αναμένονται οι BG στην Αθήνα όπου θα
συνεδριάζουν σε χώρο εκτός υπουργείων και θα βλέπουν μόνο κατώτερα στελέχη και όχι
υπουργούς.

Ευτυχώς που τα περισσότερα που λέγονται από τα ένθερμα κυβερνητικά στελέχη είναι για
εσωτερική κατανάλωση και δεν λαμβάνονται υπόψιν από τα κέντρα αποφάσεων της
Ευρώπης.

Κατανοούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να εξηγήσει με κάθε τρόπο ότι παραμένει στις
προεκλογικές δεσμεύσεις αλλά όλα έχουν τα όρια τους.

Ο χρόνος λιγοστεύει, τα χρήματα είναι δυσεύρετα, η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό
μειώνεται. Στο εσωτερικό οι κορώνες προς κάθε κατεύθυνση βοηθούν στη δημοφιλία της
κυβέρνησης και είναι πολύ νωρίς να εκφραστεί κριτική για τους χειρισμούς.
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Η πολεμική ρητορική δεν μπορεί να κρατήσεις για πολύ χωρίς τις ανάλογες απαντήσεις . Η
κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κ Τσίπρας πρέπει να ελέγξει την δόση εθνικοπατριωτισμού, να
προστατέψει την χώρα και να μην επιτρέψει να δημιουργηθούν ανακλαστικά που τώρα δεν
υπάρχουν σε λαούς που θέλουμε φίλους μας και στις παραλίες το καλοκαίρι.

Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί ρήξη και χρειάζεται ισχυρό άλλοθι για να δικαιολογήσει την
αδυναμία συμφωνίας με την ΕΕ ό δρόμος που ακολουθεί είναι ο ποιο κατάλληλος . Η
πολεμική ατμόσφαιρα προσφέρεται για κάθε είδους εχθρούς τους οποίους ηρωικά θα
αντιμετωπίσει.

Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο 2015 και όχι στο 1940 η Ευρώπη έχει περάσει σε άλλα επίπεδα
συνεννόησης μεταξύ των κρατών .Η ΕΕ αργά μεν αλλά σταθερά κτίζει την ενοποίηση της
και προχωράει σε ποιο δεμένο σχήμα. Εφαρμόζει κανόνες που ισχύουν για όλους
μοιράζονται κονδύλια με τρόπο που έχουν συμφωνήσει τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή
της ομοφωνίας και της δυνατότητας του Βέτου.

Σε αυτή την Ευρώπη ο Ελληνικός λαός έχει πει με κάθε τρόπο ακόμη και στις ποιο
δύσκολες ώρες ότι θέλει να μετέχει και με νόμισμα το ευρώ.

Η εντολή είναι δεδομένη και η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να την τηρήσει.
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