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Το γνωστό θέμα του δημοψηφίσματος έρχεται και φεύγει ανάλογα πως κυλάνε οι
διαπραγματεύσεις τους GBs (τους τεχνικούς συμβούλους από την τετραμερή) τώρα
φαίνεται πως μπαίνει στο τραπέζι ως σοβαρό ενδεχόμενο εάν οι δανειστές ζητήσουν
σκληρά μέτρα. Ο κ Σακελλαρίδης είπε για το θέμα «"Θα έχει να κάνει με τα σημεία αυτά,
που μας οδήγησαν στο αδιέξοδο. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος τέθηκε μόνο σε
περίπτωση που φτάσουμε σε κάποιο αδιέξοδο, το οποίο είναι κάτι που απευχόμαστε και
εργαζόμαστε, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σ' αυτό".

Η κυρία Παναρίτη μια από τους Έλληνες διαπραγματευτές αποκάλυψε ότι στις συζητήσεις
με τους δανειστές όταν οι Έλληνες λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι
δόσεις των δανείων η απάντηση είναι «μην πληρώνετε μισθούς και συντάξεις για δύο
μήνες».

Είναι γνωστό ποιο κλίμα επικρατεί στις συνομιλίες που δεν είναι πλέον πολιτικές αλλά επί
των πραγματικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας.

Οι πιέσεις θα γίνονται όλο και ποιο ξεκάθαρες και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει
μόνο με συγκεκριμένα μέτρα.

Ένα σκεπτικό που ακούγεται είναι ότι οι δεσμεύσεις που θα πάρει η κυβέρνηση θα είναι
προσωρινού χαρακτήρα και θα ισχύουν μέχρι τον Ιούνιο.

Οι κουτόφραγκοι δεν θα καταλάβουν το μεγαλοφυές ελιγμό και θα στέλνουν τα χρήματα για
να μην χρεωκοπήσει η Ελλάδα.
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Δεν είναι τυχαίο που η έξοδος από το ευρώ δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνεται ως
συζήτηση ούτε μέρα από την ώρα που άρχισαν οι νέες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης
Τσίπρα.

Μπροστά στα αδιέξοδα που διαφαίνονται στις διαπραγματεύσεις ο κ Βαρουφάκης δηλώνει
«η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να καθυστερήσει την εφαρμογή κάποιων
προεκλογικών εξαγγελιών. Δεν είμαστε λαϊκιστές, τα μέτρα του προγράμματός μας
αφορούν μόνον όποιον βρίσκεται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας».

Ο κίνδυνός να χαθούν οι προσπαθείς και οι θυσίες των πέντε τελευταίων χρόνων όσο
περνούν οι μέρες χωρίς αποτελέσματα συμφωνιών μεγαλώνει μέρα με την μέρα.

Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει στους Έλληνες πρώτα και μετά στους ευρωπαίους τι θα
κάνει ,ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της χώρας αντίθετα καταστρέφει ότι έχει μείνει από την
εσωτερική αγορά και το ατύχημα να γλιστρήσει γίνεται ποιο πιθανό, με ένα τρόπο σαν να
το προκαλούμε να συμβεί.
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