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Το θέμα της εξόδου της χώρας από το ευρώ είναι πλέον καθημερινή συζήτηση που
προέρχεται από τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και πάει να χάσει και την
τεράστια σημασία για όλους μας λόγο της συνεχούς αναφοράς.

Όλο το διάστημα μετά τις εκλογές η χώρα πληρώνει τα χρέη από τις σάρκες όλων μας και
θα συνεχίσει όπως φαίνεται να το κάνει με κάθε κόστος.

Μέχρι τώρα δεν κατάφερε να πάρει έστω κάποιες προκαταβολές από τους πλούσιους που
δεν πλήρωσαν φόρο και βγάλαν χρήματα στο εξωτερικό για να πληρώσει τα δάνεια. Τα
χρήματα τα αφαιρεί με εσωτερική στάση πληρωμών του δημοσίου προς κάθε κατεύθυνση,
εκτός από μισθούς και συντάξεις.

Η κατανάλωση ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία στηρίζουν
την ομαλή λειτουργία των εισπράξεων του δημοσίου και κατά δεύτερο λόγο την ανάπτυξη
κάθε μέρα περιορίζεται ακριβώς από την αφαίμαξη που κάνει η κυβέρνηση από την αγορά.

Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική . Η πολιτική λύση που επιδιώκει η κυβέρνηση
είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και το σενάριο του δημοψηφίσματος έρχεται ποιο κοντά.

Το ζητούμενο ποια δεν είναι πόσο καιρό θα εμείνει η κυβέρνηση στις προεκλογικές
δεσμεύσεις και στις πολεμικές κραυγές αλλά πόσο θα αντέξει η εσωτερική πραγματική
οικονομία χωρίς την παρουσία των τραπεζών και να τις αφαιρούνται δις από την αγορά για
να πληρώνονται τα χρέη.
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Καμία χώρα δεν ξεπληρώνει τα χρέη της με χρήματα από τις σάρκες της. Διατηρούν το
αξιόχρεο της χώρας τους δανείζονται από τις αγορές για να ανακυκλώνουν τα χρέη,
στηρίζουν την ανάπτυξη των χωρών τους αυξάνοντας το ΑΕΠ και πληρώνουν τόκους
προσέχοντας να μην χάσουν την δυνατότητα να δανείζονται από τις αγορές.

Η ταχύτητα που αφαιρούνται τα χρήματα από την χώρα και φεύγουν για το εξωτερικό είναι
άνευ προηγουμένου, και από το κράτος και από τους έχοντες χρήματα καθαρά στις
τράπεζες.

Η τρέλα αυτή πρέπει να σταματήσεις καταστρεφόμαστε μόνοι μας στο όνομα μιας
διαπραγμάτευσης και κάποιων μέτρων όπως για την ανθρωπιστική κρίση μόλις 300εκ που
δεν βρήκε η κυβέρνηση ισοδύναμα μέτρα για να δείξει.

Ο χαρακτηρισμός ως μονομερείς ενέργειες από τους θεσμούς για τα δυο νομοσχέδια που
φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση έδειχνε
νούμερα στις συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων.

Θα ήταν μια αρχή για συνεννοήσεις και καλύτερος δρόμος για την όλη διαπραγμάτευση.

Δεν θα ασχοληθούν για πολύ καιρό ακόμη οι ηγέτες της ευρωζώνης με την δημιουργική
ασάφεια της Ελληνικής κυβέρνησης . Η απομόνωση σε ένα σύστημα συνεργασιών και κοινών
αποφάσεων είναι ο μονόδρομός της εξόδου.
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