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Υπάρχει πλάνο β για την χώρα από την κυβέρνηση εάν τελικά δεν υπάρξει υποχώρηση από
τους εταίρους ή από την κυβέρνηση;

Είναι το ίδιο ερώτημα που είχε τεθεί πολλές φορές και πριν από τις εκλογές. Η απάντηση
από την κυβέρνηση ήταν ότι οι εταίροι θα συμφωνήσουν γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα της
χώρας και γιατί η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα καταστρέψει το ευρώ και την
ευρωζώνη.

Αυτές τις μέρες και μέχρι την Δευτέρα ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αποδείξει ότι είχε
δίκαιο προεκλογικά και να φέρει μια συμφωνία όπου όλοι θα είναι ευχαριστημένοι και η
Ελλάδα θα πάρει τώρα την ρευστότητα που έχει απόλυτη ανάγκη.

Εάν υπάρχει πλάνο β που περιέχει την χρεωκοπία και την αλλαγή του νομίσματος όπως
σθεναρά επιμένουν στελέχη της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση λόγω
αδιεξόδου καταφύγει στο να ρωτήσει τον Ελληνικό λαό , να ρωτήσει όχι εάν θέλει να
αλλάξει νόμισμα αλλά εάν θέλει να αλλάξει κυβέρνηση.

Δεν μπορεί να υπάρχει πλάνο β με αλλαγή νομίσματος γιατί η πλειοψηφία του εκλογικού
σώματος δεν ζήτησε να υπάρχει τέτοιο πλάνο στο μυαλό της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση λέει σε κάθε τόνο ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν διαπραγματευτήκαν
ποτέ και ακολουθούσαν εντολές από τους χαμηλόβαθμός υπαλλήλους της τρόικας.
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Η διαπραγμάτευση τώρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο ότι αποφασιστεί είναι οριστικό και η
θα έχει την σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού ή θα μπούμε στην γκρίζα ζώνη λίγο πριν την
χρεωκοπία.

Όσες φορές οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί ζήτησαν πολιτική διαπραγμάτευση από τους
ομολόγους τους πήραν την ίδια απάντηση που και τώρα έδωσε η κ Μέρκελ «ισχύουν οι
αποφάσεις του eurogroup» δηλαδή τα αποτελέσματα των ελέγχων των χαμηλόβαθμων
στελεχών των θεσμών.

Βέβαια ακόμη δεν έγινε τελείωσε η διαπραγμάτευση για ξέρουμε τα αποτελέσματα ,
καθόλου απίθανο ο κ Τσίπρας να πετύχει μια νέα αντιμετώπιση για τη χώρα και να
ερμηνευτεί το ασαφές κείμενο της συμφωνίας της 20 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την
Ελληνική ερμηνεία.

Αυτό που δεν πρέπει να συνεχιστεί είναι να μεγαλώνει το τέλμα που έχει περιπέσει η
ελεύθερη οικονομία. Δεν θέλουμε να συμφωνήσουν η κυβέρνηση και δανειστές ότι
διαφωνούν και να μείνουν μετέωρα όλα. Πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος που να
δείχνει ότι συμφώνησαν στην μετάφραση και ότι ο κ Τσίπρας δεν θα χρειαστεί να ρωτήσει
τον ελληνικό λαό για εάν θα κάνει μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση ούτε εάν θέλει
να γυρίσουμε στην δραχμή.
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