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Η οκταμερής συνάντηση του πρωθυπουργού είχε θετικό πρόσημο για την χώρα που
απέφυγε μια ολοσχερής ρήξη με τους δανειστές και επαναδιατυπώθηκε ο ευρωπαϊκός
προσανατολισμός της χώρας με τις ανάλογες δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Έγινε για μία κόμη φορά σαφές προς την Ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρα
συμφώνησε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές μεταφράσεις για τις συμφωνίες που
υπογράφονται με τους εταίρους δανειστές μας.

Ο κ Τσίπρας απέσπασε επιπλέον ειδικό πρόγραμμα ύψους 2 δις ευρώ μέχρι το τέλος του
2015 που θα κατευθυνθεί σε προγράμματα για την ανθρωπιστική κρίση , για την ένταξη των
νέων στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη. Τα χρήματα αυτά θα μπορούν περάσουν στην
αγορά άμεσα και να ενισχυθεί η ζήτηση. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που θα βοηθήσει να
πάρει η κυβέρνηση τα συμφωνηθέντα μέτρα και να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της 20η
Φεβρουαρίου. Ο κ Γιούγκερ είπε ««Η Ελλάδα θα λάβει αυτά τα χρήματα όχι για την
διάρθρωση ταμείων αλλά για την κοινωνική συνοχή» σημείωσε, τονίζοντας ότι «με αυτά τα
κονδύλια θα δοθεί απάντηση στην ανεργία των νέων, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την
ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Αυτό που όλοι περιμένουν τώρα είναι να μην χαθούν και πάλι τα κυβερνητικά στελέχη στην
μετάφραση να τηρήσουν όσα συμφώνησε ο πρωθυπουργός και από την αρχή του μήνα
Απριλίου να έρχονται από τους δανειστές σταδιακά τα απαραίτητα χρήματα στην χώρα.

Είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση του κλίματος ομαλότητας που έχει αρχίσει να
κτίζεται και πάλι και θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο στην επόμενη συνάντηση του κ
Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ.
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Πλέον δεν χωρούν υπαναχωρήσεις ,ούτε διχογνωμίες. Οι εταίροι έδειξαν πως θέλουν την
Ελλάδα στην Ευρωζώνη και την βοηθούν να παραμείνει. Εάν όμως συμβεί και πάλι κάτι και
δεν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις τότε η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης.

Οι κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης ισχύουν για όλους συνεπώς και για την Ελλάδα.

Είναι επίσης σημαντικό ότι οι μεταρρυθμίσεις θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας όπως
επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενοι αναφερόμενοι πάντα
στις απαιτήσεις των δανειστών.

Τώρα η ευθύνη είναι δική μας και έτσι έπρεπε να γίνει από την αρχή. Οι μεταρρυθμίσεις σε
ευρωπαϊκή κατεύθυνση είναι απόλυτος απαραίτητες για τη χώρα και τα προβλήματα της .

Η κυβέρνηση μπορεί πιά να αρχίσει να κυβερνά για να επανέλθει η κανονικότητα στη χώρα
και να αρχίσει να δείχνει τη μεταρρυθμιστική της διάθεση.

Όλα εξαρτιόνται από την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να μην επιτρέψει στα
στελέχη της κυβέρνηση άλλες παλινωδίες στις πολιτικές τους και πολεμικού χαρακτήρα
ανακοινώσεις, που δεν οδηγούν πουθενά και έχουν μόνο εσωτερικό χαρακτήρα και μάλιστα
εντός του κόμματος.
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